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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
29 ธันวาคม 2563

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564

เรียน

อธิการบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ร่างกำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ 2564
2. โปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่นำไปสู่
การใช้ประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย และรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ
ในภาครัฐ และเอกชน เป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านเวทีนำเสนอผลงาน
วิชาการให้กับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐละเอกชนสื่อมวลชน นักศึกษา และบุคลากร
ทั่วไปที่สนใจ
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทีส่ นใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ตามวันเวลา
และสถานทีด่ ังกล่าว โดยมีคา่ ลงทะเบียนจำนวน 500 บาท ทั้งนี้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วม
โครงการดังล่าวได้โดยไม่ถือเป็นวันลา รวมทั้งมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตาม
ระเบียบราชการ เมื่อได้รับอนุติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว โดยสามารถลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ที่
https://sciencebase.mju.ac.th/csti2021/ หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสูร่ ะบบลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้
ที่ หมายเลข 053-873819 ถึง 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชืน่ บาล)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0 5387 3819 ถึง 20
โทรสาร 0 5387 3827

ระบบลงทะเบียนออนไลน์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 2 ประจำปี 2564

กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(มหาวิทยาลัยแมโจ) ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
08.30 – 09.00 น.
พิธีเปด
ประธานในพิธี โดย รองศาสตราจารย ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
09.00 – 09.30 น.
บรรยายพิเศษ หัวขอ Investigation of bacterial metabolic responses using the
metabolomic approach โดย อาจารย ดร.ทิพปภา พิสิษฐกุล
09.30 – 10.00 น.
บรรยายพิเศษ หัวขอ Calcium phosphate compositions in biomedical applications
โดย อาจารย ดร. นิรวรรณ ธรรมขันธุ
ผานชองทาง Youtube Live และ Facebook Live
ลิงคถายทอดสดพิธีเปดและบรรยายพิเศษ
https://bit.ly/2NmBE6t
https://bit.ly/2ZJF3Pf

10.00 – 12.15 น.
13.00 เปนตนไป

การนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร
การนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร (ตอ)
(ตรวจสอบ รหัสนำเสนอ เวลา และหองนำเสนอทางอีเมล หรือเว็บไซต)
การประกาศผล

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

ประกาศผลการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแมโจ) ครั้งที่ 2
ที่เว็บไซต https://sciencebase.mju.ac.th/csti2021

วันศุกรที่ 26 มีนาคม 2564

ใบเกียรติบัตรสามารถ Download ที่ https://sciencebase.mju.ac.th/csti2021

สถานที่จัดประชุมวิชาการ
อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทางเข้า
หน้ามหาวิทยาลัย

ประตูบางเขน

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 18 มีนาคม 2564 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
งานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ ต่อยอดการเรียนการสอน การวิจัย และทำให้เกิดการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัย รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความ
คิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษานักวิชาการในภาครัฐและเอกชนทั่วไปที่สนใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานสำคัญในด้านวิชาการเกษตรโดยเน้นองค์
ความรู้แบบสหวิทยาการในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีและนวั ตกรรมซึ่งจำเป็นต้องอาศัย
ตรรกะและวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมืออันสำคัญ มุ่งสร้างประสบการณ์เรียนรู้เชิงปฏิบัติให้แก่นักศึกษา
คณาจารย์นักวิจัย และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ใ นครั ้ ง นี ้ มี จ ำนวนชิ ้ น งานที ่ น ำเสนอทั้ งสิ ้ น 183 ชิ ้ น งาน
ประกอบด้วยภาคบรรยายจำนวน 100 ชิ้นงาน ภาคโปสเตอร์จำนวน 83 ชิ้นงาน จากกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่
กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มเคมีและเคมีอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งทอ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์มีผลงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ทั่วประเทศเข้าร่วม 20 มหาวิทยาลัย ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน

6. สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

13. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17. มหาวิทยาลัยทักษิณ

14. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19. มหาวิทยาลัยพะเยา

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

20. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะทำงานเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้
ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการต่อยอดองค์ความรู้ทาง
วิชาการสู่สาธารณะ อันเป็นบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่สำคัญคือทำให้เกิดการประสานความสัมพันธ์
ของกลุ่มเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้แก่แวดวงวิชาการวิทยาศาสตร์ต่อไป และสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเพื่อสังคมประเทศชาติอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารจากคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุ ม วิ ช าการในครั ้ ง นี ้ เป็ น การประชุ ม วิ ช าการครั ้ ง ที ่ 19 (Sci-Tech 19 th) ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่ง
กันและกัน สำหรับบุคลากร อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ แต่ครั้งนี้ถือเป็นปีที่พิเศษที่ ทางคณะฯ ได้ขยายการแลกเปลี่ยนความรู้ สู่
นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทุกระดับภายในประเทศไทย โดยการยกระดับการประชุมวิชาการสู่ การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 183 บทความ โดยเป็นผลงานที่
เกิดจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 123 บทความ และเป็นผลงานที่เกิดจากสถาบันอื่น จำนวน 60 บทความ
(คิดเป็นร้อยละ 32.8 ของจำนวนบทความที่นำเสนอในงานนี้) เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอผลงานแล้ว ทุกบทความ
ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการของ
สถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความจากภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างน้อย
ร้อยละ 25 และมีจำนวนสถาบันที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานอย่างน้อย 3 สถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ควบคุมการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการให้อยู่ใน
เกณฑ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติอย่างเคร่งครัด ที่มีนิยามว่า คือ การนำเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
สุดท้ายนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ที่
ได้เสียสละเวลา แรงกาย และแรงใจ ในการช่วยกันจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้นจนงานสำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ได้ให้เกียรติมาเปิดงานประชุมฯขอขอบคุณท่าน
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีส่วนร่วมใน

การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะให้การสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งถัดไป ขอบคุณครับ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สรุปการนาเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ 2
รหัสผลงานบรรยาย
ห้องนาเสนอ
กลุ่ม
กรรมการ
เจ้าหน้าที่
อ.ดร.จักรกฤช เตโช
นางปราณี กันธิมา (ประสานงานหลัก)
นายพงศกร ศิริ
อ.อรรถวิท ชังคมานนท์
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ห้องสาขาคอมพิวเตอร์
A01-A021
นางสาวเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
อ. ดร.ผยุงศักดิ์ เกษมสาราญ
สารสนเทศ (กลุ่ม1)
ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ
นางปราณี กันธิมา (ประสานงาน)
อ.สมนึก สินธุปวน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ห้องสาขาคอมพิวเตอร์
A022-A041
นางสาวรุ่งเรือง โพธิสิงห์ทอง
อ.อลงกต กองมณี
สารสนเทศ (กลุ่ม2)
นางสาวอรัญญาภรณ์ ไชยสิทธ์
อ.ดร.กิตติกร หาญตระกูล
อ.ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ผศ.ดร.นลิน วงศ์ขัติยะ
รศ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล
ผศ.ดร.ยุวลี อันพาพรม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อ.ดร.พรพรรณ อุตมัง
อ.ดร.ปานวาด ศิลปะวัฒนา
ผศ.ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
ผศ.ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
เคมี เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ผศ.ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
อ.กัญญา บุตราช
อ.ดร.ศักดินันท์ นันตัง
ผศ.ดร.พัชรี อินธนู

ห้อง Cosmo

B01-B012

C01-C03
ห้องสาขาเคมี

นายมาลัย เบญจวรรณ์ (ประสานงานหลัก)
นางสาวพัชรี ยางยืน (ดูแลระบบ IT)
นางกันยา พรหมมา (ประสานงานทั่วไป)
นางสาวอาษิรญา อินทนนท์

นางสุวิมล ศิริผล (ประสานงานหลัก)
นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ (ดูแลระบบ IT)
นายจเร ตุ่นคา (ประสานงานทั่วไป)
นายประดิษฐ์ มาลาศรี

Link เข้าห้องนาเสนอ

http://bit.ly/3aLlIDC

https://bit.ly/3rKLEoL

http://bit.ly/3aJEoDI

http://bit.ly/3aNwObl

วัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์

คณิตศาสตร์และสถิติ
1 คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์และสถิติ
2 สถิติ)

คณิตศาสตร์และสถิติ
3 สถิติ)

ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชบล
ผศ.ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
อ.ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง
ผศ.ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ผศ.ดร.กนกวรรณ กรรเชียง
รศ.ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
อ.ดร.สุภาพร ดาวทอง
ผศ.ดร.อุไรลักษณ์ สิงห์ทอง
(กลุ่ม ผศ.จินตนา จูมวงษ์
อ.ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว

รศ.ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
อ.ดร.เชิดชัย มีเอียด
(กลุ่ม ผศ.ดร.กฤษณะ ลานาเที่ยง
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
อ.ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
อ.ศิรศักดิ์ ศชิวรรณพงศ์
(กลุ่ม รศ.ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
อ.ดร.เชิดชัย มีเอียด

ห้องสตูดิโอ

D01-D02

E01,E02,E03,E05,E015
E019,E024,E026,E031
ห้องประชุมผู้บริหาร ,E040

E04,E06,E07,E09,E010
E011,E012,E020,E025
ห้องปฎิบัติการคอมฯ ,E027,E028,E032,E033
สถิติ
E039,E043,E044,E045

ห้องบรรยาย 2504 E08,E013,E014,E016
,E017,E018,E021,E022,

นางสุรางค์ ปัญญาดี (ประสานงานหลัก)
นายประทีป สุขสมัย (ดูแลระบบ IT)
นายสกล บุญธรรม (ประสานงานทั่วไป)
นายนันทวัฒน์ รักเผ่าสุวรรณ

นายสุรพล จิโน (ประสานงานหลัก)
นายณัฐพล อาจิณ (ดูแลระบบ IT)
นายรชานนท์ พรหมมา
นางสาวนงคราญ พงษ์ตระกูล (ประสานงาน
ทั่วไป)
นางสาวธนันณัฐ สุขแสวง (ประสานงานหลัก)
นางสาวช่อทิพย์ สิทธิ (ดูแลระบบ IT)
นายสัพพะโชติ์ ใจบาน

นางสาวธนันณัฐ สุขแสวง (ประสานงานหลัก)
นางสาวช่อทิพย์ สิทธิ (ดูแลระบบ IT)

http://bit.ly/3aNwObl

http://bit.ly/2ZMqN8d

http://bit.ly/2PVxUcQ

http://bit.ly/3eFFFhs

ผศ.ดร.กฤษณะ ลานาเที่ยง
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
อ.ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
อ.ศิรศักดิ์ ศชิวรรณพงศ์

E023,E029,E030,E034,
E035,E036,E037,E038,E042

นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี (ประสานงานทั่วไป)
นายกาธร มาโน

สรุปการนาเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ 2
กลุ่ม

กรรมการ

ห้องนาเสนอ

รหัสผลงานโปสเตอร์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เคมี เคมีอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งทอ (กลุ่ม1)
เคมี เคมีอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งทอ (กลุ่ม2)

ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย
ผศ.ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน
อ.ดร.นษิ ตันติธารานุกุล
อ.ดร.พิชามญชุ๋ ลิ่มเจริญชาติ
ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
ผศ.ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
ผศ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ผศ.ทุเรียน ทาเจริญ
อ.ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
ผศ.ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อ.พิมพร มนเทียรอาสน์
ผศ.ดร.อุษารัตน์ รัตนคานวณ
ผศ.ดร.เพชรลดา กันทาดี
อ.ดร.วีรินทร์รดา ทะปะละ
ผศ.ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อ.พิมพร มนเทียรอาสน์

Link เข้าห้องนาเสนอ

นางกาญจนา จุ่มแก้ว (ประสานงานหลัก)

อ.พิชชยานิดา คาวิชัย
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่

ห้องสาขาคอมพิวเตอร์

A-p1 - A-p11

ห้องประชุม 2

B-p1 - B-p18

ห้อง 3210

ห้อง 3211

C-p1 - C-p18

C-p19 - C-p36

นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร (ประสานงานทั่วไป)
นางสาวพิชณิชา นิปุณะ (ประสานงานทั่วไป)
นางสาวณิชมน ธรรมรักษ์ (ประสานงานทั่วไป)
นางคนึงนิตย์ กอนแสง (ประสานงานหลัก)
นางสาวพัชรี ยางยืน (ดูแลระบบ IT)
นางวริศรา สุวรรณ (ประสานงานทั่วไป)
นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์ (ประสานงานทั่วไป)

นางสาวศิรินภา พานทอง (ประสานงานหลัก)
นางสาวสุภาพรรณ อนุตรกุล (ดูแลระบบ IT)
นางสาวจิราภรณ์ กิติกุล (ประสานงานทั่วไป)
นายดิเรก คาเกลี้ยง (ประสานงานทั่วไป)
นางสาวศิรินภา พานทอง (ประสานงานหลัก)
นางสาวสุภาพรรณ อนุตรกุล (ดูแลระบบ IT)

http://bit.ly/3khKSNe

http://bit.ly/3bxCDc3

https://bit.ly/3pRsxro

http://bit.ly/38HyiCe

ผศ.ดร.อุษารัตน์ รัตนคานวณ
ผศ.ดร.เพชรลดา กันทาดี
อ.ดร.วีรินทร์รดา ทะปะละ
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
อ.ดร.นิตยา ใจทนง
ผ.ดร.พัชรี กองภาค
อ.ดร.สุรียร์พร สราภิรมย์
วัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์
ด.ดร.เนตราพร ด้วงสง
ผศ.ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
ผศ.ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ผศ.ดร.กนกวรรณ กรรเชียง
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ คงธรรม
คณิตศาสตร์และสถิติ
(กลุ่ม
ผ.ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
1 คณิตศาสตร์)
อ.ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
คณิตศาสตร์และสถิติ
2 สถิติ)

(กลุ่ม

นายอนุวัฒน์ คาเมืองลือ (ประสานงานทั่วไป)

ห้องรองวิชาการฯ

ห้อง3201 (ห้องโค้ง)

D-p1 - D-p11

E-p5 - E-p8

นายสุรพล จิโน (ประสานงานหลัก)
นายณัฐพล อาจิณ (ดูแลระบบ IT)
นางสาวสาวิตรี ทิพย์นี (ประสานงานทั่วไป)

http://bit.ly/37K2nR8

http://bit.ly/3uqV3Un

นางสาวธนันณัฐ สุขแสวง (ประสานงานหลัก)

ผศ.ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
อ.ศริญณา มาปลูก

นางสุรางค์ ปัญญาดี (ประสานงานหลัก)
นายประทีป สุขสมัย (ดูแลระบบ IT)
นายพรชัย ใจมุก (ประสานงานทั่วไป)
นางสาวภาวิณี ชัยวุฒิ (ประสานงานทั่วไป)

ห้องประชุมสาขาสถิติ

E-p1 - E-p4

นางสาวช่อทิพย์ สิทธิ (ดูแลระบบ IT)
นางสาวลภาวรรณ วรพันธุ์ (ประสานงานทั่วไป)

http://bit.ly/3qPfGGN

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ
……………………………………

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ได้นำ
ผลงานทางวิชาการและการวิจัยปัญหาพิเศษมาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
๒. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ สามารถติดตามและ
รับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัย โดยนักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์
๓. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
๔. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ
ในภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
อนาคต
๕. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ
ในการนี้จึงขอประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย
กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๒ รางวัล
๑. นายชาญวุฒิ จายะกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ระบบไลน์ธนาคารเวลา)
๒. นางสาวพัทธนันท์ หนองคูน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุของผู้สูงอายุภายในอาคาร)
ระดับดีมาก
จำนวน ๒ รางวัล
๑. นางสาว กาญจนา เก่งกาจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(แอปพลิเคชันตลาดออนไลน์สำหรับชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท)

-๒-

ระดับดี

ชมเชย

๒ . นายสุธิราช บุญเมืองขวา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ระบบจำแนกสถานะกล่องเลีย้ งผึ้งด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่)
จำนวน ๔ รางวัล
๑. นายณัฐวุฒิ อุ่นมาลย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรูส้ ึกทวิตเตอร์กับราคาน้ำมันดิบในตลาดเวสต์
เท็กซัส (WTI))
๒. นายเปรม เวชยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
(เครื่องต้นแบบเพื่อช่วยการเรียนรูอ้ ักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา)
๓. นางสาวภัทราวดี ปิลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
(เครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก)
๔. นางสาวรจนา แสงเฮ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
(การพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติเพื่อการปลูกมะเขือเทศราชินี)
จำนวน ๔ รางวัล
๑. นางสาวทรรศิกา ภาพน้ำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณีผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง กรณีศกึ ษา : โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
๒. นายชานนท์ กันหอม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(โมบายและเว็บแอปพลิเคชันระบบขายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จสำหรับร้านธงฟ้าประชา
รัฐ)
๓. นายภัคพล บำรุงเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)
๔. นางสาววริศรา สังสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 4.0 :กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
ดอนแดง จังหวัดร้อยเอ็ด)

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(การเปรียบเทียบฤทธิ์การต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดระหว่างข้าวก่ำ
พันธุ์ดั้งเดิมกับข้าวก่ำเจ้า มช.107)

-๓-

ระดับดีมาก

ระดับดี

ชมเชย

จำนวน ๒ รางวัล
๑. นางสาววราทิพย์ ชวนคิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การใช้ไมโครแคปซูลจากยีสต์ในการเพิ่มความเสถียรของผลิตภัณฑ์ในสภาวะน้ำย่อย
จำลองและการเก็บรักษาสารเคอร์คูมินอยด์)
๒. นางสาวสุรัลชนา มะโนเนือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การศึกษากระบวนการทำข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกต่อปริมาณสารกาบา
สารประกอบฟีนอลิคและสารต้านอนุมูลอิสระ)
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวกมลลักษณ์ นิลสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการเจริญเติบโตและการผลิตกรดไขมันดีเอชเอจาก
Aurantiochytrium acetophilum FIKU003 สายพันธุ์ใหม่)
จำนวน ๒ รางวัล
๑. อาจารย์รัตนนุช จันทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(ผลของน้ำหมักชีวภาพจากกล้วยตานีสุกต่อการจับตัวและคุณสมบัติทางกายภาพของ
ยางก้อนถ้วย)
๒. นางสาวกองทอง ไพลขุนทด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ผลของความเครียดเค็ม ความเครียดแลง และไคโตซานตอการเจริญของแคลลัส
ขาวหอมมะลิแดง)

กลุ่มเคมี เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
ระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาววิชุดา คำวิลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไฮโปยูเทคตอยด์ 0.581%C ที่ผ่านการบำบัด
ด้วยความร้อนแบบวัฏจักรด้วยแอลเอ็ม เอสอีเอ็ม และ เอ็กซ์อาร์ดี)

ระดับดีมาก

ระดับดี

จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวอัจฉรี แก้วเพ็ชรวงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกปลานิลอินทรีย์ โดยการแคลไซน์ที่
อุณหภูมิต่าง ๆ)
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวนพวรรณ โพบขุนทด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การระบุเอกลักษณ์และการเตรียมไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกจระเข้เหลือทิง้ )

-๔-

ชมเชย

จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวณัฐวดี สุธรรมานนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสีดว้ ยเกล็ดปลาช่อน)

กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์
ระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวณัฐติญา ปั้นประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(อิทธิพลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติผ้าเคลือบน้ำยางพาราสำหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฟิล์มคลุมแปลงเกษตร)
ระดับดี
จำนวน ๑ รางวัล
นายทักษ์ดนัย เศษรัตนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การประยุกต์ใช้ไอ.ซี. ไทเมอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ)
กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาคณิตศาสตร์
ระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๑ รางวัล
นายคณิน ฉัตรธนพงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ศึกษาสมาชิก 2-โพเทนท์ ในโมนอยด์ ของไฮเปอร์สับสติตวิ ชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับ
ระบบพีชคณิตชนิด (2;2))
ระดับดีมาก
จำนวน ๑ รางวัล
นายธีรชัย มีวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้างของแบบจำลองการแพร่ระบาด SVIR)
ระดับดี
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวกนกวรรณ กระตุฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(สมบัติเชิงโครงสร้าง กึ่งกรุปย่อย ของไฮเปอร์สับสติตวิ ชัน เชิงสัมพันธ์ ที่วางนัยทั่วไป
ชมเชย
จำนวน ๒ รางวัล
๑. นายสาริน สมเป็ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(สมาชิกปกติทางซ้ายและทางขวาของโมนอยด์ ของไฮเปอร์สับสติตวิ ชัน เชิง
ความสัมพันธ์ สำหรับระบบพีชคณิตชนิด (2;2))

-๕-

๒. นางสาวลัดดาวัลย์ บวรศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ค่าคลาดเคลื่อนจาก การประมาณค่าในช่วง)
กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาสถิติ
ระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๒รางวัล
๑. นางสาวภาณุมาศ อีศพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณแบบอัตราส่วนสำหรับค่าเฉลี่ยประชากร
เมื่อข้อมูลที่มีค่านอกเกณฑ์ )
๒. นายเฉลิมรัช นนทะภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(การประยุกต์ใช้ตัวแบบผสมด้วยวิธีแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบ SARIMAและ
โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศ
ไทย)
ระดับดีมาก
จำนวน ๔ รางวัล
๑. นางสาวกมนสิตา ประมงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ปัจจัยที่มผี ลต่อการจำแนกระยะของโรคไตเรือ้ รัง โดยใช้วธิ ีการจำแนกกลุ่มและการ
ถดถอยโลจิสติก)
๒. นางสาวกันยารัตน์ นันทกิจจาไพศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
(การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยการดูแลระยะยาว)
๓. นายธนชัย วิมาละ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(การเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมกรณีศกึ ษาการพยากรณ์ราคาทองคำแท่ง 96.5%)
๔. นางสาวสนทริยา อินตา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
(การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนา
ปรังในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่)
ระดับดี
จำนวน ๔ รางวัล
๑. นางสาวอติกานต์ มหิทธาฤทธิไกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(การศึกษาระบบแถวคอยของการให้บริการของแผนกผูป้ ่วยนอกประกันสังคม
โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการจำลองสถานการณ์ ด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป ARENA)

-๖-

ชมเชย

๒. นางสาวนิศาชม กันทะรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานของประชาชนผูส้ ูงอายุ
สังกัดรพ.สต.ห้วยแพ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน)
๓. นายก้องนเรนทร์ ใจคำปัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(กลยุทธ์ทางการตลาดที่มผี ลต่อการบริโภคข้าวสารในจังหวัดเชียงราย)
๔. นางสาวอรอริสรา นิลสุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ปัจจัยที่มผี ลต่ออัตราการฆ่าตัวตายของประชากรในประเทศไทย)
จำนวน ๘ รางวัล
๑. นางสาวประติภา ทิพพระหา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ปัจจัยที่มผี ลต่ออัตราการมีงานทำของประชากรในประเทศไทย)
๒. ว่าที่ร้อยตรี กิตติพงศ์ บุญธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ปัจจัยที่มผี ลต่อความรูเ้ กี่ยวกับการผลิตชาภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดขี องเกษตรกร
ในพืน้ ที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย)
๓. นายแสง สินบันเทิง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การศึกษาประสิทธิภาพการเลี้ยงโดยการแยกลูกสุกรก่อนหย่านมด้วยการวิเคราะห์
เชิงสถิติ)
๔. นางสาวจารุวรรณ จิวหานัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(การพยากรณ์ยอดขายลําไยอบแห้ง กรณีศกึ ษา โรงงานวิสาหกิจผลไม้แปรรูป บ้านแคว
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่)
๕. นางสาวนาตาชา มามะณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(การพยากรณ์ผลการจัดเก็บภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพืน้ ที่เชียงใหม่)
๖. นางสาวรัชฎาพร ปินทิพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่)
๗. นางสาววรรณวิสา แข่งขัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การจัดกลุ่มจังหวัดตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน
ประเทศไทยจำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2562)
๘. นางสาวรวิษฎา ดีวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ปัจจัยที่ส่งผลต่อผูท้ ี่เข้ารับการบำบัดรักษาผูป้ ่วยยาเสพติดและสุรา ที่บำบัดรักษาไม่
ครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กำหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์
เชียงใหม่)

-๗-

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์
กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๑ รางวัล
นายอินทนนท์ คูคำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ระบบบริการข้อมูลเพื่อการศึกษาของสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล)
ระดับดีมาก
จำนวน ๑ รางวัล
นายจักรพงษ์ สุจริ าทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ระดับดี
จำนวน ๑ รางวัล
นายปัทวรรณ ปันปิง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ระบบบริหารจัดการร้านค้าวัสดุก่อสร้างโดยเว็บแอปพลิเคชัน)
ชมเชย
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวณภัทร ปิมปา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ระบบจัดการการเงินและทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนฮอมขวัญ)

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ระดับดีเยี่ยม

ระดับดี มาก

ระดับดี

ชมเชย

จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวเพชรรัตน์ จี้เพชร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ผลของการแช่เมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus subtilis ต่อความงอก ความแข็งแรง และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม)
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวสุรีมาศ จันต๊ะอินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับน้ำส้มควันไม้ต่อความงอก ความแข็งแรง และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลี)
จำนวน ๑ รางวัล
ดร.สมคิด ดีจริง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ผลของวิธีการสกัดต่อฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมแขก Allium
จำนวน ๒ รางวัล
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิรยิ ะอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การศึกษาการไม่เจริญเติบโตของยอดเกสรเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูหนาว)

-๘-

๒. นางสาวกุลสตรี โปธาคำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสารชีวโมเลกุลในดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย
ของลำไยพันธุ์อีดอ โดยเทคนิคเมทาโบโลมิกส์)
กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
ระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๒ รางวัล
๑. ดร.เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(การวิเคราะห์หาปริมาณซูโครสในตัวอย่างเครื่องดื่มและยาชนิดน้ำเชื่อมโดยใช้เครื่องวัด
การหักเหของแสงอย่างง่ายที่สร้างเองโดยอาศัยเลนส์นูน)
๒. ดร.อำนาจ เพิ่มทรัพย์สกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
(การดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 โดยใช้ตัวดูดซับแมกนีเซียม-อะลูมิเนียม เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ทปี่ รับปรุงสารลดแรงตึงผิวโซเดียมโดเดคซิวซัลเฟต)
ระดับดีมาก
จำนวน ๑ รางวัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดใบมะรุม เพื่อเตรียมไลโปโซม)
ระดับดี
จำนวน ๖ รางวัล
๑.นางสาวธมลวรรณ เครือคำวัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การวิเคราะห์หาปริมาณของวิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 ในเมล็ดข้าว ถั่วเหลืองและ
ถั่วเขียวโดย HPLC)
๒.นายพงศ์พิสุทธิ์ แดงแท้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การสังเคราะห์กราฟีนจากกรดฮิวมิคด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล)
๓.นางสาวอนัญญา ดีอ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดเจียที่ปลูกใน
ประเทศไทย)
๔.นางสาวดวงหฤทัย บุญนูญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพริกไทยและผักแพว ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu)
๕.นางสาวสิริรัตน์ สุวรรณโคดม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การศึกษาฟีนอลิกรวมของข้าวกล้องพันธุ์พืน้ เมือง โดยวิธีโฟลิน-ไซโอแคลธู: วิ
ธีการสกัดที่เหมาะสม)

-๙-

ชมเชย

๖.นางสาวอังคณา กลมกล่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดสายพันธุ์แม่โจ้และ
ผลิตภัณฑ์)
จำนวน ๘ รางวัล
๑.นางสาวจีรนันท์ หิรัญคำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การวิเคราะห์แคทีชินและกรดแกลลิกในไวน์ชาและน้ำชาด้วย HPLC)
๒. นางสาวชุติมา คำยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การประดิษฐ์กลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้กลูโคสออกซิเดสตรึงบนกราฟีนออกไซด์ใน
เมทริกซ์ของไคโตซาน)
๓. นางสาวมินทร์ตรา สุรินสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การสังเคราะห์คาร์บอนดอทโดยใช้สารสกัดจากใบเมี่ยง)
๔. นางสาวพิทยารัตน์ สุพรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของกาแฟสกัดเย็น)
๕. นางสาวกมลลักษณ์ สุมาลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การสังเคราะห์คาร์บอนดอทโดยใช้สารสกัดจากใบชาอัสสัมด้วยเทคนิคไมโครเวฟ)
๖. นางสาวหัทยา พรมวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การศึกษาการสกัดเอนไซม์โบรมีเลนในตาสับปะรดเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์สครับผิว)
๗. นางสาวรัตติกาล พูนดำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การพัฒนาปฏิกิรยิ าเอสเทอริฟเิ คชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ไมโครเวฟในการให้
ความร้อน)
๘. นางสาววาสนา มูลแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การตรวจวัดทางสีอย่างจำเพาะโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนอะลูมิเนียม–ไพโรแคทีคอล
ไวโอเลตและหลักการแทนที่อนิ ดิเคเตอร์สำหรับวิเคราะห์ไอออนลบ)

กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์
ระดับดีมาก
จำนวน ๒ รางวัล
๑.นายวุฒิชัย ทรงศิรเิ ลิศวัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลำไย)
๒. นางสาวสุธิดา แซ่จั้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การใช้ประโยชน์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเป็นสารเคลือบผิวบริโภคได้สำหรับยืด
อายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร)

- ๑๐ -

ระดับดี

ชมเชย

จำนวน ๒ รางวัล
๑. นายณัฐพงษ์ นาเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(การพัฒนาแผ่นชิน้ ไม้อัดเปลือกถั่วลิสงเพื่องานประดิษฐ์)
๒. นางสาวหทัยชนก สมแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์ที่มีผลต่อสมบัติของฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ)
จำนวน ๒ รางวัล
๑. นางสาวไอริน แซ่หลอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ผลของอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์)
๒. นางสาวสิริวรรณ์ วงค์ศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การเตรียมฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลจากเปลือกทุเรียน)

กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาคณิตศาสตร์
ระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๑ รางวัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร ฟองจันทร์ตา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
(การสร้างโปรแกรมเกม 180 IQ)
ระดับดีมาก
จำนวน ๑ รางวัล
นายวิศรุต วาจาชื่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การพยากรณ์จำนวนคดียาเสพติดโดยใช้วธิ ีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์)
ระดับดี
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวสุดารัตน์ สว่างแจ้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกำกับของระบบโครงข่ายประสาทที่มตี ัวหน่วงแปรผัน
ตามเวลาแบบช่วง)
ชมเชย
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวศจิกา ศรีรัตนสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การศึกษาการระบาดของโรคโควิด-19 ในการระบาดช่วงแรกในประเทศไทย
โดยตัวแบบ SIR)
สาขาสถิติ
ระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวมุทติ า บุญทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(การศึกษาประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าเฉลี่ยทั่วไปเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์)

- ๑๑ -

ระดับดีมาก

ระดับดี

จำนวน ๑ รางวัล
นางสาวเกศริน เถาตะกู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(แนวทางการส่งเสริมความสุขของบุคลากรภาคการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี)
จำนวน ๒ รางวัล
๑.นางสาวณัฏฐณิชา พูลวาสน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง)
๒.นางสาวเจกิตาน์ บุญทับ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยของโรคไข้เลือดออก)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ
รายงานสืบเนื่องจากการประขุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล

ที่ปรึกษา

2. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ

บรรณาธิการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล

รองบรรณาธิการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี

รองบรรณาธิการ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ

รองบรรณาธิการ

6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ภานุวฒ
ั น์ เมฆะ

รองบรรณาธิการ

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล

รองบรรณาธิการ

8. อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์

รองบรรณาธิการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์

ดุลยไชย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6.

อาจารย์อรรถวิท

ชังคมานนท์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท

สิทธิ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8.

อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์

โอสถานันต์กลุ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9.

อาจารย์ ดร.สมนึก

สินธุปวน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10.

อาจารย์อลงกต

กองมณี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11.

อาจารย์ ดร.นษิ

ตันติธารานุกลุ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

12.

อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์

เกษมสำราญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์

ปราโมกข์ชน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์

เมฆะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ

เขื่อนแก้ว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

16.

อาจารย์ ดร.กิตติกร

หาญตระกูล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

17.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์

อุน่ นันกาศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

18.

อาจารย์ ดร.วรรณวิมล

นาดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

19.

อาจารย์พิชชยานิดา

คำวิชัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20.

อาจารย์ ดร.ภรต

รัตนปิณฑะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21.

อาจารย์ ดร.จักรกฤช

เตโช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22.

อาจารย์ ดร.มยุรา

ศรีกัลยานุกลู

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน

วงศ์ขัติยะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24.

อาจารย์ ดร.สมคิด

ดีจริง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25.

อาจารย์ ดร.ปารวี

กาญจนประโชติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

26.

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน

เจริญตัณธนกุล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

27.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช

เนียมทรัพย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

28.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา

ภูมิสุทธาผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี

อันพาพรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย

ชัยอาภร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

31.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์

โฆษภัทรพิมพ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

32.

อาจารย์ ดร.ศิริพร

สมุทรวชิรวงษ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

33.

อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ

วงศ์พระจันทร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

34.

อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์

ศศิวรรณพงศ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

35.

อาจารย์ ดร.เจนจิรา

ทิพย์ชะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

36.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์

จันทร์มี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

37.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์

นันตัง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

38.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์

รัตนคำนวณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

39.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี

อินธนู

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

40.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล

เลาห์รอดพันธุ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

41.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์

กุยมาลี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

42.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน

ทาเจริญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

43.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพัฒน์

ประชาศิลป์ชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

44.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารารัตน์

ซือตอฟ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

45.

อาจารย์ ดร.มธุรส

ชัยหาญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

46.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฐา

มินเสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

47.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะชัย

รอดชื่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

48.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์

คำกอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

49.

อาจารย์ ดร.ปรารถนา

มินเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

50.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ

ลาน้ำเที่ยง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

51.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์

โฆษภัทรพิมพ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

52.

อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ

วงศ์พระจันทร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

53.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย

ชัยอาภร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

54.

อาจารย์ ดร.เชิดชัย

มีเอียด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

55.

อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์

ศศิวรรณพงศ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

56.

อาจารย์ ดร.เจนจิรา

ทิพย์ชะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

57.

อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์

ชุมนวล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

58.

อาจารย์ ดร.อัจฉริยะ

วัธนวิสูตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

59.

อาจารย์ ดร.พิมพ์วรัชญ์

ศรีคำมูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

60.

อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา

วงค์รินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

61.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา

ลิ่มมั่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

62.

อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์

อึ้งเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

63.

อาจารย์ ดร.พัณณิ์ภาริษา

ของทิพย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

64.

อาจารย์ ดร.พลากร

สีน้อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

65.

ดร.ปทุมรัตน์

ศรีพันธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

66.

ดร.กฤษณ์

ประสิทธิโชค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

67.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช

โหนแหยม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

68.

อาจารย์ ดร.วีรพงษ์

วงศ์พินิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

69.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิโสพิต

บัวดา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

70.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์

สิงห์ทอง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

71.

อาจารย์ ดร.ดิน

ประทุมวรรณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

72.

อาจารย์ ดร.กมลฉัตร

ตราชู

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

73.

อาจารย์ ดร.ธีรเดช

หมูคำ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

74.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัชร์

สนธิชัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้หลวง

75.

อาจารย์ ดร.พีรณัฐ

ชูชาติ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

76.

อาจารย์ ดร.เจนจิรา

ทิพย์ชะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

77.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร

อุดปิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

78.

อาจารย์ ดร.อินทิรา

ไชยะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

79.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา

ชากฤษณ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

80.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัชร์

สนธิชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

81.

อาจารย์ ดร.พีรณัฐ

ชูชาติ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

82.

อาจารย์ ดร.เจนจิรา

ทิพย์ชะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

83.

อาจารย์ธวัชชัย

เพชรธาราทิพย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

84.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ

ศรีมงคล

มหาวิทยาลัยบูรพา

85.

อาจารย์ ดร.ยุวดี

กล่อมวิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

86.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินภา

อายุยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

87.

อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์

นำพันธุ์วิวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์

รหัสนำเสนอ
ชื่อบทความ
B-P17
รูปแบบอาหารที่มีองค์ประกอบทางเคมีสำหรับมารดาหลังคลอดขาวไทยชาติพันธุ์
B-O6
ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการเจริญเติบโตและการผลิตกรดไขมันดีเอชเอจาก
Aurantiochytrium acetophilum FIKU003 สายพันธุ์ใหม่
B-P2
การศึกษาการไม่เจริญเติบโตของยอดเกสรเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูหนาว
D-O2
อิทธิพลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติผ้าเคลือบน้ำยางพาราสําหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฟิล์มคลุมแปลงเกษตร
C-O1
ประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสีด้วยเกล็ดปลาช่อน
C-O3
การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกปลานิลอินทรีย์ โดยการแคลไซน์ที่
อุณหภูมิต่าง ๆ
C-P1
การวิเคราะห์หาปริมาณซูโครสในตัวอย่างเครื่องดื่มและยาชนิดน้ำเชื่อมโดยใช้เครื่องวัด
การหักเหของแสงอย่างง่ายที่สร้างเองโดยอาศัยเลนส์นูน
C-P2
การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดใบมะรุม เพื่อเตรียมไลโปโซม
C-P3
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวเจ้าและผลิตภัณฑ์ขนมจีน
C-P4
การวิเคราะห์แคทีชินและกรดแกลลิกในไวน์ชาและน้ำชาด้วย HPLC
C-P5
การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 ในเมล็ดข้าว ถั่วเหลืองและถั่ว
เขียว โดย HPLC DETERMINATION OF VITAMIN B3 AND VIATAMIN B9 IN
RICE, SOYBEANS AND MUNG BEANS BY HPLC
C-P7
การสังเคราะห์กราฟีนจากกรดฮิวมิกด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
SYNTHESIS OF GRAPHENE FROM HUMIC ACID BY HYDROTHERMAL
METHOD
C-P10
ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดเจียที่ปลูกในประเทศ
ไทย
ANTIOXIDATION ACTIVITY OF CHIA SEEDS OIL GROWN IN THAILAND
C-P17
การเปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิกในย่านางและบัวบก
COMPARISON OF TOTAL PHENOLIC CONTENT IN Tiliacora triandra AND
Centella asiatica
C-P22
การหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพริกไทยและผักแพว ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu
DETERMINTION OF TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS IN Persicaria odorata
AND Piper nigrum USING THE FOLIN-CIOCALTEU METHOD.
C-P33
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดสายพันธุ์แม่โจ้และ
ผลิตภัณฑ์
INCREASING OF RESISTANT STARCH IN THE MAEJO WHOLEMEAL WHEAT
FLOURS AND PRODUCTS

หน้า
1-5
6-20
21-32
33-40
41-49
50-59
60-68
69-79
80-86
87-91
92-95

96-101

102-108

109-114

115-119

120-126

C-P36
D-P1
D-P2
D-P3
D-P4
D-P5
D-P6
D-P7
D-P10
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A-O5
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A-O7
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A-O9
A-O11
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A-O13
A-O14
A-O15
A-O17
A-O18
A-O21

การดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 โดยใช้ตัวดูดซับแมกนีเซียม-อะลูมิเนียม เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยสารลดแรงตึงผิวโซเดียมโดเดคซิวซัลเฟต
ผลของอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์
EFFECT OF TEMPERATURE ON GRAPHENE OXIDE SYNTHESIS
บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยเปลือกทุเรียน
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์โดยวิธีทางเคมี
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลำไย
การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสงเพื่องานประดิษฐ์
การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของก้อนปลูกจากวัสดุธรรมชาติ
การใช้เส้นใยกาบกล้วยหมักในการทำเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
การเตรียมภาชนะรักษ์โลกจากกาบกล้วยและกะลากาแฟ
PREPARATION OF ECO-FRIENDLY PLATES FROM BANANA STEM AND
COFFEE PARCHMENT
ระบบกระถางต้นไม้ที่สามารถรับรู้สุขภาพของต้นไม้ที่มีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย
ระบบตลาดออนไลน์สาหรับชุมชนนวัตวิถี
ระบบไลน์ธนาคารเวลา
โมบายแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันระบบขายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จสำหรับร้านธง
ฟ้าประชารัฐ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ควบคุมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
ระบบการจัดการพฤติกรรมการบนสมศรี.ไอโอ
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกทวิตเตอร์กับราคาน้ำมันดิบในตลาดเวสต์
เท็กซัส (WTI)
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับรายวิชาการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง
การคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอรึทึมเพื่อ
พัฒนาต้นแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง COVID-19
อสม.หมอประจำบ้าน 4.0: กรณีศึกษาชุมชนบ้านสว่าง อำเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี
เครื่องต้นแบบเพื่อช่วยการเรียนรู้อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา
ระบบจัดการการรับสมัครนักเรียนบนสมศรีไอโอ

127-135
136-142
143-147
148-152
153-158
159-164
165-168
169-173
174-179

180-194
195-198
199-203
204-217
218-225
226-237
238-250
251-263
264-275
276-287
288-298
299-313
314-324
325-333
334-345

A-O25
A-O27
A-O28
A-O30
A-O31
A-O33
A-O34
A-O36
A-O38
A-O39
A-P1
A-P4
A-P6
A-P8
A-P9
E-O1
E-O2
E-O3
E-O5
E-O15
E-O19
E-O24
E-O40

ระบบจัดการข้อมูลสำหรับการขอรับรองฟาร์มผึ้ง
การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือไทยบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์
เครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับหอดูดาว
การพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติเพื่อการปลูกมะเขือเทศ
ระบบจ่ายกระดาษชำระ และ แจ้งเตือนกระดาษชำระหมด
บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 4.0 :กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน
แดง จังหวัดร้อยเอ็ด
ระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบจำแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบบคำนวณการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้าโดยใช้ทฤษฎีการชดเชย
แสง
ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม
ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องานการเงินและงานทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนฮอม
ขวัญ
การศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกและออกใบรับรองการรับวัคซีนบนเฟรม
เวิร์คฟลัตเตอร์
ระบบบริหารจัดการร้านค้าวัสดุก่อสร้างโดยเว็บแอปพลิเคชัน
ระบบข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
สมาชิกปกติทางซ้ายและทางขวาของโมนอยด์ของไฮเปอร์สับสติติวชันเชิงความสัมพันธ์
สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (2;2)
สมบัติเชิงโครงสร้างกึ่งกรุปย่อยของไฮเพอร์สับสติติวชันเชิงสัมพันธ์ ที่วางนัยทั่วไป
สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (n;n)
การศึกษาสมาชิก 2-โพเทนท์ ในโมนอยด์ ของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป
สำหรับระบบพีชคณิตชนิด (2;2)
ผลเฉลยของบางสมการไซน์กอร์ดอน โดยใช้ระเบียบวิธีการวนซ้ำเอลซากิแบบใหม่ที่ถูก
ดัดแปลง
ค่าคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าในช่วงโดยข้อเสนอใหม่
การหากำไรสูงสุดของการผลิตข้าวแต๋น ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีซิม
เพล็กซ์
การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้างของแบบจำลองการแพร่ระบาด SVIR
เปรียบเทียบความคุ้มค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

346-356
357-363
364-380
381-387
388-401
402-413
414-422
423-431
432-445
446-454
455-461
462-466
467-473
474-484
485-488
489-496
497-506
507-516
517-523
524-532
533-551
552-560
561-565

E-PO5
E-PO6
B-O1
B-O2
B-O3
B-O4
B-O5
B-O7
B-O8
B-O9
B-O10
B-O11
B-P1
B-P3
B-P4
B-P5
B-P7
B-P8
B-P9

การศึกษาการระบาดของโรคโควิด-19 ในการระบาดช่วงแรกในประเทศไทย โดยตัว
แบบ SIR
การมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกำกับของระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผัน
ตามเวลาแบบช่วง
ผลของน้ำหมักชีวภาพจากกล้วยตานีสุกต่อการจับตัวและคุณสมบัติทางกายภาพของ
ยางก้อนถ้วย
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง ECO-SMART ต่อการลดการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
ในเศษอาหาร
การเปรียบเทียบฤทธิ์การต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดระหว่างข้าวก่ำ
พันธุ์ดั้งเดิมกับข้าวก่ำเจ้า มช.107
การใช้ไมโครแคปซูลจากยีสต์ในการเพิ่มความเสถียรของผลิตภัณฑ์ในสภาวะน้ำย่อย
จำลอง
การศึกษาประชากรของจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) และ
กิจกรรมของเอนไซม์ของประชากรแบคทีเรีย
ผลของสูตรอาหารต่อการเพาะเลี้ยงอย่างง่ายกล้วยไม้กะเรกะร่อน
การทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะไมเลส เซลลูเลส และไซแลนเนส ที่ผลิตจากการหมัก
เชื้อรา Rhizopus oryzae บนรำข้าว
การศึกษากระบวนการทำข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกต่อปริมาณสารกาบา
สารประกอบฟีนอลิค และสารต้านอนุมูลอิสระ
ผลของความเครียดเค็ม ความเครียดแล้ง และไคโตซานต่อการเจริญของแคลลัสข้าว
หอมมะลิแดง
ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสและ
ตายอดจากชิ้นส่วนใบดาวเรือง
สถานการณ์การแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารในผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ ในภาคเหนือตอนบน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสารชีวโมเลกุลในดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย
ของลำไยพันธุ์อีดอ โดยเทคนิคเมทาโบโลมิกส์
การพัฒนาวิธีการตรวจสอบปลายยอดเกสรเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอ โดยเทคนิคโป
รติโอมิกส์
การวิเคราะห์แบบแผนการสลายตัวของโปรตีนในผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักและไม่
หมัก
ผลของการแช่เมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus subtilis ต่อความงอก ความแข็งแรง และ
การเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม
การย่อยแป้งขนมจีนด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ
การศึกษาการผลิตน้ำส้มสายชูจากสับปะรด

566-576
577-586
587-593
594-598
599-611
612-622
623-632
633-642
643-648
649-657
658-666
667-674
675-686
687-694
695-702
703-713
714-722
723-727
728-733

B-P10
B-P11
B-P12
B-P13
B-P14
B-P15
B-P16
E-O4
E-O6
E-O7
E-O8
E-O9
E-O10
E-O11
E-O12
E-O13
E-O16
E-O17
E-O20
E-O21
E-O22

การผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยเชื้อ Saccharomyces cerevisiae TISTR
5020 ในสภาวะที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูง
ผลของวิธีการสกัดต่อฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมแขก
การเตรียมไฮโดรเจลจากน้ำยางพาราโปรตีนต่ำและฝางสำหรับใช้เป็นวัสดุปิดแผล
การสกัดและการวิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้นของน้ำมันที่สกัดได้จากกากกาแฟเหลือทิ้ง
ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus Subtilis ต่อความงอก และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลี
ผลของการพอกเมล็ดร่วมกับ MgSO4 CaCl2 และ ZnSO4 ต่อความงอก และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าแครอท
ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับน้าส้มควันไม้ ต่อความงอก ความแข็งแรง และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลี
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ ในตำบลเมืองงาย
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
การปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่(ชั้น
พิเศษ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับการผลิตชาภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร
ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
ปัจจัยที่มีผลต่อการจำแนกระยะของโรคไตเรื้อรัง โดยใช้การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเชิง
เส้นและการถดถอยลอจิสติกพหุ
ทัศนคติ การรับรู้ และการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิความเท่า
เทียมทางเพศของ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจภูมิภาคกับการค้าชายแดนของประเทศไทย
การศึกษาระบบแถวคอยของการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาล
ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ARENA
การศึกษาประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกสุกรโดยการแยกลูกสุกรก่อนหย่านม
การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

734-741
742-751
752-756
757-765
766-772
773-781
782-792
793-804
805-815
816-825
826-835
836-843
844-853
854-862
863-873
874-883
884-896
897-915
916-926
927-938
939-949

E-O29
E-O30
E-O33
E-O35

E-O36
E-O37
E-O38

E-O43
E-O45
E-P1
E-P2
E-P3
E-P4
C-P21
B-P6

การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่
การพยากรณ์จำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณแบบอัตราส่วนสาหรับค่าเฉลี่ยประชากร
เมื่อข้อมูลที่มีค่านอกเกณฑ์
การประยุกต์ใช้ตัวแบบผสมด้วยวิธีแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบ SARIMA
และโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ
ประเทศไทย
การจัดกลุ่มจังหวัดตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน
ประเทศไทยจาแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2562
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคข้าวสารในจังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดและสุรา ที่บำบัดรักษาไม่
ครบตามโปรแกรม การรักษาในระยะเวลาที่กำหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์
เชียงใหม่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการฆ่าตัวตายของประชากรในประเทศไทย
แนวทางการส่งเสริมความสุขของบุคลากรภาคการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี
การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง
การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยของโรคไข้เลือดออก
การศึกษาประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าเฉลี่ยทั่วไปเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์
ความสามารถในต้านอนุมูลอิสระของกาแฟสกัดเย็น
ผลกระทบของขนาดถุงชาและอุณหภูมิที่มีผลต่อค่าความต้านทานความร้อนของเชื้อ
Salmonella ในชาเก๊กฮวย
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บทคัดย่อ:
การศึกษาวัฒนธรรม ความเชือ่ และรูปแบบอาหารที่มีองค์ประกอบทางเคมีในการบำรุงร่างกายและกระตุ้นการ
หลั่งน้ำนมของมารดาหลังคลอดขาวไทยชาติพันธุ์เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากชาวไทยชาติพันธุ์เผ่าปกาเกอะญอ
และเผ่าอาข่า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ในกลุ่มมารดาหลังคลอด บุคคลในครอบครัว และหญิงสูงอายุในหมู่บา้ น
จำนวน 12 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสำรวจพื้นทีส่ ังเกตสภาพชีวิตของชุมชน สังเกตแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าก่อนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. วัฒนธรรมและความเชื่อในการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดได้รับการถายทอดองคความรูสืบกันมาจาก
บรรพบุรุษ ดังนี้ (1) ด้านสภาพแวดล้อม มารดาหลังคลอดชาวไทยชาติพันธุ์ทั้งสองเผ่าส่วนใหญ่อยู่รวมกับครอบครัวสามีเป็น
ครอบครัวใหญ่ ไม่มีห้องพักจัดให้เฉพาะ (2) ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการคลอด ส่วนใหญ่คลอดที่โรงพยาบาลและได้รับความรู้
การปฏิบัติตนจากเจ้าหน้าที่ มักเลือกปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าอย่างเคร่งครัดจากสตรีในครอบครัว โดยเฉพาะ
แม่สามีเป็นผู้คอยดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำ มีความเชื่อเช่นการอยู่ไฟทําให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณดี มดลูก
เข้าอู่เร็วและเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเร้นลับ (3) ด้านการเลี้ยงบุตร ทุกรายเลี้ยงด้วยนมแม่และมักเริ่มให้อาหารหลัง 1
เดือนไปแล้วควบคู่การให้นม จะปฏิบัติตัวอยางเครงครัดในรยะหลังคลอดเช่นไม่สูบบุหรี่และไม่ออกนอกบ้าน และ (4) ด้าน
อาหาร รับประทานอาหารร้อนประเภทข้าวต้มหรือข้าวเจ้า เนื้อไก่ต้ม เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีน้ำนมมาก งดอาหาร
ทั่วไปเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดปัญหาเจ็บป่วยร่างกายไม่แข็งแรงเมื่อมีอายุมากขึ้น
2. รูปแบบอาหารที่มีองค์ประกอบทางเคมีสำหรับบำรุงร่างกายที่เหมาะสม โดยการรับประทานอาหารตามปกติ
ที่มีสารอาหารครบตามหลักโภชนาการพลังงานอาหาร 2,500 แคลอรีต่อวัน ส่วนการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมในรูปอาหารปรุง
เองใส่เครื่องเทศผสมอาหาร น้ำชา หรือน้ำต้มสมุนไพรจากพืชหลัก คือ (1) ลูกซัด มีสาร Steroidal, Saponins มีผลต่อการ
กระตุ้นการหลั่งน้ำนม (2) หัวปลีกล้วยมีสาร saponins และ tannins มีผลต่อการเพิ่มระดับฮอร์โมน Prolactin ในเลือดทำให้
มีการหลั่งน้ำนมมากขึ้น (3) ขิง มีสาร gingerol ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีช่วยกระตุ้นการสร้างและหลั่งน้ำนมได้ดี ส่วนพืช
รองได้แก่ ขมิ้นชัน กะเพรา ใบแมงลัก ตะไคร้ ฟักทองและกล้วยน้ำว้า
คำสำคัญ : รูปแบบอาหาร อาหารที่มีองค์ประกอบทางเคมี, หญิงหลังคลอดขาวไทยชาติพันธ์
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Abstract:
This study was qualitative study aiming to investigate cultural potential of hill tribe and
characteristics of food for Thai hill tribe postpartum women at Chomthong, Chiang mai province. 12
subjects of Pga Geyau and Arkha Tribe were selected using specific sampling. The data of this qualitative
were through collected from survey local area based, semi structured in-dept interviews questions of their
wisdom and culteral, participant observations. Data were analyzed by content analysis for chemical
quality food model for Thai hill tribe postpartum. There were found that
1. Their wisdom and cultural of hill tribe pass down as (1) environment :Hosing
construction for intergeneration family living like single story house not separate postpartum women to
the other place. (2) They visited hospital for delivery by physician, there are knowledge and belief passed
on among women in family like the practice of “UeFai” which has led to a good health, a strong body, a
fine looking skin, and a return of the womb to its normal position. They got strict social support from their
mother in law. (3) Breastfeeding and start feeding after 1 month, the mother will be careful to refrain from
smoking, drinking and does not go out. (4) Food for postpartum: such as boiled rice or boiled chicken
meat in order to keep the body healthy and have a lot of milk. abstain from general food because it is
believed that it will cause illness as aging.
2. Food form should take 2,500 cal/day with chemical compositions for stimulating
milk. offers a selection of general meals, spices, tea, herbal water and dietary supplements. The main
plant products which have the effect of stimulating milk secretion are (1) Fenugreek which contains
steroidal, saponins (2) Banana flower contains saponins and tannins, which has the effect of increasing the
hormone Prolactin in the blood, 3) Ginger contains gingerol. The secondary plant groups are turmeric,
basil, basil leaves, lemongrass, pumpkin and Thai banana have chemical composition that nourishing the
body to have milk.
Key word : Food pattern, Food with chemical elements, Thai Hill Tribe postpartum women
บทนำ:
ระยะหลังคลอดถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของมารดาที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึง
เกิดภาวะเครียดและวิตกกังวลสูงกับบทบาทการเป็นมารดา (Cunningham, Doyle & Bowden, 2018 ) บุคคลในครอบครัวจะมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือจนกว่ามารดาและทารกจะปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรง ในการดูแลมารดาหลังคลอดของชาวไทยชาติ
พันธุ์ส่วนใหญ่จะได้รบั คำสอนและแนะนำจากผู้ใหญ่ในครอบครัวเพือ่ ไม่ให้ผดิ จารีตประเพณี และความเชื่อที่สืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ โดยเฉพาะด้านรับประทานอาหารและการให้นมบุตรซึ่งพบว่ายังขาดความเหมาะสมตามหลักโภชนาการ เนื่องจาก
ระยะหลังคลอดเป็นระยะให้นมบุตร มารดาจำเป็นต้องได้รับสารอาหารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของมารดาให้สมบูรณ์แข็งแรงและสร้างพลังงานในการผลิตน้ำนมทีม่ ีคุณภาพ
แก่บุตร การเลือกรูปแบบอาหารทีม่ ีคุณค่าเหมาะสมสำหรับมารดาหลังคลอดและการใช้สมุนไพรทีม่ ีองค์ประกอบทางเคมีทผี่ ล
ต่อการหลั่งน้ำนม จะทำให้ผเู้ กี่ยวข้องและหญิงหลังคลอดชาวไทยชาติพันธุ์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลหญิงหลังคลอด
และบุตรในรุ่นต่อๆไป
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วิธดี ำเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวไทยชาติพันธุ์เผ่าปกาเกอะญอและเผ่าอาข่า อำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ในกลุ่มมารดาหลังคลอด บุคคลในครอบครัว และหญิงสูงอายุในหมู่บ้าน สตรีในครอบครัวสายตรง ได้แก่ แม่ ยาย
ญาติผู้ใหญ่ รวมทั้งแม่สามี จำนวน 12 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสำรวจพื้นที่สังเกตสภาพชีวิตของชุมชน สังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าก่อนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย:
1. วัฒนธรรมและความเชื่อในการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด ส่วนใหญ่จะปฏิบตั ิตามผู้ใหญ่ในครอบครัว
อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย (1) ด้านสภาพแวดล้อม ชาวไทยชาติพันธุท์ ั้งสองเผ่าส่วนใหญ่มีบ้านเรือนตั้งอยู่เป็นหลักแหล่ง มี
อาชีพหลักด้านการเกษตร หญิงหลังคลอดจะอาศัยรวมกับครอบครัวสามีเป็นครอบครัวใหญ่เพื่อมารดาสามีจะได้ดูแลสะดวก
ไม่ได้จัดห้องพักเฉพาะให้ แต่บางรายอาจจะปลูกบ้านในบริเวณเดียวกัน (2) ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการคลอด หญิงตั้งครรภ์
เป็นคนรุ่นใหม่นิยมไปคลอดที่โรงพยาบาลและได้รับการดูแลรวมทั้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากเจ้าหน้าที่ เมื่อกลับมาอยู่
บ้านจะเลือกปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าอย่างเคร่งครัด โดยได้ปฏิบัติเรื่องการอยู่ไฟหลังคลอดมาจากบรรพบุรุษ
ประมาณ 1 เดือน โดยเชื่อว่าการอยู่ไฟทำให้ขับล้างของเสียที่เป็นเลือดเก่าคั่งค้างอยู่ ถือเป็นสิ่งสกปรก ให้หมดไปเร็วๆ มดลูก
เข้าอู่ ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณดี ช่วงอยู่ไฟมีสิ่งของเป็นพิธกี รรมวางไว้ป้องกันเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเร้นลับ มีชุดอยูไ่ ฟ
เป็นผ้าห่อหินเผาไฟให้อุ่นๆคาดเอวและมีข้อห้ามหลายข้อเช่นไม่ออกนอกบ้าน ไม่ทำงานหนัก เป็นต้น (3) ด้านการเลี้ยงบุตร
เลี้ยงด้วยนมแม่จะให้เมือทารกร้องให้เท่านั้น ไม่มีการเช็ดทำความสะอาดหัวนมก่อน-หลังดูดนม ไม่ได้สลับข้างการดูดนมและ
เริ่มให้อาหารหลัง 1 เดือนไปแล้วควบคู่การให้นมแม่ (4) ด้านอาหาร อาหารที่ได้รับหลังคลอดจะเลือกประเภทร้อน รสจืด เช่น
ข้าวต้มหรือข้าวเจ้า เนื้อไก่ต้ม หรือข้าวเหนียวกับเกลือเผาเพราะเชื่อว่าจะช่วยล้างท้องไม่เกิดอาการแสดงโรคเพื่อให้ร่างกาย
แข็งแรงและมีน้ำนมมาก งดอาหารทั่วไปเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดปัญหาเจ็บป่วยร่างกายไม่แข็งแรงเมือ่ มีอายุมากขึ้น ส่วนยา
ต้มยาสมุนไพรบางรายยังใช้อยู่เท่าที่หามาได้แต่ในกลุม่ คนรุ่นใหม่มีความนิยมลดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป
2. รูปแบบอาหารที่มีองค์ประกอบทางเคมีสำหรับบำรุงร่างกายและการหลั่งน้ำนมของมารดาหลังคลอดชาวไทยชาติ
พันธุ์ มีดังนี้ 1) อาหารทีบ่ ำรุงร่างกาย เป็นอาหารทีป่ ลอดภัยและให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ให้พลังงานและ
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เนื่องจากร่างกายได้สูญเสียพลังงานและโลหิตไปมากขณะคลอด จึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่
ครบตามหลักโภชนาการมี 5 หมู่ มีพลังงาน 2,500 แคลลอรีต่อวัน 2) อาหารที่ช่วยการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมเป็นพืชสมุนไพร
ในรูปอาหารปรุงเอง เครื่องเทศผสมอาหารน้ำชา หรือน้ำต้มสมุนไพรจากพืชหลัก ซึ่งเสนอ 3 ชนิดและมีองค์ประกอบทางเคมี
ที่สำคัญ ดังนี้ (1) ลูกซัด (fenugreek) มี Galactomannan, Galactosmanose, Protein และสารตั้งต้นของฮอร์โมนทีผ่ ลิต
น้ำนมชื่อ phytoestrogens ซึ่งเป็นสารเคมีในพืชที่คล้ายกับฮอร์โมน estrogenของผู้หญิง และมี Steroidal, Saponins มีผล
ต่อการกระตุ้นการหลั่งน้ำนม องค์ประกอบของเอสโตรเจน (Estrogen) และ ไดออสเจนิน (diosgenin) สเตอรอยด์แซปโปเจ
นิน (steroid sapogenin)ของลูกซัดมีผลต่อการกระตุ้นการไหลของน้ำนม (Forinash, et al.,2012; Mortel & Mehta, 2013)
การบริโภคลูกชัค มีผลต่อการสร้าง Lactogen และ prolactin ในระยะเริ่มต้นของการหลั่งน้ำนม (Abdoua & Fathey.2018)
(2) หัวปลีกล้วย (Banana Flower) เป็นสมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้อย่างแพร่หลายมีความปลอดภัย มีประสิทธิผลใน
การกระตุ้นการผลิตน้ำนมแม่ อุดมไปด้วยแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และวิตามินซี มีธาตุเหล็กซึ่งใช้ในการสังเคราะห์
ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง เหมาะสำหรับมารดาทีม่ ีการสูญเสียโลหิตจากการคลอดบุตร
ซึ่งองค์ประกอบสำคัญคือ
saponins และ tannins มีผลต่อการเพิ่มระดับฮอร์โมน Prolactin ในเลือด ส่งผลให้มีการเพิม่ น้ำนม (สุสณ
ั หา ยิม้ แย้ม,2561)
(3) ขิง (ginger) มี gingerol ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีช่วยกระตุ้นการสร้างและหลั่งน้ำนมได้ดี และมีโปรตีน
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คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แคลเซียม วิตามินเอ บี1 และ บี2 ช่วยขับลม ย่อยไขมัน ลดอาการคลื่นไส้ ลดการบีบตัวของลำไส้
บรรเทาอาการปวดท้องเกร็ง เพิ่มการไหลเวียนเลือด ทำให้น้ำนมไหลได้ดี การดื่มน้ำขิงทำให้มารดาหลังคลอดมีปริมาณน้ำนม
เพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด (อุมาภรณ์ ศรีฟ้า, 2563) ส่วนพืชรองได้แก่ ขมิ้นชัน กะเพรา ใบแมงลัก ตะไคร้ ฟักทองและกล้วย
น้ำว้า เป็นต้น ซึ่งมีสารอาหารที่เสริมการหลั่งน้ำนม เป็นอาหารพื้นบ้าน หาได้ง่าย มีความปลอดภัยต่อมารดาและบุตร

วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย :
การดูแลหญิงหลังคลอดและบุตรนัน้ มีความสำคัญมากต่อครอบครัว และชุมชนชาวไทยชาติพันธุ์ เป็นวัฒนธรรม
และความเชื่อที่ปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ในการปฏิบัตติ นหลังคลอด
นอกจากจะให้ความรู้แก่มารดา ควรให้ความรู้แก่บุคคลสำคัญ ผู้เป็นแรงสนับสนุนในการดูแลมารดาหลังคลอดได้แก่ แม่ หรือ
แม่สามีในเฉพาะเรื่อง รูปแบบอาหารทีถ่ ูกหลักโภชนาการครบถ้วนและเหมาะสม รวมทั้งสมุนไพรที่ชว่ ยกระตุ้นการหลั่งน้ำนม
หลักปฏิบตั ิการให้นมบุตรที่ถูกต้อง (Klainin & Gordon, 2009) ทำให้เกิดประโยชน์ต่อมารดาและบุตรปฏิบัติโดยไม่ขัดกับ
วัฒนธรรมประเพณี หรือความเชื่อของชนเผ่า
สรุป มารดาหลังคลอดควรรับประทานอาหารหรือสมุนไพรที่มีประโยชน์ มีองค์ประกอบทางเคมีในการกระตุ้นการ
ผลิตฮอร์โมนเพื่อการหลั่งน้ำนม
ช่วยให้มารดาหลังคลอดแข็งแรงมีปริมาณน้ำนมเพียงพอในการเลีย้ งบุตรให้แข็งแรงและ
เจริญเติบโตตามพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิ จ ั ย นี ้ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ และ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณกลุ่มชาวชาติพันธุ์เผ่าปกาเกอะญอและอาข่า เขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความ
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยนี้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
[1] สุดารัตน์ หอมหวน. ลูกซัด. ฐานข้อมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม
2564, จาก: http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=122
[2] สุสณ
ั หา ยิ้มแย้ม. สมุนไพรทีก่ ระตุ้นการผลิตน้ำนมแม่. พยาบาลสาร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, หน้า 133-145 (2561)
[3] อุมาภรณ์ ศรีฟ้า. ปริมาณน้ำนมส่งผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในโรงพยาบาลเกาะสมุย,
วารสารมหาจุฬา นาครทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 11, หน้า 94-103 (2563)
[4] Abdoua,R.M.& Fathey,M. Evaluation of early postpartum fenugreek supplementation on expressed
breast milk volume and prolactin levels variation. Egyptian Pediatric Association Gazette,Volume 66,
Issue 3, 2018, Pages 57-60, rethrived from:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110663818300387
[5] Cunningham, Doyle and Bowden. Ten steps to successful breastfeeding. The American Journal of
Mothernal Child Nursing. 43(1), :38-43 (2018)

4

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

[6] Forinash, A.B., Yancey, A.M., Barnes, K.N., & Myles, T.D.). The use of galactogogues in the
breastfeeding mother. Annual Pharmacotherapy, 46(10), 1392-404. (2012)
[7] Klainin and Gordon. Postpartum depression in Asian cultures: a literature review. International nursing
study, 46(10):1355-73(2009)

5

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการเจริญเติบโตและการผลิตกรดไขมันดีเอชเอจาก
Aurantiochytrium acetophilum FIKU003 สายพันธุ์ใหม่
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PRODUCTION OF A NEWLY ISOLATE, AURANTIOCHYTRIUM ACETOPHILUM FIKU003
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บทคัดย่อ:
Aurantiochytrium เป็ น จุ ล ชี พ ทางทะเลที่ พ บแพร่ ก ระจายได้ ทั่ ว ไปในสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล จุ ล ชี พ ชนิ ด นี้
มีความสามารถในการผลิตกรดไขมันดีเอชเอได้สูงและเป็นแหล่งทางเลือกใหม่ในการผลิตกรดไขมันดีเอชเอเพื่อทดแทน
การผลิตจากน้้ามันปลา ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแหล่งของคาร์บอนต่อการผลิตมวลชีวภาพและกรดไขมันดี
เอชเอจาก A. acetophilum FIKU003 สายพันธุ์ใหม่ โดยใช้แหล่งคาร์บอน 3 ชนิด ได้แก่ น้้าตาลกลูโคส กลีเซอรอลดิบ และ
กลีเซอรอลบริสุทธิ์ ผลจากการศึกษาพบว่ากลีเซอรอลบริสุทธิ์ให้ผลผลิตของมวลชีวภาพสูงที่สุดคือ 4.95±0.08 g/L อย่างไรก็
ตามปริ ม าณกรดไขมั น ดี เ อชเอสะสมของกลี เ ซอรอลดิ บ (13.00±0.81 % ของน้้ า หนั ก แห้ ง ) และกลี เ ซอรอลบริ สุ ท ธิ์
(12.69±0.37 % ของน้้าหนักแห้ง) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติแต่ให้ผลดีกว่าน้้าตาลกลูโคส ด้วยเหตุนี้จึง
เลือกกลีเซอรอลดิบเพื่อน้าไปศึกษาต่อไปถึงผลของความเข้มข้น (10-120 g/L) เนื่องจากให้กรดไขมันดีเอชเอสูงและมีราคาถูก
ผลจากการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบที่ 40 g/L ให้ผลผลิตมวลชีวภาพ ผลผลิตและก้าลังการผลิตกรดไขมันดี
เอชเอสูงสุด คือ 7.14±0.29 g/L, 1.13±0.06 g/L และ 226.75±12.04 mg/L/day ตามล้าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณ
ของมวลชีวภาพและการผลิตกรดไขมันดีเอชเอจะลดลงเมื่อความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิ บสูงกว่า 40 g/L ผลจากการศึกษานี้
แสดงให้เห็นว่ากลีเซอรอลดิบสามารถน้ามาพัฒนาเป็นแหล่งอาหารราคาถูกในการผลิตกรดไขมันดีเอชเอจากจุลชีพชนิดนี้ใน
ระดับอุตสาหกรรมได้
ค้าส้าคัญ : Auranthiochytrium กรดไขมันดีเอชเอ กลีเซอรอลดิบ กลีเซอรอลบริสุทธิ์ กลูโคส
Abstract:
Aurantiochytrium, a marine microorganisms is widely distributed in the marine environment.
This microorganisms are capable to producing high docosahexaenoic acid (DHA) content and can be used
as an alternative source for DHA production to replace those obtained from fish oil. In this study, the
biomass and DHA production of a newly isolate, A. acetophilum FIKU003 cultured with different carbon
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sources (glucose, crude glycerol and refined glycerol) were investigated. The results showed that highest
biomass was obtained from refined glycerol (4.98 ± 0.08 g/L). Whereas, the DHA content of crude glycerol
(13.00±0.81 % dry cell weight) and refined glycerol (12.69±0.37 % dry cell weight) were not significantly
different but higher than glucose. Crude glycerol was selected to study further on the effect of
concentration (10-120 g/L) due to its high DHA content and lower cost. The highest biomass, DHA production
and DHA productivity were obtained at 40 g/L of crude glycerol with a value of 7.14±0.29 g/L, 1.13±0.06
g/L and 226.75±12.04 mg/L/day, respectively. Moreover, biomass and DHA production were decreased
when the concentration of crude glycerol was higher than 40 g/L. These results indicated that crude glycerol
could be used as a low-cost substrate for DHA production from this microorganism in an industrial scale.
Keywords: Auranthiochytrium, DHA, Crude glycerol, Refined glycerol, Glucose

บทนา:
กรดไขมันดีเอชเอ (Docosahexaenoic acid, DHA) เป็นกรดไขมันชนิดโอเมกา 3 ที่มีความจ้าเป็นต่อร่างกาย ซึ่ง
มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ ต้องได้รับจากอาหารที่บริโภคเท่านั้น [1] ดีเอชเอมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคหลอดเลือด
อุดตันและโรคความดันโลหิตสูง อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการพัฒนาระบบประสาทและสมองในทารก [2] โดยทั่วไป
สามารถพบดีเอชเอได้ในน้้ามันปลาที่ผลิตจากปลาทะเล แต่ ปัจจุบันข้อจ้ากัดของปลาทะเลคือทรัพยากรปลาในธรรมชาติมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการท้าประมงที่เกินขนาด ทั้งยังพบว่าปลาทะเลมีการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารประกอบ
ที่ เ ป็ น พิ ษ กั บ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ Polychlorinated (PCBs), Organochlorinated (OCPs) และ Polybrominated
diphenylethers (PBDEs) ดังนั้นการจะท้าให้น้ามันปลาที่ได้มีความบริสุทธิ์ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้ต้นทุนสูง
เพื่อจ้ากัดสารตกค้างเหล่านี้ออกไป นอกจากนี้น้ามันปลายังมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นมังสวิรัติอีกด้วย
[3,4,5] ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการค้นหาแหล่งทางเลือกใหม่เพื่อทดแทนการใช้น้ามันปลา โดยมีการรายงานว่าจุลชีพทางทะเลใน
ก ลุ่ ม Thraustochytrids เ ช่ น Thraustochytrium, Thraustochytriidae, Ulkenia, Schizochytrium, แ ล ะ
Aurantiochytrium มีความสามารถในการผลิต DHA ได้สูง [6]
การเลี้ยงจุลชีพทางทะเลในกลุ่ม Thraustochytrids โดยส่วนใหญ่นิยมใช้น้าตาลกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอนหรือแหล่ง
พลังงานหลักในการผลิต ดีเอชเอแต่น้าตาลกลูโคสมีราคาแพงจึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง [7] หากเราสามารถหาแหล่ง
คาร์บอนอื่นที่มีราคาถูกกว่ามาทดแทนได้ เช่น ของเหลือและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะท้าให้สามารถลดต้นทุนใน
การผลิตลงได้ [6] โดยมีรายงานว่าการเลี้ยงจุลชีพ Schizochytrium และ Thraustochytriidae ด้วยน้้าตาลกลูโคสและกลีเซ
อรอลดิบให้ผลผลิตของมวลชีวภาพและ DHA ไม่แตกต่างกัน [8,9,10] และมีบางการศึกษารายงานว่าการใช้กลีเซอรอลดิบเป็น
แหล่งคาร์บอนให้กับ Aurantiochytrium และ Schizochytrium ให้ผลผลิตของดีเอชเอ สูงกว่าการใช้น้าตาลกลูโคส [11,12]
กลีเซอรอลดิบเป็นผลพลอยได้จ ากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งในประเทศไทยมีการผลิตไบโอดีเซลสูงถึง
7,682,242 ลิตรต่อวัน ซึ่งท้าให้เกิดผลพลอยได้เป็นกลีเซอรอลดิบ 768,224 กิโลกรัมต่อวัน [13] โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี
ค.ศ. 2020 จะมีปัญหาน้้ามันปาล์มล้นตลาดเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพาะปลูกปาล์มน้้า มันขยายตัวอย่างต่อเนื่องภาครัฐจึงมี
มาตรการให้ผลิตไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กลีเซอรอลดิบที่เป็นพลอยได้จากกระบวนการผลิตเพิ่มสูงตามไปด้วย ท้าให้กลีเซ
อรอลดิบมีมากเกินความต้องการของตลาดและมีราคาถูก (6.28 บาท/กิโลกรัม) นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งทรัพยากร
ของจุลชีพน้้าเค็มหลายชนิด ซึ่งในการศึกษานี้ได้คัดแยกจุลชีพ A. acetophilum FIKU003 สายพันธ์ใหม่จากป่าชายเลนใน
ประเทศไทย หากสามารถพัฒนาการเลี้ยงจุลชีพชนิดนี้โดยใช้กลีเซอรอลดิบเป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อการผลิตดีเอชเอได้ ก็จะเป็น
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การน้าทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้ เกิดประโยชน์และน้าไปสู่การพัฒนาการผลิตดีเอชเอในระดับ อุตสาหกรรม เพื่อ
ทดแทนการน้าเข้าจากต่างประเทศ

วิธีการทดลอง:
1. การเก็บและการจาแนกตัวอย่างจุลชีพ
ตัวอย่างจุลชีพ A. acetophilum สายพันธุ์ FIKU003 ที่ใช้ในการทดลองนี้ ได้จากการเก็บตัวอย่างจากบริเวณป่าชาย
เลนในจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย โดยคัดแยกได้จากใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนบริเวณพื้นป่าชายเลน และเก็บรักษาจุลชีพไว้ใน
อาหารวุ้นสูตร GPY Agar medium ทีป่ ระกอบไปด้วยน้้าตาลกลูโคส 4 g/L เพปโตน 1 g/L สารสกัดจากยีสต์ 2 g/L และ วุ้น
1.5 % (w/v) โดยเลี้ยงที่ความเค็ม 15 ppt ภายใต้อุณหภูมิ 25 °C จากนั้นน้ามาแยกชนิดโดยการสกัดดีเอ็นเอจาก จุลชีพที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงในอาหารวุ้น ด้วยชุดสกัดส้าเร็จรูป DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Hilden , Germany) หลังจากนั้น
เพิ่ ม จ้ า นวนปริ ม าณดี เ อ็ น เอของยี น 18s RNA ด้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ พ อลิ เ มอเรส โดยใช้ ไ พรเมอร์ Auran P1 (5’CCAACCTGGTTGATCCTGCCAGTA-3’) และ Auran P2 (5’- CCTTGTTACGACTTCACCTTCCTCT-3’) [14] ท้าบริสุทธิ์ดี
เอ็นเอที่เพิ่มจ้านวนได้ ด้วยชุดท้าบริสุทธิ์ QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen. Hilden, Germany) หลังจากนั้นท้าการ
ตรวจสอบล้าดับนิวคลีโอไทด์ของจุลชีพโดยบริษัท Macrogen ประเทศเกาหลี ตรวจสอบและตัดแต่งล้าดับนิวคลีโอไทด์ โดยใช้
โปรแกรม eBioX และเปรี ย บเที ย บล้ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ด้ ว ยการใช้ โ ปรแกรมส้ า เร็ จ รู ป Geneious (Biomatters,
http://www.geneious.com) ท้าการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยใช้โปรแกรม MEGA7 [15] สร้างแผนภูมิ
วงศ์วานวิวัฒนาการ ด้วยวิธีการ maximum likelihood (ML) และ Bayesian inference (BI) โดยใช้โปรแกรม raxmlGUI
v1 5b1 (Silvestro and Michalak 2012) และ MrBayes 3.2 [16]
2. การเตรียมหัวเชื้อจุลชีพ
น้าเซลล์ของจุลชีพ A. acetophilum FIKU003 ที่เก็บรักษาไว้จากข้อที่ 1 มาเพาะเลี้ยงในขวดรูปชมพู่ ด้วยอาหาร
สูตร GPY seed medium ประกอบด้วย น้้าตาลกลูโคส 30 g/L เพปโตน 20 g/L และ สารสกัดจากยีสต์ 10 g/L ที่ความเค็ม
15 ppt เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 °C บนเครื่องเขย่าที่อัตราเร็ว 200 rpm เป็นเวลา 3 วัน
3. การศึกษาแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการสะสมดีเอชเอ
น้ า หั ว เชื้ อ ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 2 มาศึ ก ษาผลของแหล่ ง คาร์ บ อนที่ เ หมาะสม ใช้ หั ว เชื้ อ 10 % (v/v) โดยอาหารจะ
ประกอบด้วยสารสกัดจากยีสต์ 2 g/L และ เพปโตน 1 g/L และเติมกลีเซอรอลเพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนที่ความเข้มข้น 10 g/L
โดยกลีเ ซอรอลที่ น้า มาศึ กษามี 2 ชนิ ด คื อ กลี เ ซอรอลดิ บ (crude glycerol) และกลีเ ซอรอลบริสุท ธิ์ (refined glycerol)
เปรียบเทียบกับการใช้น้าตาลกลูโคสที่ความเข้มข้น 10 g/L เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 °C ความเค็ม 15 ppt บนเครื่องเขย่าที่
อัตราเร็ว 200 rpm เป็นเวลา 5 วัน เก็บเซลล์โดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 5,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที และ น้าไป
ท้าแห้งโดยเครื่องท้าแห้งแบบเยือ กแข็ ง (freeze dryer) จากนั้นน้าไปชั่งน้้าหนัก เพื่อค้านวณปริมาณมวลชีวภาพ น้าไป
วิเคราะห์ปริมาณไขมันรวมและปริมาณดีเอชเอ
4. การศึกษาความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการสะสมดีเอชเอ
น้ า แหล่ งคาร์บ อนที่ ใ ห้ผลของมวลชี วภาพ ไขมั น และการสะสมดีเอชเอที่ ดีที่ สุด มาศึ ก ษาระดับ ความเข้ มข้นที่
เหมาะสม โดยน้ามาเพาะเลี้ยงในอาหารที่ ประกอบด้วยสารสกัดจากยีสต์ 2 g/L และ เพปโตน 1 g/L และเติมแหล่งของ
คาร์บอนที่เหมาะสมที่ความเข้มข้น 10, 20, 40, 60, 80, 100 และ 120 g/L ความเค็ม 15 ppt เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 °C
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บนเครื่องเขย่าที่อัตราเร็ว 200 rpm เป็นเวลา 5 วัน เก็บเซลล์โดยการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 5,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที
และน้าไปท้าแห้งโดยเครื่องท้าแห้งแบบเยือกแข็ง จากนั้นน้าไปชั่งน้้าหนักเพื่อค้านวณปริมาณมวลชีวภาพ และน้าไปวิเคราะห์
ปริมาณไขมันและปริมาณดีเอชเอ
5. การหาปริมาณมวลชีวภาพ
วิเคราะห์การเจริญเติบโตโดยการหาน้้าหนักเซลล์แห้ง โดยน้าจุลชีพที่เลี้ ยงได้มาปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง
(Digicen 20R, Ortoalresa, Spain) จากนั้นน้าไปท้าให้เซลล์แห้งด้วยเครื่อง freeze dryer จากนั้นน้ามาค้านวณเป็นมวล
เซลล์ต่อปริมาตรที่ใช้เลี้ยง (g/L)
มวลชีวภาพ (g/L) =

น้้าหนักเซลล์แห้ง (g)
ปริมาตรที่ใช้เลี้ยง (L)

6. การวิเคราะห์ปริมาณไขมันและองค์ประกอบของกรดไขมัน
การวิเคราะห์ปริมาณไขมันจากจุลชีพ ใช้วิธีเปลี่ยนรูปไขมันให้อยู่ในรูปอนุพันธ์ของ methyl ester โดยวิธี direct
methylation ตามวิธีของ Scott และคณะ [17] โดยเตรียมตัวอย่างเซลล์แห้งของจุลชีพปริมาณ 20-30 mg จากนั้นเติมเมทา
นอล กรดไฮโดรคลอริก และคลอโรฟอร์ม ในอัตราส่วน 10:1:1 ปริมาณ 3 mL ลงในตัวอย่าง น้าไปบ่มในเครื่องให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งตัวอย่างให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วเติมน้้ากลั่นลงในตัวอย่าง 1 mL รวบรวม
ไขมันที่สกัดได้โดยการเติม เฮกเซนและคลอโรฟอร์ม ในอัตราส่วน 4:1 ปริมาณ 2 mL ลงในตัวอย่าง สารละลายจะเกิดการ
แยกชั้น เก็บส่วนใสด้านบน และน้าส่วนใสที่เก็บได้ไปท้าแห้งด้วยการเป่าก๊าซไนโตรเจน จากนั้นน้าไปชั่งน้้าหนักเพื่อหาปริมาณ
ไขมัน เก็บไขมันที่สกัดได้ในเฮกเซนและน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณของกรดไขมันต่อไป
ปริมาณไขมันสะสม (% ของน้้าหนักแห้ง) = (
ผลผลิตไขมัน (g/L) = (

น้้าหนักของไขมันที่สกัดได้
)×100
น้้าหนักเซลล์แห้งใช้สกัด

น้้าหนักของไขมันที่สกัดได้
)×มวลชีวภาพ
น้้าหนักเซลล์แห้งที่ใช้สกัด

วิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (GC-17A, Shimadzu, Japan) โดยใช้คอลัมน์
DB-Wax (0.25 mm x 300 mm) โดยก้าหนดอุณหภูมิที่ท้าให้ตัวอย่างเป็นไอที่ 250 °C ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นตัวพาที่ความดัน
17.953 psi เริ่มต้นอุณหภูมิของตู้อบที่ 170 °C คงอุณหภูมินี้ไว้เป็นเวลา 2 นาที และเพิ่มอุณหภูมิขึ้นด้วยความเร็ว 5 °C ต่อ
นาที จนถึงอุณหภูมิ 240 °C คงไว้ 14 นาที อุณหภูมิตรวจวัดก้าหนดไว้ที่ 250 °C โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนอัตราเร็ว 30 mL ต่อ
นาที อากาศอัตราเร็ว 400 mL ต่อนาที และใช้ก๊าซไนโตรเจนช่วยเพิ่มความดันกับก๊าซตัวพา (make up gass) ที่อัตราเร็ว 30
mL ต่อนาที Split ratio 80:1 เปรียบเทียบกรดไขมันที่ได้กับกรดไขมันมาตรฐาน (Supelco 37 FAME mix standard, C4C24) และวิ เ คราะห์ ปริม าณกรดไขมัน ดีเอชเอโดยใช้ C19:0 (nonadecanoic acid, Sigma-Aldrich, USA) เป็ น internal
standard โดยค้านวณได้จากพื้นที่ใต้กราฟที่แสดงในโครมาโตแกรม
ปริมาณดีเอชเอสะสม (% ของน้้าหนักแห้ง) = (

ปริมาณดีเอชเอ
)×100
น้้าหนักเซลล์แห้งใช้สกัด
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ผลผลิตดีเอชเอ (g/L) = (

ปริมาณดีเอชเอ
)×มวลชีวภาพ
น้้าหนักเซลล์แห้งใช้สกัด

ก้าลังการผลิตดีเอชเอ (g/L/day) =

ผลผลิตดีเอชเอ
จ้านวนวันที่เลี้ยง

7. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ของข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโต ปริมาณไขมัน
ปริมาณ DHA และปริมาณขององค์ประกอบของกรดไขมัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan’s Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรมประมวลผล SPSS Version 27

ผลการทดลองและวิจารณ์
น้้าตาลกลูโคสเป็นแหล่งของคาร์บอนที่นิยมใช้มากที่สุดในการเลี้ยงจุลชีพเพื่อผลิตดีเอชเอแต่เนื่องจากน้้าตาลกลูโคส
มีราคาสูง [7] เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต จึงมีการหาแหล่งของคาร์บอนที่มีราคาถูกลงมาทดแทน กลีเซอรอลจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล [18] และมีหลายการศึกษารายงานว่า
สามารถใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอนให้กับจุลชีพ Aurantiochytrium เพื่อผลิตกรดไขมันดีเอชเอได้ [11,17,18,19] ใน
การศึกษานี้ จึงได้ท้าการเปรียบเทียบการใช้ น้้าตาลกลูโคส กลีเซอรอลดิบ และกลีเซอรอลบริสุทธิ์ เป็นแหล่งคาร์บอนในการ
เลี้ยง A. acetophilum FIKU003 เพื่อผลิตดีเอชเอ โดยรายละเอียดของผลการศึกษามีดังนี้
ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไขมัน
จากผลการศึกษาพบว่า A. acetophilum FIKU003 สามารถเจริญเติบโตได้ในแหล่งคาร์บอนทั้ง 3 ชนิด โดยให้
มวลชีวภาพและผลผลิตไขมันสูงที่สุดคือ 4.95±0.08 g/L และ 2.72±0.13 g/L เมื่อใช้กลีเซอรอลบริสุทธิ์เป็นแหล่งคาร์บอน
ส่ ว นปริ ม าณไขมั น สะสมพบว่ า เมื่ อ เลี้ ย งด้ ว ยกลี เ ซอรอลดิ บ (54.19±0.87 % ของน้้ า หนั ก แห้ ง ) และกลี เ ซอรอลบริ สุ ท ธิ์
(55.01±2.33 % ของน้้าหนักแห้ง) ให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่สูงกว่าการเลี้ยงด้วยน้้าตาล
กลูโคส สาเหตุที่กลีเซอรอลทั้ง 2 ชนิด ให้ผลของมวลชีวภาพและปริมาณไขมันสะสมสูงกว่าน้้าตาลกลูโคส เนื่องจากกลูโคสมี
ส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของจุลชีพในระยะต้น (early phase) ขณะที่กลีเซอรอลจะมีส่วนช่วยในการสะสมไขมันในระยะ
หลัง (late phase) ดังนั้นเมื่อจุลชีพสามารถสะสมไขมันได้สงู ขึ้นก็จะท้าให้ผลของมวลชีวภาพสูงขึ้นตามไปด้วย [7,17] และเมื่อ
เปรียบเทียบผลของมวลชีวภาพจากการศึกษานี้กับรายงานอื่นๆ ที่เลี้ยงจุลชีพในกลุ่ม Thraustochytrids พบว่าใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ Huang และ คณะ [2] ซึ่งรายงานว่า การเลี้ยง Aurantiochytrium limacinum SR21 ที่ความเข้มข้นของ
กลีเซอรอล 10 g/L ให้ผลของมวลชีวภาพ 3.71 g/L นอกจากนี้ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังให้มวลชีวภาพต่้าว่าการศึกษาอื่นๆ ที่
ใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอนให้กับจุลชีพในกลุ่ม Thraustochytrids ซึ่งพบว่าสามารถผลิต มวลชีวภาพได้ในช่วง 7-20 g/L
ในขณะที่ปริมาณไขมันสะสมของจุลชีพในการศึกษานี้ (55.01±2.33 % ของน้้าหนักแห้ง) มีค่าสูงกว่าการศึกษาอื่น ๆ ซึ่ง
รายงานว่ามีปริมาณไขมันสะสมอยู่ที่ 28-38 % ของน้้าหนักแห้ง [8,10,20] แต่ผลการศึกษานีย้ ังน้อยที่พบใน Schizochytrium
sp. S31 ซึ่งมีปริมาณไขมันสะสมอยู่ที่ 58.25 % ของน้้าหนักแห้ง [21] การที่มวลชีวภาพของการศึกษานี้มีค่าต่้ากว่าการศึกษา
อื่นๆ เนื่องจากสภาวะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงอาจยังไม่ใช่สภาวะที่เหมาะสมที่สุด และใช้ความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนเพียง 10
g/L อาจยังไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบและการสะสมไขมันของจุลชีพ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ
แหล่งคาร์บอนในล้าดับถัดไป
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 1 ผลของแหล่งคาร์บอนต่อมวลชีวภาพและปริมาณไขมันของ A. acetophilum FIKU003
แหล่งคาร์บอน
น้้าตาลกลูโคส

มวลชีวภาพ
(g/L)
4.62±0.06c

ปริมาณไขมันสะสม
(% ของน้าหนักแห้ง)
41.68±2.49b

ผลผลิตไขมัน
(g/L)
1.92±0.10c

กลีเซอรอลดิบ

4.32±0.04b

54.19±0.87a

2.34±0.03b

กลีเซอรอลบริสุทธิ์

4.95±0.08a

55.01±2.33a

2.72±0.13a

ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ตัวอักษรอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a-c) ที่แตกต่างกันที่มุมขวาของตัวเลขในคอลัมน์เดียวกัน
แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)
ผลของแหล่งคาร์บอนต่อปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ
จากผลการศึกษาพบว่าการเลี้ยง A. acetophilum FIKU003 โดยใช้กลีเซอรอลดิบและกลีเซอรอลบริสุทธิ์ ส่งผลท้า
ให้ ผลิตมวลชีวภาพและดีเอชเอได้สูงกว่าน้้าตาลกลูโคสอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1 และ 2) ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาก่อนหน้าที่รายงานว่าการเลี้ยงจุลชีพในกลุ่มThraustochytrids ด้วยกลีเซอรอลจะให้มวลชีวภาพและดีเอชเอ สูง
กว่าการใช้น้าตาลกลูโคส [7,11,22,24] และการเลี้ยงด้วยกลีเซรอลบริสุทธิ์จะให้ผลผลิตมวลชีวภาพที่สูงกว่ากลีเซอรอลดิบ
เนื่องจากในกลีเซอรอลบริสุทธิ์มีสัดส่วนของกลีเซอรอรอลถึง 98.1 % ขณะที่กลีเซอรอลดิบที่มีสัดส่วนของกลีเซอรอลอยู่
ประมาณ 85.6 % นอกจากนี้ในกลีเซอรอลดิบยังมีสารปนเปื้อนอื่นๆ เช่น น้้า เกลือ เมทานอล และสบู่ ซึ่งสารบางตัวอาจมีผล
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพได้ [21, 23, 29]
นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณดีเอชเอสะสมใน A. acetophilum FIKU003 ที่เลี้ยงด้วยกลีเซอรอลดิบ (13.00±0.81 %
ของน้้าหนักแห้ง) และกลีเซอรอลบริสุทธิ์ (12.69±0.37 % ของน้้าหนักแห้ง) ให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p<0.05) ขณะที่การเลี้ยงด้วยกลีเซอรอลบริสุทธิ์ให้ผลผลิตและก้าลังการผลิต ดีเอชเอสูงการเลี้ยงด้วยกลีเซอรอลดิบ (ตารางที่
2) ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณมวลชีวภาพที่มากกว่า (ตารางที่ 1) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาก่อนหน้าที่ศึกษาในจุลพ
ชีพกลุ่มเดียวกัน พบว่า ปริมาณดีเอชเอสะสมจากการศึกษานี้ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ Ye และคณะ [10] ที่รายงานว่า
Thraustochytiidae sp. PKU#Mn16 มีปริมาณ DHA สะสมอยู่ที่ 13 % ของน้้าหนักแห้ง แต่มีค่าต่้ากว่าการศึกษาอื่นๆมี
ปริมาณ DHA สะสมอยู่ในช่วง 16-20 % ของน้้าหนักแห้ง [2,8,10,11,19,20,21] แต่ เหตุที่ปริมาณดีเอชเอสะสมของการศึกษา
นี้ต่้ากว่าการศึกษาอื่นอาจเป็นผลเนื่องจากชนิดของจุลชีพ ตลอดจนสภาวะที่ใช้ในการเลี้ยงที่แตกต่างกัน เช่น แหล่งและความ
เข้มข้นของคาร์บอนและไนโตรเจนที่ใช้ในการเลี้ยงและระบบการเลี้ยงเป็นต้น
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 2 ผลของแหล่งคาร์บอนต่อปริมาณดีเอชเอของ A. acetophilum FIKU003
แหล่งคาร์บอน
น้้าตาลกลูโคส

ปริมาณดีเอชเอสะสม
(% ของน้าหนักแห้ง)
10.44±0.55b

ผลผลิตดีเอชเอ
(g/L)
0.48±0.02c

กาลังการผลิตดีเอชเอ
(mg/L/day)
96.41±4.74c

กลีเซอรอลดิบ

13.00±0.81a

0.56±0.03b

112.38±6.99b

กลีเซอรอลบริสุทธิ์

12.69±0.37a

0.63±0.02a

125.65±4.81a

ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ตัวอักษรอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a-c) ที่แตกต่างกันที่มุมขวาของตัวเลขในคอลัมน์เดียวกัน
แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 3 ผลของแหล่งคาร์บอนต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน (% ของกรดไขมันทั้งหมด) ของ A. acetophilum FIKU003
กรดไขมัน
กรดไขมันอิม่ ตัว (SFA)
C8:0
C12:0
C14:0
C15:0
C16:0
C17:0
C18:0
C20:0
C22:0
∑SFA
กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA)
C14:1
C16:1
C17:1
C18:1n9
∑MUFA
กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA)
C20:3n3
C20:3n6
C20:5n3 (EPA)
C22:2

แหล่งคาร์บอน
น้าตาลกลูโคส

กลีเซอรอลดิบ

กลีเซอรอลบริสุทธิ์

1.38±0.00a
0.24±0.00a
3.84±0.34a
7.84±0.38b
36.75±0.49b
2.23±0.09a
1.51±0.21b
0.21±0.01b
1.11±0.07a
53.53

nd
nd
3.75±0.20a
3.08±0.17a
44.74±0.34a
0.98±0.07b
1.75±0.17ab
0.25±0.01a
0.80±0.04b
55.44

nd
nd
3.78±0.10a
3.23±0.16a
45.35±0.64a
1.02±0.06b
1.90±0.30a
0.24±0.01a
0.78±0.04b
56.30

0.33±0.00a
0.21±0.02a
nd
0.43±0.06a
0.66

nd
0.15±0.02b
0.16±0.01a
0.22±0.05b
0.47

nd
0.15±0.00b
0.16±0.00a
0.23±0.05b
0.50

1.09±0.25a
0.16±0.00a
0.60±0.04a
0.87±0.08b

0.91±0.12a
nd
0.50±0.02b
1.06±0.04a

0.87±0.09a
nd
0.48±0.01b
1.07±0.04a
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 3 ผลของแหล่งคาร์บอนต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน (% ของกรดไขมันทั้งหมด) ของ A. acetophilum FIKU003
(ต่อ)
กรดไขมัน

แหล่งคาร์บอน
น้าตาลกลูโคส

กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA)
C22:5n3 (DPA)
6.47±0.70a
C22:6n3 (DHA)
34.85±0.94a
∑PUFA
43.92
43.01
∑3
0.16
∑6
268.81
3/6
สามาระบุชนิดได้
98.38
ไม่สามารถระบุชนิดได้
1.62
“nd” หมายถึง ไม่พบ
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ตัวอักษรอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)

กลีเซอรอลดิบ

กลีเซอรอลบริสุทธิ์

5.87±0.29ab
34.60±0.59a
42.94
41.88
nd
nd

5.66±0.26b
33.92±0.40a
42.01
40.93
nd
nd

98.75
1.25

98.81
1.19

(a-c) ที่แตกต่างกันที่มุมขวาของตัวเลขในแถวเดียวกัน

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าสัดส่วนของกรดไขมันที่พบได้มากใน A. cetophilum FIKU003 คือกรดไขมันอิ่มตัวชนิด
C14:0 (กรดไขมันไมรีสติก) C15:0 (กรดไขมันเพนทาเดคาโนอิก ) และ C16:0 (กรดไขมันปาล์มิติก) และกรดไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงซ้อนชนิด C22:5n3 (ดีพีเอ) และ C22:6n3 (ดีเอชเอ) ซึ่งสอดคล้องกับกรดไขมันที่พบมากใน S. limacinum SR21 และ
Aurantiochytrium sp. [22, 25] นอกจากนี้ ยั งพบว่ า ชนิ ด ของแหล่ งคาร์ บ อนไม่ มีผ ลต่อ องค์ ป ระกอบกรดไขมั น ที่ พ บใน
การศึกษานี้ โดยมีสัดส่วนของดีเอชเออยู่ในช่วง 33-35% ของกรดไขมันทั้งหมด ซึ่งน้อยกว่าที่เคยมีรายงานในจุลชีพกลุ่ม
เดียวกันที่มีค่าอยู่ในช่วง 37-53% ของกรดไขมันทั้งหมด [9,20,23,24]
จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงแหล่งคาร์บอนที่จะน้าไปศึกษาต่อไปพบว่ากลีเซอรอลดิบเป็น
แหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้น้าตาลกลูโคส และใกล้เคียงกับการใช้ กลีเซอรอลบริสุทธิ์อีก
ทั้งกลีเซอรอลดิบมีราคาถูกเพราะเป็นผลพลอยได้โดยตรงจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และการท้ากลีเซอรอลดิบให้เป็น
กลีเซอรอลบริสุทธิ์นั้นต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งอาจท้าให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น [26] นอกจากนี้ในกลีเซอรอลดิบยังมี
สิ่งเจือปนบางอย่างที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ [11] ยกตัวอย่างเช่น ธาตุโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยในการ
เจริญเติบโตของจุลชีพโดยมีหน้าที่ในการรักษาระดับการท้างานของเอนไซม์ การสังเคราะห์โปรตีน และควบคุมค่าของพีเอชใน
เซลล์ของจุลชีพ [27] ด้วยเหตุผลข้างต้นกลีเซอรอลดิบจึงเป็นแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมที่จะน้าไปศึกษาในเรื่องผลของความ
เข้มข้นต่อไป
ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบต่อการเจริญเติบโตและไขมัน
จากผลการศึกษาเรื่องแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการสะสมดีเอชเอพบว่ากลีเซอรอลดิบเป็น
แหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมที่สุด และมีรายงานว่าความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบมีส่วนส้าคัญกับการเจริญเติบโตและการสะสม
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ดีเอชเอในจุลชีพชนิดนี้ด้วยเช่นกัน เมื่อเพิ่มความเข้มข้น ของคาร์บอนจะท้าให้อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N
ratios) ในอาหารเพิ่มขึ้น หากอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนเพิ่มขึ้นจะมีผลท้าให้จุลชีพ ในกลุ่ม Thraustochytrids มี
การผลิตดีเอชเอได้สูงขึ้น [19] แต่หากเพิ่มความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบมากเกิน กว่าจุดที่เหมาะสมจะส่งผลให้จุลชีพมีการ
เจริญเติบโตและผลิตดีเอชเอลดลง [28]
ผลการศึกษาความเข้มข้นกลีเซอรอลดิบต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไขมันของ A. acetophilum FIKU003
พบว่า กลีเซอรอลดิบที่ความเข้มข้น 40 g/L ให้มวลชีวภาพ ปริมาณไขมันสะสม และผลผลิต ไขมันสูงสุดเท่ากับ 7.14±0.29
g/L, 57.64±2.46 % ของน้้าหนักแห้ง และ 4.12±0.18 g/L ตามล้าดับ และลดลงเมื่อความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบเพิ่มขึ้น
(ภาพที่ 1 และ 2) ซึ่งผลจากการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Chi และ คณะ [22] ที่รายงานว่า เมื่อเพิ่มความเข้มข้น
ของกลีเซอรอลดิบเป็น 60–120 g/L ท้าให้ S.limacinum SR21 มีผลผลิตมวลชีวภาพ ปริมาณไขมันสะสม และผลผลิตไขมัน
มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ Huang และคณะ [2] ที่รายงานว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของกลีเซอรอลเป็น 100-150
g/L ส่งผลให้มวลชีวภาพและปริมาณไขมันสะสมของ A.limacinum SR21 ลดลงเช่นกัน
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ภาพที่ 1 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบต่อมวลชีวภาพของ A. acetophilum FIKU003

120

ความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบ (g/L)
ผลผลิตไขมัน (g/L)

ปริมาณไขมันสะสม (% ของน้้าหนักแห้ง)

ภาพที่ 2 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบต่อปริมาณและผลผลิตไขมันของ A. acetophilum FIKU003
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ปริมาณดีเอชเอสะสม
(% ของน้้าหนักแห้ง)

ผลผลิตดีเอชเอ (g/L)

ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบต่อดีเอชเอ
จากผลการศึกษาพบว่า ที่ความเข้มข้นกลีเซอรอลดิบ 40 g/L ให้ผลของปริมาณดีเอชเอสะสม (15.87±0.84 %)
ผลผลิตดีเอชเอ (1.13±0.06 g/L) และก้าลังการผลิตดีเอชเอ (226.75±12.04 mg/L/day) สูงที่สุด (ภาพที่ 3 และ 4) แต่เมื่อ
เพิ่มความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบจนถึง 120 g/L ส่งผลให้ปริมาณดีเอชเอสะสม ผลผลิตและก้าลังการผลิตดีเอชเอลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
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ภาพที่ 3 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบต่อปริมาณและผลผลิตดีเอชเอ ของ A. acetophilum FIKU003

ก้าลังการผลิตดีเอชเอ (mg/L/day)
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ภาพที่ 4 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบต่อก้าลังการผลิตดีเอชเอ ของ A. acetophilum FIKU003
ผลจากการศึก ษานี้แ สดงให้เ ห็นว่ า ความเข้มข้ น ของกลีเซอรอลดิบ ที่เหมาะสมที่ สุดคือ 40 g/L ซึ่ งใกล้ เ คียงกับ
การศึกษาของ Lung และ คณะ [8] ที่รายงานว่าความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการผลิต
ดีเอชเอจาก S. limacinum SR21 คือ 30 g/L แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบเป็นจนถึง 120 g/L ส่งผลให้มวล
ชีวภาพและผลผลิต ดีเอชเอลดลงอย่า งต่ อเนื่ อ ง สอดคล้องกับการศึกษาก่ อนหน้า ที่รายงานว่าเมื่ อเพิ่มความเข้ม ข้ น ของ
กลีเซอรอลดิบส่งผลให้จุลชีพมีการเจริญเติบโตและสังเคราะห์กรดไขมันลดลง [9,25] เนื่องจากการเพิ่มความเข้มข้นของ
กลีเซอรอลดิบส่งผลให้แรงดันออสโมติกและความหนืดในอาหารเพิ่มขึ้น ท้าให้จุลชีพน้าออกซิเจนไปใช้ได้น้อยลง เป็นผลให้
เอนไซม์ glycerol kinase (GK) และ glycerol-3-phosphase dehydrogenase (G-3-PDH) ถูกยับยั้ง จุลชีพจึงไม่สามารถ
น้ากลีเซอรอลดิบมาใช้ในการสังเคราะห์ ดีเอชเอได้ เรียกว่าการเกิดการยับยั้งด้วยอาหารที่มากเกิน (substrate inhibition)
[19,21,28] นอกจากนี้ในกลีเซอรอลดิบยังมีสิ่งเจือปนจากการท้าทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล [11]
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เช่น เมทานอล สบู่ และเกลือ โดยสิ่งเจือปนเหล่านี้มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตและผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวของจุลชีพ [21, 23,
29] โดยเมทานอลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการไหลภายในเมมเบรนท้าให้จุลชีพเจริญเติบโตได้ลดลง [30] สบู่มีผลท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์และส่งผลให้จุลชีพมีการเคลื่อนที่ได้น้อยลง [31] และเกลือที่มากเกินไปจะท้าให้เซลล์เกิดการ
เสียสมดุลโดยโซเดียมจะเข้าไปแทนที่โพแทสเซียมในเซลล์ท้าให้เกิดการยับยั้งการท้างานของเอนไซม์และกิจกรรมต่างๆในเซลล์
ของจุลชีพ [27] โดยมีค้าแนะน้าว่าควรมีการก้าจัดเมทานอลและสบู่ออกจากกลีเซอรอลดิบก่อนโดยเมทานอลสามารถก้าจัด
ออกได้โดยวิธีการใช้ความร้อนเพราะเมทานอลระเหยได้เร็วกว่ากลีเซอรอล และมีการรายงานว่าสามารถก้าจัดสบู่ได้โดยการ
เติมกรดแก่ แต่อย่างไรก็ตามการเติมกรดก็ต้องระวังเรื่องค่าพีเอชในอาหารด้วย [23]
ตารางที่ 4 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน (% ของกรดไขมันทั้งหมด) ของ
A. acetophilum FIKU003
ความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบ (g/L)

กรดไขมัน

10

กรดไขมันอิ่มตัว (SFA)
C8:0
0.12±0.01abc
C10:0
0.13±0.00ab
C12:0
0.18±0.01b
C13:0
0.14±0.02a
C14:0
2.25±0.23c
C15:0
8.95±0.73a
C16:0
26.65±2.29d
C17:0
2.36±0.19a
C18:0
1.18±0.06b
C20:0
0.31±0.01a
C22:0
0.09±0.02b
∑SFA
42.37
กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA)
C14:1
0.32±0.10ab
C16:1
0.19±0.07a
C17:1
0.20±0.00e
C18:1n9
0.29±0.15a
∑MUFA
1.00
กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA)
C18:2n6
nd
C18:3n3
0.15±0.02a
C20:3n3
0.91±0.19a
C20:5n3 (EPA)
0.83±0.36a
C22:2
0.57±0.00bc
C22:5n3 (DPA)
9.59±0.68a
C22:6n3 (DHA)
43.91±1.94a
55.39
∑3
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0.11±0.01c
0.11±0.00d
0.19±0.02b
0.10±0.02b
2.46±0.17bc
5.79±0.43b
33.33±1.17cd
1.53±0.09b
1.36±0.07b
0.26±0.01b
0.27±0.33a
45.49

0.12±0.00abc
0.12±0.00bc
0.19±0.03b
0.12±0.02ab
2.36±0.17bc
7.05±0.71b
29.58±2.26cd
1.79±0.11b
1.16±0.04b
0.24±0.00b
nd
42.74

0.12±0.01abc
0.11±0.01cd
0.17±0.01b
0.12±0.01b
2.34±0.15bc
6.85±0.48bc
30.41±0.91bc
1.78±0.10b
1.15±0.01b
0.24±0.01b
nd
43.26

0.13±0.06ab
0.12±0.06bc
0.22±0.11a
0.11±0.05b
2.48±1.16bc
6.47±0.16bc
31.09±0.75abc
1.59±0.75bc
1.18±0.59b
0.20±0.09c
nd
43.59

0.11±0.01c
0.13±0.01abc
0.19±0.01b
0.11±0.00b
2.65±0.13ab
6.55±0.20bc
32.59±0.93abc
1.55±0.07c
1.12±0.00b
0.18±0.01c
nd
45.19

0.14±0.01a
0.13±0.01a
0.22±0.01a
0.11±0.02b
2.90±0.17a
6.49±0.79bc
34.20±2.49a
1.53±0.14c
1.12±0.03b
0.15±0.01d
nd
46.98

0.31±0.09a
0.16±0.04a
0.23±0.01c
0.22±0.05a
0.93

0.38±0.02a
0.18±0.02a
0.30±0.00c
0.20±0.08a
1.06

0.33±0.07ab
0.17±0.04ab
0.33±0.01b
0.18±0.07a
1.01

0.30±0.12ab
0.15±0.06ab
0.37±0.18a
0.20±0.07a
1.02

0.21±0.06bc
0.11±0.03b
0.36±0.02a
0.19±0.01a
0.87

0.18±0.03c
0.10±0.02b
0.36±0.03a
0.24±0.03a
0.88

nd
0.13±0.00a
0.67±0.14b
0.32±0.04b
0.63±0.05ab
8.83±0.75abc
41.75±1.11ab
51.70

nd
0.15±0.01a
0.66±0.03b
0.27±0.03b
0.52±0.04c
9.30±0.61ab
43.68±1.16a
54.06

nd
0.50±0.57a
0.52±0.07bc
0.26±0.03b
0.56±0.04c
9.21±0.39ab
43.39±1.09a
53.88

nd
0.17±0.01a
0.36±0.19cd
0.24±0.11b
0.54±0.25c
8.84±4.23abc
43.32±0.38a
52.93

nd
0.17±0.01a
0.35±0.05cd
0.25±0.03b
0.58±0.04bc
8.53±0.35bc
42.41±0.94ab
51.71

0.10±0.00a
0.17±0.02a
0.29±0.01d
0.23±0.02b
0.68±0.05a
8.22±0.30c
41.00±1.31b
49.91

∑6

nd

nd

nd

nd

nd

nd

0.10±0.00

3/6
∑PUFA

nd

nd

nd

nd

nd

nd

499.10

55.56

52.34

54.59

54.43

53.47

52.29

50.66
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ตารางที่ 4 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน (% ของกรดไขมันทั้งหมด) ของ
A. acetophilum FIKU003 (ต่อ)
ความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบ (g/L)

กรดไขมัน
สามารถระบุชนิดได้
ไม่สามารถระบุชนิดได้
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1.29

98.08
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98.35
1.65

98.53
1.47

“nd” หมายถึง ไม่พบ
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ตัวอักษรอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a-c) ที่แตกต่างกันที่มุมขวาของตัวเลขในแถวเดียวกัน
แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)
จากตารางที่ 4 จะเห็นว่ากรดไขมันที่พบส่วนใหญ่คือกรดไขมันอิ่มตัวชนิด C14:0, C15:0 และ C16:0 และกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนชนิด C22:5n3 และ C22:6n3 โดยที่ความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนไม่มีผลต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบอยู่ในช่วง 80-120 g/L มีผลให้มีสัดส่วนกรดไขมันอิ่มตัวชนิด C14:0 และ
C16:0 สูงกว่าที่ความเข้มข้นอื่นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าที่ความเข้มข้นของกลีเซอรอลดิบที่ 120
g/L ส่งผลให้มีสัดส่วนของ C22:5n3 และ C22:6n3 ต่้ากว่าความเข้มข้นอื่นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงให้เห็นว่า
กลีเซอรอลดิบที่ความเข้มข้นสูงกว่า 100 g/L มีผลท้าให้จุลชีพสังเคราะห์กรดไขมันไม่อิ่มตั วเชิงซ้อนได้ลดลง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Pyle และคณะ [23] ที่รายงานว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของกลีเซอรอลสูงขึ้นในการเลี้ยง S.limacinum มีผลท้า
ให้ สั ด ส่ วนของดี เอชเอจะลดลง เมื่ อ เปรี ยบเที ยบสัด ส่วนดีเ อชเอจากการศึ กษานี้ (43.68 % ของกรดไขมัน ทั้ งหมด) กั บ
การศึกษาอื่น พบว่าสูงกว่าการศึกษาที่เลี้ยงจุลชีพ S.limacinum ด้วยกลีเซอรอลดิบที่ความเข้มข้น 90 g/L ซึ่งให้สัดส่วนดีเอช
เออยู่ที่ประมาณ 37 % ของกรดไขมันทั้งหมด [9] แต่ยังต่้ากว่าการศึกษาที่เลี้ยงจุลชีพ Aurantiochytrium sp. ด้วย
กลี
เซอรอลบริสุทธิ์ ที่ความเข้มข้น 40 g/L ซึง่ มีสัดส่วนดีเอชเอเท่ากับ 55.2 % ของกรดไขมันทั้งหมด [20]

สรุปผลการทดลอง
จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลี เ ซอรอลดิ บ เป็ น แหล่ ง คาร์ บ อนที่ มี ศั ก ยภาพและ เหมาะสมในการเลี้ ย ง
A. acetophilum FIKU003 เพื่อผลิตดีเอชเอ เนื่องจากเป็นแหล่งคาร์บอนที่หาได้ง่าย มีราคาถูก และยังประกอบไปด้วยธาตุ
อาหารบางชนิด ที่จ้ าเป็น ต่อ การเจริญ เติบ โตของจุลชี พ โดยความเข้ มข้ น ของกลีเซอรอลดิบ ที่ เหมาะสมที่ สุดคื อ 40 g/L
เนื่องจากให้มวลชีวภาพและดีเอชเอสูงสุด จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าจุลชีพสายพันธุ์ใหม่ A. acetophilum FIKU003 ที่พบ
ในประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตดีเอชเอ และสามารถใช้กลีเซอรอลดิบที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอ
ดีเซลมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงซึ่งจะท้าให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม
ควรมีการศึกษาต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพให้จุลชีพชนิดนี้มีการผลิตดีเอชเอได้สูงขึ้น โดยควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย
เช่น แหล่งและความเข้มข้นของไนโตรเจน และระบบในการเลี้ยงแบบกึ่งต่อเนื่อง (fed-batch) เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ:
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากส้า นัก งานพัฒ นาการวิจัย การเกษตร (องค์ก ารมหาชน) ที่ และ
ขอขอบคุณบริษัท น้้ามันพืชปทุม จ้ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์กลีเซอรอลดิบและกลีเซอรอลบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ:
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการไม่เจริญเติบโตของยอดเกสรเพศเมียของลาไยพันธุ์อีดอในฤดูหนาว
คัดเลือกต้นลาไยจานวน 10 ต้นจากสวนลาไยของสาขาไม้ผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) มี 2 กรรมวิธี คือ พันธุ์อีดอ และพันธุ์พวงทอง แต่ละกรรมวิธี
มีจานวน 5 ซ้า โดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตต้นเดือนพฤศจิกายน ดอกลาไยบานกลางเดือนธันวาคมที่มีสภาพ
อากาศหนาว จากผลการทดลอง ช่วงที่ก่อนดอกเพศเมียจะบานเป็นช่วงที่อุณหภูมิล ดต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส
หลังจากนั้นเมื่ออุณภูมิสูงขึ้นดอกเพศเมียเริ่มบานส่งผลให้ ปลายยอดเกสรเพศเมียของพันธุ์อีดอมีความผิดปกติ คื อ
ปลายยอดไม่เปิดถึง 92 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ พันธุ์พวงทองที่มีความผิดปกติของปลายยอดเกสรเพศเมียเพียง 12
เปอร์เซ็นต์ โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง ความผิดปกติของก้านเกสรของดอกเพศเมีย พบว่า
พันธุ์อีดอมีความผิดปกติ คือก้านเกสรคดงอมากถึง 84 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่พวงทองมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย คือ 8
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง สาหรับขนาดของดอกเพศเมีย พบว่าดอกเพศเมียของ
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ลาไยพันธุ์อีดอมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์พวงทอง คือ 0.72 และ 0.40 เซนติเมตร ตามลาดับ อย่างไรก็ตามปลายยอดดอก
เพศเมียพันธุ์อีด อมี ความกว้าง และความยาวมากกว่า พั นธุ์พ วงทอง เท่ากับ 0.04, 0.02 และ 0.18 และ 0.15
เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง
คาสาคัญ : สังกะสี โบรอน สัณฐานวิทยา ยอดเกสรเพศเมีย ลาไย
Abstracts:
The aim of this study was un-growth of the stigma of “E-Daw” (Dimocarpus longan Lour) in
winter. Ten longan trees were selected from a longan orchard at Division of Pomology SanSai district,
Chiang Mai Province, Thailand. The experiment was following a completely randomized design (CRD)
with 2 treatments and 5 replications. The treatments were as follows: E-Daw and Puangthong to the
study was phenological and abnormal of the stigmas. The longan trees to induced flowering by
Potassium chlorate (KClO3) on November and flowering on mid-December were low temperature.
Before blooming of pistillate were lowes 15 OC temperature. When high temperature more 15 OC,
as a result to flower of ‘E-Daw’ had abnormal increasing to 92 percent and Puangthong 12 percent
at significantly difference. As the style of pistillate had abnormal to 84 percent of ‘E-Daw’ while the
8 percent of Puangthong were significantly difference. The pistillate size of “E-Daw” flower had the
bigger than Puangthong at 0.72 and 0.40 centimeters, respectively. However, the width and length
of the tip stigmas of pistillate flower of ‘E-Daw’ more than Puangthong were significantly difference.
Key word: Zine Boron Morphology Stigmas Dimocarpus longan Lour.
คานา
เป็นที่ทราบกันดีว่าสารโพแทสเซียมคลอเรตสามารถกระตุ้นให้ลาไยออกดอกได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะการผลิต
ลาไยนอกฤดู ถ้าต้นลาไยมีความอุดมสมบูรณ์ดีก็สามารถมีผลผลิตที่มีคุณภาพได้ แต่ในปัจจุบันพบปัญหาที่สาคัญของ
การผลิตลาไยนอกฤดู (ก่อนฤดู) คือลาไยติดผลต่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับให้ลาไยออกดอกในเดือนตุลาคมและต้น
เดือนพฤศจิกายน โดยพบว่าลาไยออกดอกดีมากแต่มีการติดผลน้อย (พาวิน , 2544) ทั้งนี้อาจมีปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการติดผลของไม้ผลทั่วไป เช่น เพศดอก ช่วงเวลาบานคาบเกี่ยวกันของดอกเพศผู้ เพศเมีย หรือ
ดอกสมบูรณ์เพศ ตลอดจนการผสมเกสรในสภาพธรรมชาติ (นิพัฒน์, 2547) อย่างไรก็ตามปัจจัยที่น่าจะมีผลกระทบที่
สาคัญนั่นคือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิสูง หรือต่ามากในช่วงที่ดอกบาน ซึ่งมีรายงานว่าอุณหภูมิต่ามีผลทาให้
การงอกของละอองเรณู และความมีชีวิตของละอองเรณูของมะม่วงลดลงและยอดเกสรเพศเมียจะสั้นและผิดปกติเป็น
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สาเหตุที่ทาให้การติดผลลดลง (Sukhvibul et al., 1999 ; Huang et al, 2010) จากการศึกษาของ วัชรินทร์ (2560)
เกี่ยวกับความมีชีวิตและความสามารถในการงอกของละอองเรณูต่อการติดผลลาไย 5 พันธุ์ในอุณหภูมิต่าง ๆ พบว่า
ความมีชีวิตของละอองเรณูมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตสูงและไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
ทาการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกลาไยทั้ง 5 พันธุ์พบว่ามีลักษณะดอกใกล้เคียงกัน แต่มีขนาดดอกและ
ความกว้างของการเปิดของปลายยอดเกสรเพศเมียมีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งในพันธุ์อีดอมีการเปิดของปลายยอด
เกสรเพศเมียน้อยที่สุด คาดว่าจะมีผลต่อพื้นที่การเจริญของละอองเรณู และลักษณะของปลายยอดเกสรเพศเมียไม่
พร้อมทางาน ทาให้ล าไยมีเปอร์เซ็นต์การติดผลน้อย ซึ่งในล าไยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการติดผลน้อยในช่วงที่
อุณหภูมิต่าได้ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของการเจริญเติบโตของปลายยอดเกสรเพศเมีย
ที่บานในช่วงอุณหภูมิต่า น่าจะสามารถทาให้ทราบถึงสาเหตุที่ลาไยติดผลน้อย เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในการให้ลาไย
ติดผลเพิ่มขึ้นในช่วงต้นฤดูหนาวได้เพิ่มขึ้น
อุปกรณ์และวิธีการ
คัดเลือกต้นลาไยพันธุ์พวงทองและพันธุ์อีดอที่มีอายุ 8 ปี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 5 เมตร จานวน 10
ต้น ที่ดอกเพศเมียกาลังดอกบานในปลายเดือนธันวาคม ณ แปลงลาไยของสาขาไม้ผล สานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
บ้า นโปง จ.เชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design ; CRD) โดยมี 2
กรรมวิธี ๆ ละ 5 ซ้า โดยให้ต้นเป็นซ้า ดังนี้ คือกรรมวิธีที่ 1 คือพันธุ์อีดอ และกรรมวิธีที่ 2 คือพันธุ์พวงทอง บันทึก
ข้อมูลของสภาพอากาศจากสถานีวัดอากาศของเนคเทคที่ติดตั้งไว้ภายในสวนลาไย การเก็บตัวอย่างดอกเพศเมีย ทั้ง
พันธุ์อีดอและพวงทองในระยะดอกบานเวลา 10.00 น. บันทึกความผิดปกติของปลายยอดเกสรเพศเมีย ความผิดปกติ
ของก้านชูเกสรเพศเมีย ขนาดของดอกเพศเมีย ความกว้างของปลายยอดดอกเพศเมีย ความยาวของปลายยอดดอก
เพศเมีย ภายใต้กล้องสเตอริโอ พร้อมกล้องถ่า ยภาพ (Nikon SMZ 1000) นาผลที่ได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติ (Analysis of variance; ANOVA) เปรียบเทียบด้วยวิธี LSD
ผลการทดลองและวิจารณ์
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อการออกดอกของลาไย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อการออกดอกของลาไยพบว่า อุณหภูมิเริ่มลดลง
ช่วงต้นเดือนธั นวาคม ถึงปลายเดือนมกราคม พ.ศ.2564 และจะมีอุณหภูมิต่าสุดในช่วงกลางเดือ นธั น วาคม ถึง
กลางเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ โดยอุณหภูมิลดลงต่ากว่า 10 องศาเซลเซียสในช่วงปลายเดือนธันวาคม
และไม่เกิน 15 องศาเซลเซียส ถึงกลางเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ในระยะเวลาดังกล่าวลาไยดอกลาไยเริ่มบาน โดย
ดอกเพศผู้เริ่มบานก่อน และตามมาด้วยดอกเพศเมีย จะเห็นว่าดอกเพศเมียได้รับผลกระทบอากาศหนาวเย็นมาก่อน
ระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงจะมีการบานของดอกเกิดขึ้นทั้งในพันธุ์อีดอและพันธุ์พวงทอง (ภาพที่ 2 ) การชักนาการออก
ดอกโดยการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 20 กรัมต่อตารางเมตรของพื้นที่ทรงพุ่มช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง
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เป็นช่วงที่เกษตรกรมักนิยมให้สารโพแทสเซียมคลอเรตกับลาไยเพื่อผลิตลาไยก่อนฤดู ลักษณะการออกดอกของลาไย
จะเกิดที่ปลายยอดบริเวณโคนก้านใบใกล้ๆ ปลายยอดจะเห็นเป็นตุ่มขาว ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของลาไย บางพันธุ์
เป็นตุ่มสีแดง โดยมีระยะเวลาการออกดอกของลาไยประมาณ 18-20 วันหลังการให้สาร หลังจากนั้นดอกลาไยเริ่มบาน
ช่วงกลางเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นจังหวะที่กระแสลมหนาวเข้ามาอุณหภูมิลดต่าลงอันมีผลต่อการบานและการเจริญของ
ดอกเพศเมียโดยเฉพาะพันธุ์อีดอ (ภาพที่ 1)

ดอกลำไย

ค

ง

ภาพที่ 1 ลักษณะการออกดอกของลาไยพันธุ์อีดอ (ค) และ พันธุ์พวงทอง (ง) ที่ทาการทดลอง

ภาพที่ 2 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ของแปลงลาไย ม.แม่โจ้
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ภาพที่ 3 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันของเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ของแปลงลาไย ม.แม่โจ้

ภาพที่ 4 แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายวันของเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ของแปลงลาไย ม.แม่โจ้
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ภาพที่ 5 แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายวันของเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ของแปลงลาไย ม.แม่โจ้
ลักษณะของดอกลาไยและอาการผิดปกติของดอกเพศเมีย
ลักษณะสัณฐานของดอกลาไย
ดอกล าไยประกอบด้ ว ย 3 ชนิ ด ด้ ว ยกั น คื อ ดอกเพศเมี ย (pisitillate flower) ดอกเพศผู้ (staminate
flower) และดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) ส าหรับดอกสมบูรณ์เพศจะไม่ค่อยได้พ บเห็นมากนัก ซึ่งในงาน
ทดลองนี้พ บเห็นไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการศึกษาของวัชรินทร์ (2559) ก็ได้พ บเห็นบางส่วนเช่ นกั น จาก
การศึกษาพบว่าลักษณะของดอกลาไยพันธุ์อีดอและพวงทองมีจานวนกลีบดอก (petal) และกลีบเลี้ยง (sepal) เท่ากัน
คือ 5 กลีบ ลักษณะของกลีบเลี้ยง มีสีเขียวปนน้าตาลอยู่ติดกับก้านช่อดอก มีจานวน 5 กลีบ บริเวณกลีบเลี้ยงมีขนปก
คลุม และกลีบดอกมีสีขาวขุ่น เรียงตัวสลับระหว่างกลีบเลี้ยง ซึ่งขนาดกลีบดอกมีขนาดที่เล็กกว่ากลีบเลี้ยง (ภาพที่ 7)
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จ

ฉ

ช

ค

ภาพที่ 7 ลักษณะดอกลาไย ดอกเพศผู้ (จ) ดอกเพศเมีย (ฉ) และดอกสมบูรณ์เพศ (ช)
(สเกล = 500 ไมโครเมตร)

ภาพที่ 8 ลักษณะดอกลาไยที่มีความผิดปกติที่พบเห็นในงานทดลองนี้โดยมียอดเกสรเพศเมีย 2 อัน
ความผิดปกติของดอกเพศเมียของลาไยที่บานในช่วงฤดูหนาว
หลังจากอุณหภูมิเริ่มลดต่ากว่า 15 องศาเซลเซียสหรือโดยเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 เดือน
(ภาพที่ ) พบว่าก้านชูของเกสรเพศเมียมีลักษณะบิดเบี้ยวมากขึ้น ซึ่งรวี (2540) กล่าวว่า อุณหภูมิในขณะที่ดอกลาไย
กาลังบานจะต้องไม่สูงหรือต่าเกินไปซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเกสรเพศผู้และเพศเมียได้ ซึ่งอาจมีผลต่อการผสมเกสรได้
ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563- มกราคม พ.ศ.2564 มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 70-80 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งไม่ต่ามากเกินไป (ภาพที่ ) ทั้งนี้เนื่องจากภายในสวนลาไยมีการให้น้าแบบสปริงเกลอร์บริเวณทรงพุ่มลาไยทาให้มี
ความชื้นในอากาศหรือบริเวณทรงพุ่มอยู่ในระดับที่ไม่ต่าเกินไป (ภาพที่ )
จากการศึกษาภายใต้กล้องสเตอริโอ พร้อมกล้องถ่ายภาพ (Nikon SMZ 1000) เพื่อศึกษาลักษณะของดอก
ลาไยพันธุ์อีดอและพวงทอง พบว่าปลายยอดเกสรเพศเมียของพันธุ์อีดอมีความผิดปกติถึง 92 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ
พันธุ์พวงทองที่มีความผิดปกติของปลายยอดเกสรเพศเมียเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง (ภาพที่ ) ส่วนความผิดปกติของท่อรังไข่ของดอกเพศเมีย พบว่าพันธุ์อีดอมีความผิดปกติมากถึง 84
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่พ วงทองมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย คือ 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญยิ่ง (ภาพที่ ) สาหรับขนาดของดอกเพศเมีย พบว่าดอกเพศเมียของลาไยพันธุ์อีดอมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์พวง
ทอง คือ 0.72 และ 0.40 เซนติเมตร ตามลาดับ นอกจากนี้พันธุ์อีดอมีความกว้างของปลายยอดดอกเพศเมียมากกว่า
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พวงทอง เท่ากับ 0.04 และ 0.02 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วนความยาวของปลายยอดดอกเพศเมีย พบว่าพันธุ์อีดอมี
ความยาวมากกว่าพันธุ์พวงทองคือ 0.18 และ 0.15 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญยิ่ง (ตารางที่ 1 และภาพที่ ) ลักษณะดังกล่าวเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่เกษตรกรมักประสบปัญหาการไม่ติดผล
เมื่อมีการชักนาการออกดอกก่อนฤดูโดยราดสารโพแทสเซียมคลอเรตในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ลาไยจะ
มีการบานของดอกในช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นมากจากข้อ มูล
ดั ง กล่ า วจะเห็ น ว่ า ปลายยอดเกสรเพศเมี ย และความผิ ด ปกติ ข องท่ อ รั ง ไข่ ข องล าไยพั น ธุ์ อี ด อมี ค วามผิ ด ปกติ
ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการไม่ สามารถผสมพันธุ์กลายไปเป็นผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัชรินทร์ และคณะ
(2559) ที่ศึกษาในห้องปฏิบัติการ พบว่าเมื่ออุณหภูมิต่าปลายยอดเกสรเพศเมียจะไม่เปิดหรือเปิดน้อยมากในลาไยสาย
พันธุ์อีดอ ขณะที่ลาไยสายพันธุ์อื่นปลายยอดยังคงเปิดมากกว่าหรือเปิดปกติ นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงฤดูหนาวที่มี
อุณหภูมิต่าจะทาให้ความมีชีวิตของละอองเรณูลดลงเช่นกันในลาไยพันธุ์อีดอ
ตารางที่ 1 ลักษณะความผิดปกติต่าง ๆ ของดอกเพศเมียลาไยหลังการบานช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น

พันธุ์

ความผิดปกติ

ความผิดปกติ

ขนาดของดอก

ของปลายยอด

ของท่อรังไข่

เพศเมีย

เกสร

ของดอกเพศ

(เซนติเมตร)

เพศเมีย

เมีย

(เปอร์เซ็นต์)

(เปอร์เซ็นต์)

ความกว้าง

ความยาว

ของปลาย

ของปลายยอด

ยอดดอกเพศ

ดอกเพศเมีย

เมีย

(เซนติเมตร)

(เซนติเมตร)
พันธุ์อีดอ

92.00a

84.00a

0.72a

0.04a

0.18a

พันธุ์พวงทอง

12.00b

8.00b

0.40b

0.02b

0.15b

LSD.05

**

**

**

**

**

CV. (%)

21.06

33.67

11.97

17.97

7.48

หมายเหตุ ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 99 เปอร์เซ็นต์
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ซ

ฌ

ญ

ภาพที่ 9 ลั ก ษณะของปลายยอดของดอกเพศเมี ย ของล าไยพั น ธุ์ ด อปกติ (ซ) ลั ก ษณะปลายยอดของ
ดอกเพศเมี ย ล าไยพั น ธุ์ อี ด อผิ ด ปกติ บ านในฤดู ห นาว (ฌ) และลั ก ษณะปลายยอดของดอก
เพศเมียลาไยพันธุ์พวงทองปกติบานในฤดูหนาว (ญ) (สเกล = 500 ไมโครเมตร)

ฎ

ฏ

ฐ

ภาพที่ 10 ลักษณะของก้านชูเกสรดอกเพศเมียของลาไยพันธุ์อีดอปกติ (ฎ) ลักษณะของก้านชูเกสรดอกเพศเมียของ
ลาไยพันธุ์อีดอผิดปกติที่บานในฤดูหนาว (ฏ) และลักษณะของก้านชูเกสรดอกเพศเมียลาไยพันธุ์พวงทอง
ผิดปกติบานในฤดูหนาว (ฐ) (สเกล = 500 ไมโครเมตร)
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สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า สภาพอากาศที่หนาวเย็นมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลายยอดเกสรเพศเมีย
ของลาไยพันธุ์อีดอมากกว่าพันธุ์พวงทอง แม้ว่าจะพบความผิดปกติบ้างในพันธุ์พวงทอง แต่พันธุ์เศรษฐกิจอย่างพันธุ์
อีดอแสดงความผิดปกติมากกว่า แม้ว่าดอกเพศเมียของพันธุ์อีดอจะมีธาตุสังกะสีและโบรอนมากกว่าพัน ธุ์พวงทองก็
ตาม แสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากๆ หรือต่ากว่า 15 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน ๆ จะทาให้มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของปลายยอดเกสรของดอกเพศเมียสายพันธุ์อีดอ จากปัญหาดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ของเกษตรกร
ได้ว่า การไม่ติดผลของลาไยของเกษตรกรที่มีการชักนาการออกดอกในช่วงเดือน ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน ที่เกษตรกร
มักให้สารโพแทสเซียมคลอเรตในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ลาไยจะติดผลน้อยซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ของเกษตรกรมักจะฉีดพ่น
สารเคมี หรือธาตุอาหาร เช่น สังกะสี โบรอน แคลเซียม หรือบางสูตรที่ร้านค้าคิดค้นขึ้นเองแต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จ
มากนักยิ่งทาให้เกษตรกรมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ล าไยก็ยังติดผลน้อยเช่นเดิม การแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นของ
งานวิจัยนี้คือ หลีกเลี่ยงการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อไม่ให้ดอกบานในสภาพที่มีอากาศ
หนาวเย็นจัด และหรือเกษตรกรอาจจาเป็นต้องศึกษาหรือติดตามสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการเป็นระยะๆ เพื่อ
กาหนดตารางหรือเวลาการให้สารให้เหมาะสมเพื่อลดปัญหานี้ได้ ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะต้องกาหนดวิธีหรือหา
แนวทางในการจัดการให้ปลายยอดเกสรเพศเมียบานและสามารถผสมเกสรได้ดีในช่วงฤดูหนาวได้ เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่ปริมาณ 10, 30 และ 50 phr ที่ผสมในน้้ายางพาราส้าหรับ
เคลือบผ้าเพื่อประยุกต์ใช้ในงานคลุมแปลงเกษตร โดยท้าการศึกษาสมบัติของน้้ายางคอมพาวนด์ เช่น ปริมาณของแข็งทั้งหมด
ระดับการวัลคาไนซ์ ศึกษาสมบัติแรงดึงก่อนและหลังบ่มเร่งของแผ่นฟิล์มจากน้้ายาง และศึกษาสมบัติความต้านทานการฉีก
ขาดของแผ่นผ้าเคลือบน้้ายาง จากการทดลองพบว่าปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายางและร้อยละการบวมพองของฟิล์มยางใน
โทลูอีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต และจากการทดสอบสมบัติแรงดึงของแผ่นฟิล์มจากน้้ายาง พบว่า
ความต้านทานแรงดึงมีค่ าใกล้เคียงกันเมื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต ในขณะที่ระยะยืดเมื่อขาดมีแนวโน้ม ลดลง
การทดสอบสมบัติแรงดึงหลังบ่มเร่งด้วยอากาศร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 168 ชั่วโมง พบว่าความต้านทาน
แรงดึงหลังบ่มเร่งมีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ระยะยืดเมื่อขาดมีค่าลดลง และสมบัติแรงดึงหลังบ่มเร่งมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณ
แคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้น และเมื่อน้าน้้ายางคอมพาวนด์ มาเคลือบผ้าและทดสอบความต้านทานการฉีกขาดพบว่าค่า
ความต้านทานการฉีกขาดของผ้าเคลือบยางจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต
ค้าส้าคัญ : น้้ายางพารา ผ้าเคลือบน้้ายาง ฟิล์มคลุมแปลงเกษตร แคลเซียมคาร์บอเนต
Abstract:
This research studies the amount of calcium carbonate at loading levels of 10, 30 and 50 phr
which mixed in natural rubber latex for preparation of agricultural mulching sheet. The properties of
obtained latex compounds such as total solid content (TSC) and crosslink density were examined. The
tensile properties before and after aging of the obtained rubber sheets were also studied. Tear resistance
properties of the latex coated fabrics were later investigated. It was found that the TSC and swelling
percentage of the rubber film in toluene increased with increasing amount of calcium carbonate. For
tensile properties test of the latex films, no significant differences were observed in tensile strength while
the elongation at break decreased with increasing the amount of calcium carbonate. The results of
tensile properties after aging at a temperature of 70 OC for 168 hr revealed that tensile strength of the
aged samples increased, whereas the elongation at break decreased. Also, aging properties of the
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samples decreased with increasing amount of calcium carbonate. Moreover, it was found that tear
strength of the latex coated fabric significantly increased as increasing quantities of calcium carbonate.
Keywords: natural rubber latex, latex coated fabric, agricultural mulching sheet, calcium carbonate
บทน้า:
ในปัจจุบันกว่าครึ่งของพื้นที่เกษตรกรรมทั่วโลกใช้พลาสติกประเภทต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเพาะปลูกปกติ
โดยผลิตภัณฑ์ จากพลาสติกที่นิยมใช้หรือเห็นกันทั่วไปในแปลงเกษตร คือ พลาสติกคลุมดินหรือพลาสติกคลุมแปลงเกษตร ซึ่ง
เป็นฟิล์มพลาสติกที่ใช้คลุมลงบนหน้าดินในแปลงพืช นิยมผลิตจากโพลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) [1] พลาสติกคลุมดินมี
ประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่ (1) ช่วยลดการใช้สารเคมีก้าจัดวัชพืชและแมลง เนื่องจากฟิล์มพลาสติกคลุมดินจะใส่สารสะท้อน
แสงเพื่อป้องกันแสงส่องผ่านมายังดิน ซึ่งแสงเป็นสาเหตุในการเจริญเติบโตของวัชพืช อี กทั้งวัชพืชยังเป็นพาหะของการเกิด
โรคและแมลง ดังนั้นพลาสติกคลุมดินจึงช่วยในการควบคุมวัชพืชและแมลงในแปลงเกษตร (2) ช่วยลดปริมาณชลประทาน
โดยจะช่วยกักเก็บน้้า ลดการระเหยของน้้าในดิน (3) ช่วยควบคุมอุณหภูมิในดินให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในฤดูหนาวของ
ภาคเหนือจะมีอากาศเย็น ซึ่งพลาสติกคลุมดินจะช่วยให้ดินอุ่นขึ้นไม่เย็นจนเกินไป (4) ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต โดยลด
การสัมผัสระหว่างผลผลิตกับพื้นดิน ไม่ท้าให้ผลผลิตเปื้อนดินหรือเน่าได้ จึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และ
(5) ช่วยลด
แรงงานทางการเกษตร โดยลดการเกิดของวัชพืชที่จะต้องใช้ แรงงานทางการเกษตรเป็นคนก้าจัด ซึ่งท้าให้มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ด้วยเช่นกัน [2] จากประโยชน์ของพลาสติกคลุมดินดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าพลาสติกคลุมดินมีความจ้าเป็นต่อการเกษตร
เป็นอย่างมาก ท้าให้เกษตรกรนิยมใช้กันเป็นจ้านวนมากและมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พลาสติกคลุมดิน
ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือใช้เวลานานในการย่อยสลาย ดังนั้นเมื่อมีการใช้งานที่เพิ่ม
มากขึ้น แต่อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้เพียงน้อยครั้ง จึงเกิดปัญหาขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ยังไม่มีวีธี
ก้าจัดได้อย่างถูกวิธี ซึ่งเกษตรกรนิยมน้ามาเผาเพื่อก้าจัดหรือทิ้งถังขยะทั่วไป จึงท้าให้มีปริมาณขยะและเกิดมลพิษจากการเผา
ขยะพลาสติกเป็นจ้านวนมาก ดังนั้น การจัดการด้านการลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Singleused plastics) หรือการลดปริมาณขยะจากพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส้าคัญ ผู้วิจัยจึงสนใจ
จะใช้ยางพาราหรือยางธรรมชาติซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญของประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางพารา
กว่า 23 ล้านไร่ และสามารถผลิตยางพาราได้ 4.9 ล้านตันต่อปี สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศกว่าปีละ 1.5 แสน
ล้านบาท ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยส่งออก
ยางพาราในรูปของยางดิบ เช่น ยางคอมพาวนด์ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้้ายางข้น มูลค่ากว่า 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
แต่พบว่ามีการน้ายางพารามาใช้ท้าเป็นผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศน้อยมากเพียงไม่ถึงร้องละ 10 ของปริมาณการผลิต
ยางพาราทั้งหมด [3] ดังนั้นหากมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศมากขึ้น เช่น การน้ามาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางทางการเกษตรเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกคลุมดิน ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางธรรมชาติและ
ยังช่วยลดปริมาณขยะจากพลาสติกได้ โดยจะน้าน้้ายางธรรมชาติซึ่งมีสมบัติเด่นด้านความยืดหยุ่น ความเหนียว ความแข็งแรง
ทนต่อการฉีดขาด และเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มาผสมกับสารเคมีต่าง ๆ และเขม่าด้า ซึ่งมีสมบัติเด่นด้านการป้องกันรังสียูวี
แล้วจึงน้าน้้ายางผสมสารเคมีหรือน้้ายางคอมพาวนด์ที่ได้มาทาบนผ้าด้ายดิบและท้าให้แห้งได้เป็นแผ่นผ้าเคลือบยางส้าหรับ
คลุมแปลงเกษตร ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกทางการเกษตรและลดการเกิดมลพิษอันเนื่องมาจากการเผา
ท้าลายขยะพลาสติกได้ นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถผลิตแผ่นคลุมแปลงเกษตรจากผ้าเคลือบยางไว้ใช้ได้เอง เนื่องจากมี
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ต่างจากแผ่นฟิล์มพลาสติกคลุมดินที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตขั้นสูง ซึ่งจะช่วย
ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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วิธีการทดลอง:
1. การเตรียมสารเคมีในรูปดิสเพอร์ชั่น
การเตรียมสารเคมีส้าหรับผสมน้้ายางจ้าเป็นต้องเตรียมให้อยู่ในรูปของเหลว โดยสารเคมีที่ไม่ละลายน้้า
เช่น ซิงค์ออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต โลวิน๊อค เขม่าด้า ก้ามะถัน และแซดดีอีซี จะเตรียมให้อยู่ในรูปของดิสเพอร์ชั่น
(Dispersion) เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ไม่ละลายในน้้า โดยจะน้าสารดังกล่าวมาบดด้วยเครื่องบอลมิล (Ball mill) โดยใช้
ระยะเวลาในการบดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีตั้งแต่เวลา 24-72 ชั่วโมง
2. การเตรียมน้ายางคอมพาวนด์และการทดสอบ
เตรียมน้้ายางคอมพาวนด์โดยผสมน้้ายางและสารเคมีชนิดต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1 โดยแปรปริมาณ
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เท่ากับ 10, 30, และ 50 phr บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงน้ามา
ทดสอบสมบัติดังนี้
(1) ปริมาณของแข็งทั้งหมดทดสอบตาม ISO 124 ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หรือ
อบจนแห้ง และตั้งทิ้งไว้ให้น้าหนักคงที่ 1-3 วัน
(2) ระดับการวัลคาไนซ์ เตรียมชิ้นทดสอบในลักษณะแผ่นฟิล์ม โดยน้าน้้ายางคอมพาวนด์ ปริมาตร 1
มิลลิลิตร ปาดลงบนแผ่นกระจก ขนาด 5 ซม. X 5 ซม. ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที จนแห้ง แล้วลอกฟิล์มออกตัดให้มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร (d0) แช่ในโทลูอีนและปิดฝา เป็นเวลา 30 นาที จนอิ่มตัวหรือบวมพองเต็มที่ วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของฟิล์มยาง (d1) ค้านวณเป็นร้อยละการบวมพอง
ร้อยละการบวมพอง = [(d1-d0)/d0] x 100
เมื่อ d0 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของฟิล์มยางก่อนการแช่ในโทลูอีน (มิลลิเมตร)
เมื่อ d1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของฟิล์มยางหลังการแช่ในโทลูอีน (มิลลิเมตร)
ตารางที่ 1 ปริมาณน้้ายางและสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมน้้ายางคอมพาวนด์
สารเคมี
น้้าหนักแห้ง (phr)
น้้าหนักเปียก (g)
60% น้้ายางข้น
100
166.7
10% KOH
0.5
5
20% Potassium laurate
0.5
2.5
50% ZnO
1.5
3
50% ZDEC
1.75
3.5

50% Lowinox CPL
1.5
3
50% Sulfur
2.0
4.0
50% CaCO3
10, 30 และ 50
20, 60 และ 100
10% Carbon black
3.0
30
3. การเตรียมชินทดสอบและการทดสอบสมบัติ
3.1 การเตรียมแผ่นฟิล์มยาง
(1) น้าน้้ายางคอมพาวนด์ที่บ่มทิ้งไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมง มาคนเป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้น้ายาง
และสารเคมีเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
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(2) เทน้้ายางคอมพาวนด์ลงในเพลทแก้วที่มีขอบกั้นหนา 2 - 3 มิลลิเมตร เทให้สม่้าเสมอและ
ไม่เกิดฟองอากาศ
(3) วางทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 – 48 ชั่วโมง แล้วน้ามาอบในตู้อบอากาศร้อน
(Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 50 นาที
(4) แกะแผ่นยางออกจากเพลทแก้ว น้าไปตัดเป็นชิ้นทดสอบรูปดัมเบล แล้วน้าไปทดสอบสมบัติ
แรงดึง ตามมาตรฐาน ISO 37 โดยตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมเบล Type I ใช้อัตราเร็วในการดึง 200 mm/min และทดสอบ
การเร่งการเสื่อมอายุ ตามมาตรฐาน ISO 188 ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 168 ชั่วโมง น้ามาทดสอบสมบัติแรงดึง
แล้วค้านวณเป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลงหลังเร่งการเสื่อมอายุ
3.2 การเตรียมแผ่นผ้าเคลือบยาง
(1) น้าน้้ายางผสมสารเคมีที่เตรียมและบ่มทิ้งไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมง มากวนอีกประมาณ 5 นาที
เพื่อให้น้ายางและสารเคมีผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
(2) น้าผ้า ด้ายดิบ มาตัดตามขนาดที่ก้า หนดวางลงบนพื้นที่ เรียบและสะอาด น้าน้้ายางผสม
สารเคมี 80 กรัม ทาลงบนผืนผ้าให้ทั่วทั้งแผ่นและมีความสม่้าเสมอเพียงด้านเดียว ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องและอบที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที
(3) น้าแผ่นผ้าเคลือบยางที่แห้งแล้วมาทดสอบสมบัติ ความต้านทานการฉีกขาด โดยตัดตัวอย่าง
เป็นชิ้นทดสอบขนาด 40 มม. ×150 มม. จ้านวน 3 ชิ้น แบ่งครึ่งด้านกว้างของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้น ท้ารอยบากขนานกับด้าน
ยาวของชิ้นทดสอบยาวประมาณ 75 mm ยึดปลายทั้งสองของชิ้นทดสอบด้วยที่จับ ดึงชิ้นทดสอบด้วยอัตราเร็ว 200 มม./
นาที จนกระทั่งชิ้นทดสอบขาดตามแนวบาก อ่ านค่าแรงดึงขณะชิ้นทดสอบขาด รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยของชิ้นทดสอบทั้ง 3
ชิ้น
ผลการทดลอง:
1. สมบัติน้ายางคอมพาวนด์
100
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ปริมาณของแข็งทั้งหมด (%)
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รูปที่ 1 ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TSC) ในน้้ายางคอมพาวนด์ที่แปรปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต
รูปที่ 1 แสดงปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายางคอมพาวนด์ที่ทดสอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30
นาที พบว่ า ปริ ม าณของแข็ ง ทั้ ง หมดมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตามปริ ม าณแคลเซี ย มคาร์ บ อเนตที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารเติ ม
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แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในรูปดิสเพอร์ชั่น ซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตท้าหน้าที่เป็นสารตัวเติมที่ เป็นของแข็ง [4,5] จึงท้าให้ค่า
TSC ในน้้ายางคอมพาวนด์เพิ่มขึ้นตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต
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รูปที่ 2 ร้อยละการบวมพองของน้้ายางคอมพาวนด์ที่แปรปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต
รูปที่ 2 แสดงร้อยละการบวมพองของน้้ายางคอมพาวน์ พบว่าร้อยละการบวมพองซึ่งแสดงถึงปริมาณการเชื่อมโยง
ในโมเลกุลยางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้น โดยที่ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่ 10 phr มี
ร้อยละการบวมพองต่้าที่สุด แสดงให้เห็นถึงปริมาณการเชื่อมโยงโมเลกุลยางที่ดีที่สุด เนื่องจากปริมาณเนื้อยางที่มากส่งผลให้
มีการเชื่อมโยงในสายโซ่โมเลกุลที่ดีกว่าสัดส่วนที่มีปริมาณแคลเซียมที่ สูง โดยสายโซ่โมเลกุลที่มีการเชื่อมโยงที่ดีจะขัดขวาง
สารละลายโทลูอีนให้แทรกซึมระหว่างโมเลกุลยางได้ยาก [6] แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตมากขึ้น
โมเลกุลยางจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของร้อยละการบวมพองทีล่ ดลง
2. สมบัตเิ ชิงกลของแผ่นฟิล์มยาง
20
17.4

18

ก่อนอบบ่มเร่ง

ความต้านทานแรงดึง (MPa)

16

หลังอบบ่มเร่ง

14.02

14
11.38

12
10
8

7.67

7.25

6.71

6
4
2
0

10

30

ปริมาณ CaCO3 (phr)

50

รูปที่ 3 ความต้านทานแรงดึงของแผ่นฟิลม์ยางก่อนและหลังการบ่มเร่งด้วยความร้อนที่แปรปริมาณแคลซียมคาร์บอเนต
รูปที่ 3
แสดงความต้า นทานแรงดึง ของฟิล์มยางก่อนและหลังการบ่มเร่ง พบว่าค่ า ความต้า นทานแรงดึง
(Tensile strength) ของแผ่นยางก่อนบ่มเร่งมีค่าไม่แตกต่างกันมากนักตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้น แต่พบว่า
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ค่าความต้านทานแรงดึงหลังการบ่มเร่งการเสื่อมอายุ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 168 ชั่วโมง มีค่าเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนที่ทุกปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต เนื่องจากโมเลกุลของยางสามารถเกิดการวัลคาไนซ์ต่อไปได้อีก เมื่อได้รับความร้อน
(Post cure) [7] แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงหลังการบ่มเร่งมีค่าลดลงตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตไปขัดขวางความสามารถในการตกผลึกเมื่อดึงยืด (Strain induced crystallization)
ของโมเลกุลยาง
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รูปที่ 4 ระยะยืดเมื่อขาดของแผ่นฟิล์มยางก่อนและหลังการบ่มเร่งด้วยความร้อนที่แปรปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต
รูปที่ 4 แสดงระยะยืดเมื่อขาดของแผ่นฟิล์มยางก่อนและหลังการบ่มเร่ง พบว่าระยะยืดเมื่อขาดทั้งก่อนและหลังบ่ม
เร่งด้วยความร้อนมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต เนื่องจากปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่มากขึ้น ท้าให้มี
สัดส่วนของปริมาณเนื้อยางลดลง ยางมีความแข็งมากขึ้น จึงส่งผลให้ความยืดหยุ่นลดลงตามล้าดับ และพบว่าระยะยืดเมื่อ
ขาดหลังบ่มเร่งของแผ่นยางวัลคาไนซ์มีค่าต่้ากว่าก่อนบ่มเร่ง เนื่องจากโมเลกุล ยางมีการเชื่อมโยงเพิ่มขึ้นหลังได้รับความร้อน
จึงท้าให้ยางมีความยืดหยุ่นลดลง
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3. สมบัติเชิงกลของผ้าเคลือบน้ายางคอมพาวนด์
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รูปที่ 5 ความต้านทานการฉีกขาดของแผ่นผ้าเคลือบน้้ายางที่แปรปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต
รูปที่ 5 แสดงค่าความต้านทานการฉีกขาดของแผ่นผ้าเคลือบน้้ายาง พบว่าความต้านทานการฉีกขาดของผ้าเคลือบ
ยางมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต โดยเมื่อเคลือบน้้ายางผสมแคลเซียมคาร์บอเนตลงบนผ้าด้ายดิบท้าให้มีการ
ยึดติดระหว่างน้้ายางกับเส้นใยมากขึ้น จึงท้าให้ความต้านทานการฉีกขาดดีขึ้น เนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถช่วย
ต้านทานการขยายขนาดของรอยฉีกขาดของแผ่นผ้าเคลือบยางได้
สรุปผลการทดลอง:
จากการศึกษาการแปรปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในผ้าเคลือบยางส้าหรับประยุกต์ใช้ทางการเกษตร พบว่า
ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้ายางและร้อยละการบวมพองของฟิล์มยางในโทลูอีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณแคลเซียม
คาร์บอเนต ค่าความต้านทานแรงดึงก่อนบ่มเร่งมีค่าใกล้เคียงกัน ตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้น แต่ค่า ความ
ต้านทานแรงดึงหลังบ่มเร่งมีค่าเพิ่มขึ้น ระยะยืดเมื่อขาดของแผ่นฟิล์มยางทั้งก่อนและหลังบ่มเร่ง มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณ
แคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้น และพบว่า ผ้าเคลือบน้้ายางมีค วามต้านทานการฉีกขาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตามปริมาณ
แคลเซียมคาร์บอเนต
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนอุ ดหนุนการท้าวิจัย ประจ้าปีงบประมาณ 2563 จากคณะวิศวกรรมและ
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สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะสังกะสี ด้วยเกล็ดปลาช่อน ทาการศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดซับประกอบด้วยค่าพีเอช น้าหนักเกล็ดปลา เวลาในการเขย่าและความเข้มข้นที่เหมาะสม
ในการดูดซับ วัดปริมาณความเข้มข้นหลังการดูดซับโดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรเมตรีแบบเปลวไฟ
เพื่อคานวณหาเปอร์เซ็น ต์การดู ดซับ พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการดูดซั บที่ดีที่ สุดคือ ค่าพีเ อชเท่ ากับ 5.0 น้าหนั ก
เกล็ดปลาที่ใช้ 0.5 กรัม เวลาที่ใช้เขย่า 120 นาที ความเข้มข้นสังกะสีเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสภาวะที่เหมาะสมนี้
เมื่อนาไปทดสอบกับตัวอย่างน้าทิ้งที่ความเข้มข้นของสังกะสี เฉลี่ยเท่ากับ 0.030 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการนาตัวอย่าง
มาทดสอบการดูดซับพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยหลังการดูดซับเท่ากับ 0.008 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดซับ
เท่ากับ 73.33 และเมื่อนาน้าตัวอย่างมาเติมสารละลายมาตรฐานสังกะสีให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้ว
ทดสอบการดูดซับพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยหลังการดูดซับเท่ากับ 0.388 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดซับ
เท่ากับ 96.37 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับที่สามารถดูดซับได้ดี แสดงว่าวิธีการที่ศึกษาถูกนามาใช้ในการดูดซับ สังกะสีใน
น้าตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การดูดซับ เกล็ดปลา สังกะสี

Abstract
This work is aimed to study the efficiency on the adsorption of zinc by using Channa striatus
fish scale. The optimum adsorption conditions consist of the pH, fish scale dosage, shaking time and
the initial zinc concentration. The final concentration was obtained by flame atomic absorption
spectrometry for order to find the percentage of adsorption. The result for maximum percentage of
adsorption were observed at pH 5. 0, dosage 0. 5 grams, shaking time 120 minutes and concentration
10 milligrams per liter (mg/L). The optimum condition when using the sample of wastewater to test was
found that the average zinc concentration was 0.030 mg/L. The final concentration after adsorption was
0. 008 mg/ L and the percentage of adsorption was 73.33. The samples were added by the standard
solution of zinc to 10 mg/ L the final average concentration was 0.388 mg/ L and the adsorption
percentage was 96.12, studied were observed with satisfactory results.

Keywords: adsorption, fish scale, zinc
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บทนา
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นความสนใจในกลุ่มงานวิจัยทั่วไป
เนื่องด้วยความเป็นพิษของโลหะหนักที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในแง่ของการทาให้เกิดโรคต่าง ๆ รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหาย
กับอวัยวะหลายส่วนในร่างกาย ผลกระทบดังกล่าวรวมไปถึงของพืชและสัตว์ด้วย
สังกะสีเป็นธาตุประเภทโลหะที่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีพอสมควรกับออกซิเจนและธาตุที่ไม่ใช่โลหะ สังกะสี
เมื่อทาปฏิกิริยากับกรดเจือจางจะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนออก ธาตุชนิดนี้เป็นโลหะธาตุที่มีลักษณะที่เป็นสีเงิน มันวาว เป็นที่
นิยมนามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากมาย เพื่อเป็นโลหะโครงสร้างหรือโลหะผสมกับโลหะอื่นสาหรับประยุกต์ใช้งานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ใช้เคลือบโลหะเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ใช้เป็นส่วนประกอบในโลหะผสมสาหรับทาของเล่น ใช้เป็น
ส่วนผสมผลิตสีเคลือบ สีทาและใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมยา เช่น ยาทาแก้อาการคันตาม
ผิวหนัง ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใช้เป็นสีขาวในอุตสาหกรรมยาง ใช้เคลือบเป็นฉากเรืองแสงในหลอดฟลูออเรสเซนต์ของ
โทรทัศน์ ใช้เป็นส่วนผสมของสีพรายน้า ใช้เป็นสารป้องกันเชื้อราในอุตสาหกรรมกระดาษ และไม้อัด เป็นต้น ดังนั้นสังกะสี
สามารถปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมได้มากตามปริมาณการใช้งานสังกะสี มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน ประเทศไทย มีเกณฑ์
กาหนดสูงสุดของสังกะสีในน้าผิวดินประเภทที่ 2 - 4 ได้ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร [1] สังกะสีเป็นแร่ธาตุที่มีความจาเป็น
ต่อร่างกายของสิ่ งมีชีวิตในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็นการสังเคราะห์ดีเอ็นเอหรือโปรตีน การทางานของระบบ
ภูมิคุ้มกัน การซ่อมแซมบาดแผล การเผาผลาญ การพัฒนาและการเจริญเติบโตของเซลล์ หรือแม้แต่การรับรสและกลิ่น
การได้รับแร่ธาตุสังกะสีปริมาณมากเกินไปในระยะยาวจะทาให้เกิดอาการที่รู้สึกได้คือ ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน เกร็งบริเวณ
กล้ามเนื้อท้อง และเกิดอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของระดับคอเลสเตอรอล เสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด นอกจากนี้จะทาให้เกิดภาวะโลหิตจางเพราะสังกะสีจะเข้าไปลดการดูด
ซึมทองแดงและธาตุเหล็ก
โลหะหนักเป็นสารที่อันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากเข้าสู่ร่างกาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยความเป็น
พิษของโลหะหนักเกิดจากร่างกายได้รับสารโลหะหนักผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะเข้าไปรบกวนการทางานของเอ็นไซม์ของ
เซลล์ และยึดกับเยื่อหุ้มเซลล์ทาให้การควบคุม ลาเลียงสารต่าง ๆ ของเยื่อหุ้มเซลล์ผิดปกติไป อย่างไรก็ดี ความเป็นพิษของ
โลหะหนักขึ้นอยู่กับรูปแบบทางเคมีของสารประกอบโลหะหนักนั้นเส้นทางการเข้าสู่ร่างกายและปริมาณที่ร่างกายได้รับ
การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักมีวิธีการหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งการใช้สารเคมีในการตกตะกอนหรือการดูดซับโดย
ใช้วัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ วัสดุทางธรรมชาติหลายชนิดได้ถูกนามาใช้ในการดูดซับเนื่องจากมีความคงตัวสูงและมี
ประสิทธิภาพสูงและหาได้ง่าย
การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักมีวิธีการหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งการใช้สารเคมีในการตกตะกอนหรือ
การดูดซับโดยใช้วัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ วัสดุทางธรรมชาติหลายชนิดได้ถูกนามาใช้ในการดูดซับเนื่องจากมีความ
คงตัวสูงและมีประสิทธิภาพสูงและหาได้ง่าย ดังเช่น ปรารถนา โป่งฟ้า [2] ได้ศึกษาการกาจัดโลหะหนักสังกะสีด้วยเปลือก
เมล็ด ใบ ลาต้น เปลือกผลและเปลือกลาต้นของสบู่ดาจากการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการกาจัดสังกะสีคือ พีเอช
ของสารละลายเท่ากับ 5 ระยะเวลาการสัมผัสของสังกะสีเท่ากับ 60 นาที ระยะเวลาการปั่นกวนในสังกะสี เท่ากับ 90 นาที
ขนาดของวัสดุดูดซับจากสบู่ดาในสารละลายสังกะสีที่ขนาดเล็กกว่า 0.25 มิลลิเมตร ปริมาณตัวดูดซับมากขึ้นประสิทธิภาพ
การกาจัดโลหะหนักจะเพิ่มขึ้นและเมื่อความเข้มข้นของโลหะหนักสูงขึ้นความสามารถในการกาจัดโลหะหนักลดลง และ
Nabilah Zayadi [3] ได้ศึกษาการหาลักษณะและค่าเหมาะที่สุดของการดูดซับโลหะหนักโดยเกล็ดปลานิลเพื่อกาจัดสังกะสี
ตะกั่ ว และเหล็ ก ไอออนจากน้ าเสี ย สั ง เคราะห์ ค วามสามารถในการดู ด ซั บ ที่ เ หมาะสมของเกล็ ด ปลา ขึ้ น อยู่ กั บ ค่ า
พีเอช ปริมาณตัวดูดซับ ความเข้มข้นของโลหะหนักเริ่มต้นและเวลาสัมผัส ความเข้มข้นของโลหะหลังการดูดซับทดสอบ
ด้ ว ยเครื่ อ ง Inductively Coupling Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) ผลการวิ จั ย พบว่ า สั ง กะสี ร้ อ ยละ 92.3
สามารถแยกโลหะออกจากตัวอย่างได้ภายใต้สภาวะการดูดซับที่ดีที่สุดที่ พีเอชเท่ากับ 6 ปริมาณเกล็ดปลา 0.02 กรัม
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ที่ความเข้มข้น 0.01 มก./ล. ใช้ เวลาในการดูดซับ 2 ชั่วโมง จากการศึกษาเห็นว่า เกล็ด ปลานิลมีศักยภาพที่จะใช้เป็ น
สารชีวภาพ สาหรับการกาจัดโลหะหนักในสารละลายน้าได้
ฉะนั้นเพื่อเป็นการลดปริมาณสังกะสีที่จะลงสู่สิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยนี่ได้เล็งเห็นเกล็ดปลาช่อนที่มีอยู่จานวน
มากและหาได้ง่ายเพื่อนามาใช้เป็นวัสดุทางชีวภาพเพื่อดูดซับโลหะสังกะสี โดยการศึกษาสภาวะต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการ
ดูดซับและหาประสิทธิภาพการใช้เกล็ดปลาช่อนดูดซับโลหะสังกะสีจากแหล่งน้าตัวอย่างจริง
วิธีการทดลอง
การเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีและเครื่องมือ
อุปกรณ์เครื่องแก้วต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษานามาแช่ในสารละลายกรดไนตริก (HNO3) เข้มข้น 6 เปอร์เซ็นต์ (v/v)
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนล้างอีกครั้งด้วยน้ากลั่นที่ปราศจากไอออนก่อนใช้ในการทดลอง
สารเคมีทั้งหมดที่ใช้ในการทดลองเป็นเกรดวิเคราะห์
การตรวจวัดความเข้มข้นของโลหะสังกะสีในสารละลายมาตรฐานและตัวอย่างน้าจริงทาการตรวจวัดโดยเครื่อง
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์แบบเปลวไฟ (Flame atomic absorption spectrophotometer; FAAS) รุ่น
Perkin Elmer Aanalyst 800
การเตรียมเกล็ดปลา
1. นาเกล็ดปลาช่อนแช่ด้วยน้ากลั่น 24 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้ากลั่น 3-5 ครั้ง จากนั้นผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง
ก่อนนามาอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
2. นาเกล็ดปลามาปั่นด้วยเครื่องปั่นแห้งให้เป็นผงละเอียดแล้วนามาร่อนด้วยตะแกรงร่อน ขนาด 100 เมรช เก็บ
เกล็ดปลาที่ร่อนแล้วไว้ในที่แห้ง
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการดูดซับ
1. การศึกษาหาค่าพีเอชที่เหมาะสม
1.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานสังกะสีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 125
มิลลิลิตร จานวน 5 ใบ
1.2 ปรับพีเอชของสารละลายในแต่ละขวดให้ได้พีเอชเท่ากับ 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 และ 6.0
1.3 ชั่งเกล็ดปลา 2.0 กรัม ใส่ลงในสารละลาย นาไปวางบนเครื่องเขย่าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
1.4 นามากรองและเก็บสารละลายไปวัดค่าความเข้มข้นและคานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับในแต่ละค่า
พีเอชเพื่อหาพีเอชที่ให้ค่าการดูดซับที่ดีที่สุด ค่าพีเอชที่ดีที่สุดจะถูกนาไปใช้ในการทดลองต่อไป
2. การศึกษาหาน้าหนักเกล็ดปลาที่เหมาะสม
2.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานสังกะสีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 125
มิลลิลิตร จานวน 6 ใบ และปรับพีเอชของสารละลายในแต่ละขวดให้ได้พีเอชที่เหมาะสมที่ได้จากข้อ 1
2.2 ชั่งเกล็ดปลา 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 กรัม ใส่ลงในขวด จานวน 6 ใบนาไปวางบนเครื่องเขย่า
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนนามากรองและเก็บสารละลายไปวัดค่าความเข้มข้น
2.3 คานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับในแต่ละน้าหนักเพื่อหาน้าหนักที่ได้ให้ค่าการดูดซับที่ดีที่สุด น้าหนัก
ของเกล็ดปลาที่ดีที่สุดจะถูกนาไปใช้ในการทดลองต่อไป
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
3. การศึกษาหาเวลาการดูดซับที่เหมาะสม
3.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานสังกะสีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 125
มิลลิลิตร จานวน 7 ใบ ปรับพีเอชของสารละลายในแต่ละขวดให้ได้พีเอชที่เหมาะสมจากการทดลองข้อ 1
3.2 ชั่งเกล็ดปลาน้าหนักที่เหมาะสมจากการทดลองข้อ 2 ใส่ลงในสารละลายข้อ 3.1
3.3 นาขวดทั้งหมดไปวางบนเครื่องเขย่าโดยขวดที่ 1-7 เขย่าที่เวลา 15, 30, 60, 120, 150, 180 และ 240
นาที ตามลาดับ ก่อนนามากรองและเก็บสารละลายไปวัดค่าความเข้มข้น
3.4 คานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับแต่ละเวลาเพื่อหาเวลาที่ดีที่สุดในการดูดซับ เวลาที่ดีที่สุดจะถูก
นาไปใช้ในการทดลองต่อไป
4. การศึกษาหาความเข้มข้นของสารละลายสังกะสีที่เหมาะสม
4.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานสังกะสีจานวน 5 ขวด ให้มีความเข้มข้น 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 และ 100.0
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ
4.2 ปรับพีเอชของสารละลายในแต่ละขวดให้ได้พีเอชที่เหมาะสมจากการทดลองข้อ 1
4.3 ชั่งเกล็ดปลาให้ได้น้าหนักที่เหมาะสมจากการทดลองข้อ 2 ใส่ลงในขวดแต่ละใบ แล้วนาขวดทั้ง 5 ใบ
ไปวางบนเครื่องเขย่าเป็นเวลาที่เหมาะสมจากการทดลองในข้อ 3 ก่อนนามากรองและนาไปวัดค่าความเข้มข้น
4.4 คานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับในแต่ละค่าความเข้มข้นเพื่อหาความเข้มข้นที่ให้ค่าการดูดซับที่ดี
ที่สุด ความเข้มข้นที่ได้จะถูกนาไปใช้ในการทดลองต่อไป
ศึกษาการใช้เกล็ดปลาดูดซับสังกะสีในนาตัวอย่างจริง
1. หาความเข้มข้นของสังกะสีในน้าตัวอย่าง
นาน้าตัวอย่างมากรอง ให้ได้ปริมาตรประมาณ 50 มิลลิลิตร แล้วนาไปหาความเข้มข้น
2. ทดสอบร้อยละการกลับคืนของสังกะสีในน้าตัวอย่างเมื่อเติมสารละลายมาตรฐานสังกะสี
2.1 นาน้าตัวอย่างมาเติมสารละลายมาตรฐานสังกะสีให้มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
2.2 นาตัวอย่างไปปรับพีเอชให้ได้ 5.0 แล้วนาไปวางบนเครื่องเขย่าเป็นเวลา 120 นาที
2.3 นาตัวอย่างไปกรองแล้วหาความเข้มข้นสังกะสีในตัวอย่างและร้อยละการกลับคืน
3. ทดสอบการดูดซับสังกะสีในน้าตัวอย่างด้วยเกล็ดปลา
นาน้าตัวอย่างมาทดสอบการดูดซับสังกะสีด้วยเกล็ดปลาในสภาวะที่เหมาะสมที่หาได้จากการทดลองข้างต้น
ก่อนนาไปหาความเข้มข้นของสังกะสีหลังดูดซับและเปอร์เซ็นต์การดูดซับ
4. ทดสอบหาความเข้มข้นของสังกะสีในน้าตัวอย่างเมื่อเติมสารละลายมาตรฐานสังกะสี
4.1 นาน้าตัวอย่างมาเติมสารละลายมาตรฐานสังกะสีให้มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
4.2 นาตัวอย่างไปปรับพีเอช ใส่เกล็ดปลาและนาไปวางบนเครื่องเขย่า ตามสภาวะที่เหมาะสมจากการ
ทดลองในตอนต้นแล้วหาความเข้มข้นทองแดงที่เหลือและเปอร์เซ็นต์การดูดซับ
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ผลการทดลอง
1. ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการดูดซับ
ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะสังกะสีด้วยเกล็ดปลาช่อน ประกอบด้วยค่า พีเอช น้าหนัก
เกล็ดปลา เวลาในการเขย่าและความเข้มข้นของสังกะสี ได้ผลดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1-4
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการดูดซับโลหะสังกะสีด้วยเกล็ดปลาช่อน
สภาวะ
ความเข้มข้นของสังกะสี ความเข้มข้นของสังกะสี
เริ่มต้น(mg/L)
หลังดูดซับ(mg/L)
2.0
5.00
0.036
พีเอช

น้าหนักเกล็ดปลา
(กรัม)

เวลาที่เขย่า
(นาที)

ความเข้มข้น

เปอร์เซ็นต์การดูดซับ
99.28%

3.0

5.00

0.058

98.84%

4.0

5.00

0.059

98.82%

5.0

5.00

0.069

98.62%

6.0

5.00

0.065

98.70%

0.5

5.00

0.031

99.38%

1.00

5.00

0.053

98.94%

2.00

5.00

0.033

99.34%

3.00

5.00

0.039

99.22%

4.00

5.00

0.046

99.08%

5.00

5.00

0.049

99.02%

15

5.00

0.138

97.24%

30

5.00

0.119

97.62%

60

5.00

0.135

97.30%

120

5.00

0.085

98.30.%

150

5.00

0.102

97.96%

180

5.00

0.090

98.20 %

240

5.00

0.098

98.04%

2.50

0.101

95.96%

5.00

0.245

95.10%

10.00

0.354

96.46%

20.00

1.109

94.46%

100.00

38.99

61.01%
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เมื่อนาผลการศึกษาสภาวะการทดลองกับเปอร์เซ็นต์การดูดซับ สามารถเขียนกราฟได้ดังรูปที่ 1-4
100

เปอร์เซ็นต์การดูดซับ (%)

เปอร์เซ็นต์การดูดซับ (%)

100
80
60
40
20

60
40
20
0

0
0

1

2

3

พีเอช

4

5

6

0

7

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การดูดซับ
กับค่าพีเอช

120

80

100

40
20

2

3

4

5

6

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การดูดซับ
กับน้าหนักเกล็ดปลา

100

60

1

น้าหนักเกล็ดปลาช่อน (กรัม)

เปอร์เซ็นต์การดูดซับ(%)

เปอร์เซ็นต์การดูดซับ (%)

80

80
60
40
20
0

0

0

30

60

90

120 150 180 210 240 270

0

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การดูดซับ
กับเวลาการเขย่า

20

40

60

80

100

ความเข้มข้นของโลหะหนัก (มก./ล.)

เวลา (นาที)

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การดูดซับ
กับความเข้มข้น

จากการทดลองดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 - 4 พบว่าที่ค่าพีเอชเท่ากับ 2 – 6 มีปริมาณโลหะสังกะสีหลังการ
ดูดซับมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับ ดีที่สุดเท่ากับอยู่ระหว่าง 98.62 – 99.28 สามารถเลือกได้ที่ทุกค่าพีเอชแต่เพื่อไม่ให้อยู่ใน
สภาพที่เป็นกรดสูงจึงเลือกใช้ที่ค่าพีเอชเท่ากับ 5 น่าจะเหมาะสมที่สุด ในส่วนน้าหนักเกล็ดปลาที่ 0.5 กรัม มีเปอร์เซ็นต์
การดูดซับดีที่สุดเท่ากับ 99.38 % เวลาที่ใช้ในการเขย่าพบว่าที่เวลา 120 - 240 นาที มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับที่ใกล้เคียงกัน
แม้ว่าที่เวลา 240 นาทีจะดีที่สุด ที่ความเข้มข้นของสังกะสี 10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับดีที่สุดเท่ากับ 87.84
% จากการทดลองหาสภาวะที่ปริมาณโลหะมีการดูดซับมากที่สุดหลังจากการใช้เกล็ดปลาดูดซับ จึงเลือกใช้พีเอชเท่ากับ 5
น้าหนักเกล็ดปลา 0.5 กรัม เวลาในการเขย่าที่ 120 นาที และความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดใน
การทดลองกับตัวอย่างจริงต่อไป
2. ศึกษาการใช้เกล็ดปลาดูดซับสังกะสีในนาตัวอย่างจริง
ผลการศึ ก ษาในการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณโลหะหนั ก สั งกะสี ใ นน้ าตั ว อย่ า งจริ ง ในรู ปแบบต่ า ง ๆ กั น ทั้ งปริ ม าณ
การวัดโลหะสังกะสี ในตัวอย่างโดยตรง ปริมาณเมื่อใส่เกล็ดปลาลงไปดูดซับ ปริมาณเมื่อมีการเติมสารละลายมาตรฐาน
สังกะสีลงไปให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะสังกะสีในน้าตัวอย่างจริง
ความเข้มข้นของ ความเข้มข้นของ
ตัวอย่างในการวิเคราะห์
สังกะสีเริ่มต้น สังกะสีหลังดูดซับ
(mg/L)
(mg/L)
น้าตัวอย่าง
0.030
น้าตัวอย่าง+เกล็ดปลา
0.030
0.008
น้าตัวอย่าง+สารละลายมาตรฐาน
10.690
น้าตัวอย่าง+สารละลายมาตรฐาน+เกล็ดปลา
10.690
0.388

เปอร์เซ็นต์ของ
การดูดซับ
73.33
87.96

น้าตัวอย่างจริ งพบว่ามีความเข้มข้นเท่ากั บ 0.03 มิลลิกรัมต่อ ลิตร มีค่าร้อ ยละกลับคืนพบว่ามีค่าเท่ากั บ
106.30 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ เมื่อนาเกล็ดปลาช่อนไปดูดซับโลหะสังกะสีในน้าตัวอย่างพบว่ามีปริมาณความเข้มข้น
หลังการดูดซับเฉลี่ยเท่ากับ 0.008 มิลลิกรัมต่อลิตรและมีเปอร์เซ็นต์ของการดูดซับเท่ากับ 73.33 %
วิจารณ์ผลและสรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการดูดซับโลหะสังกะสีด้วยเกล็ดปลาช่อนจากการศึกษาที่พีเอชเท่ากับ
2.0, 3.0, 4.0, 5.0 และ 6.0 พบว่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารดู ด ซั บ เท่ า กั บ 99.28%, 98.84%, 98.82%, 98.62% และ 98.70%
ตามลาดับ ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันมาก ตัวอย่างที่มีค่าพีเอชเท่ากับ 2.0 มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับดีที่สุด ค่าพีเอชนี้จึงเป็นค่าที่
คาดว่ามีความเหมาะสมที่สุดที่จะนาไปใช้ในการดูดซับทองแดง แต่เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพที่เป็นกรดสูงจึงเลือกใช้ที่พีเอช
เท่ากับ 5 จากการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยการดูดซับของโลหะหนัก (ทองแดง แคดเมียม สังกะสี นิกเกิล และ
ตะกั่ว) ด้วยถ่านกัมมันต์ ที่กล่าวไว้ว่าโลหะหนักกับโปรตอนในกระบวนการดูดซับจะมากขึ้นเมื่อพีเอชเท่ากับ 2 ซึ่งมีค่า
ต่ากว่าการใช้เปลือกส้มโอเปลือกที่พีเอชเท่ากับ 5 [4] และการใช้เมล็ด ใบ ลาต้น เปลือกผลและเปลือกลาต้นของสบู่ดาที่
พีเอชเท่ากับ 4 [2] และการใช้เกล็ดปลานิลสาหรับการดูดซับสังกะสีที่พีเอชเท่ากับ 6 [3]
จากการศึกษาน้าหนักเกล็ดปลาช่อนที่เหมาะสมต่อการดูดซับโลหะสังกะสี ซึ่งความสามารถในการดูดซับโลหะ
ขึ้นน่าอยู่กับปริมาณของตัวดูดซับที่ใช้ พบว่าน้าหนักเกล็ดปลาเท่ากับ 0.5 กรัม จะมีความเหมาะสมที่สุดซึ่งให้เปอร์เซ็นต์
การดูดซับสูงที่สุดเท่ากับ 99.38 % สาหรับกรณีใช้น้าหนักที่น้อยกว่า 0.5 กรัม จะมีไอออนโลหะที่ไม่สามารถเข้าจับกับ
ตัวดูดซับได้ทาให้ไอออนเหล่านี้ยังอยู่ในสารละลายจานวนมากแต่เมื่อปริมาณตัวดูดซับเพิ่มขึ้นจนถึงระดับเข้า สู่สมดุลแล้ว
การเพิ่มจานวนตัวดูดซับก็ไม่มีผลให้การดูดซับเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การใช้น้าหนักเกล็ดปลานิล จะสัมพันธ์กับ
เปอร์เซ็นต์การดูดซับ เมื่อน้าหนักเพิ่มขึ้นจะดูดซับได้เพิ่มขึ้นและจะคงที่เมื่อถึงน้าหนัก 0.02 กรัม [3] และจากงานวิจัยการ
ดูดซับตะกั่วโดยใช้ฝักไมยราบยักษ์โดยใช้ฝักไมยราบยักษ์น้าหนัก 0.1 กรัม มีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วดีที่สุดและมี
เปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 88.95% ซึง่ มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับมากกว่าเกล็ดปลาที่ศึกษา [5]
จากการศึกษาเวลาในการเขย่าหรือเวลาที่มีผ ลต่อการดูดซับโลหะสังกะสีที่เหมาะสมด้วยเกล็ดปลาช่อนแล้ว
พบว่าช่วงเวลา 15 – 240 นาที ให้ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับที่ 97.24 – 98.30 ซึ่งเป็นค่าการดูดซับที่ใกล้เคียงกันมาก
พิจารณาแล้วสามารถเลือกเวลาที่น้อยที่สุด แต่ในที่นี้ได้เลือกเวลาที่ 120 นาที ที่ให้ค่าการดูดซับที่ดีที่สุดและคาดว่าเป็น
เวลาที่การดูดซับเข้าสู่สมดุลดีที่สุดเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ดูดซับสังกะสี ในเวลาที่ใช้เป็นเวลาการเข้าสู่สภาวะสมดุลที่โลหะ
ตะกั่วใช้ในการเคลื่อนย้ายจากสารละลายไปเกาะอยู่กับเกล็ดปลาได้ดีที่สุดเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่สมดุล แต่พบว่ายังใช้
เวลามากกว่าการใช้เปลือกเมล็ด ใบ ลาต้น เปลือกผลและเปลือกลาต้นของสบู่ดาที่เวลา 60 นาที [2] และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยการใช้เกล็ดปลานิลในการดูดซับ สังกะสี ที่ให้ผลการดูดซับเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและดีที่สุดที่ 180 นาที [3]
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และงานวิจัยจากการใช้ขี้เลื่อยและขี้เลื่อยปรับสภาพเป็นวัสดุดูดซับใช้เวลา 120 นาที ทั้งสองตัวดูดซับ และมีเปอร์เซ็นต์
การดูดซับที่ 50.32 และ 68.29 % ตามลาดับ [6] แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเวลาที่ใช้ยังมากกว่าการศึกษาการดูดซับตะกั่วด้วย
ฝักไมยราบยักษ์ปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้เวลาในการดูดซับ 15 นาที [5]
จากการทดลองการดูดซับโลหะสังกะสีที่ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับด้วยเกล็ดปลาช่อน
จะดีที่ความเข้มข้นต่าและจะมีแนวโน้มเริ่มลดลงเล็กน้อยเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้นแสดงว่าไอออนส่วนที่ไม่ถูกดูดซับจะยังอยู่
ในส่วนที่เป็นสารละลายมากขึ้น ที่ความเข้มสูงสุดที่ศึกษาคือ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับ 59.42 % ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยการใช้น้าหนักเกล็ดปลานิล 0.02 กรัม สาหรับการดูดซับสังกะสีที่ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อลิตร
ที่มีการดูดซับดีที่สุดและมีแนวโน้มการลดลงในลักษณะเดียวกัน เมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น [3] และจากแนวโน้มการลดลงหาก
ความเข้มข้นสูงขึ้นก็ยังมีการดูดซับที่ยังลดลงไม่มากนัก
เมื่อนาน้าตัวอย่างจริงไปวิเคราะห์หาปริมาณสังกะสีพบว่ามีความเข้มข้นเท่ากับ 0.030 มิลลิกรัมต่อลิตร ยืนยัน
ความถูกต้องของความเข้มข้นด้วยการหาร้อยละกลับคืนพบว่ามีค่าเท่ากับ 106.30 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ไม่มีผลจาก
สารรบกวนอื่นที่ทาให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดมากเกินไป เมื่อนาเกล็ดปลาช่อนไปดูดซับโลหะทองแดงในน้าตัวอย่างพบว่า
มีปริมาณความเข้มข้นหลังการดูดซับเฉลี่ยเท่ากับ 0.008 มิลลิกรัมต่อลิตรและมีเปอร์เซ็นต์ของการดูดซับเท่ากับ 73.33 %
เป็นค่าที่ยังถือว่าให้ประสิทธิภาพยังรับได้ที่ความเข้มข้น ระดับ นี้ เมื่อนาน้าตัวอย่างเติมสารละลายมาตรฐานให้มีความ
เข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามความเข้มข้นที่ทดสอบก่อนนี้และนาไปผ่านกระบวนการดูดซับด้วยเกล็ดปลาในสภาวะที่
เหมาะสม พบว่ามีความเข้มข้นหลังการดูดซับเท่ากับ 0.388 มิลลิกรัมต่อลิตรและมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 87.96 %
จะเห็นว่าน้าตัวอย่างที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นก็ยังมีการดูดซับที่ยังให้ผลประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการทดสอบหาสภาวะที่
เหมาะสมของความเข้มข้นก่อนหน้านี้
ในการบาบัดโลหะหนักแม้จะมีการศึกษาการใช้ตัวดูดซับหลายชนิด เช่น การใช้ เปลือกไข่ [7] ใยมะพร้าว ถ่าน
และเปลือกหอยแครง [8] ในการดูดซับโลหะหนักมาแล้ว วิธีการใช้เกล็ดปลาช่อนดูดซับโลหะทองแดงที่ศึกษานี้แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพที่สามารถนาไปใช้ได้กับน้าตัวอย่างจริงและมีความเป็นไปได้ที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการดูดซับ สังกะสี
จากน้าเสียจากแหล่งต่าง ๆ ให้มีความเข้มข้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการสะสมสังกะสีเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ อีกทั้งวิธีการนี้ให้ประสิทธิภาพการลดความเข้มข้นที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
กรณีการใช้วัสดุหรือตัวดูดซับตัวอื่น ๆ บางตัวในแง่ของการเตรียมวัสดุที่ ไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้แล้วเกล็ดปลาช่อนที่นามาใช้
เป็นตัวดูดซับถือว่าเป็นของเหลือทิ้งที่สามารถหาได้ง่ายในตลาดขายปลาทั่วไปและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากนามาใช้
อย่างคุ้มค่าจะเกิดประโยชน์มากขึ้นในการนาไปลดผลกระทบที่เกิดจากการปนเปื้อนโลหะตะกั่วหรือโลหะหนักชนิดอื่น ๆ ที่
จะได้ทาการศึกษาต่อไป เช่น แคดเมียม เหล็ก เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยการสนับสนุนงบดาเนินการวิจัยจากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง การสนับสนุนดังกล่าวช่วยอานวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์ สารเคมี รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สาคัญอันส่งผลให้การดาเนินการวิจัยเป็นไปด้วยความราบรื่น คณะผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ:
ไฮดรอกซีอะพาไทต์จัดเป็นไบโอเซรามิกส์ที่เข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมี
คล้ายคลึงกับกระดูกและฟันตามธรรมชาติ จุดประสงค์ของการศึกษานี้คอื สังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกปลานิลอินทรีย์
โดยการแคลไซน์ที่อุณหภูมิในช่วง 600-1,000 องศาเซลเซียส พิสูจน์เอกลักษณ์ของสารที่สังเคราะห์โดยใช้ เครื่องวัดการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอกซ์ และเครื่องอินฟราเรดสเปกโตสโกปี เพื่อระบุเฟสและกลุ่มฟังก์ชัน ผลการวิเคราะห์จากเครื่องวัดการเลี้ยวเบนของ
รังสีเอกซ์ ยืนยันว่าสารประกอบที่สังเคราะห์มีเฟสหลักเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ นอกจากนั้นอุณหภูมิของการแคลไซน์มีผลต่อ
โครงสร้างผลึกเป็นผลให้ขนาดและความเป็นผลึกเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิการแคลไซน์สูงขึ้น ผลการวิ เคราะห์ด้วยเครื่องอินฟราเรด
สเปกโตสโคปี แสดงให้เห็นถึงคาร์บอนเนตไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดบี (B-type) เนื่องจากพบตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอเนตที่
ตำแหน่ง 872-880 ต่อเซนติเมตร ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของสารที่แคลไซน์ที่อุณหภูมิ
1000 องศาเซลเซียส พบว่ารูปร่างคล้ายทรงกลมและขนาดของอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 1.0 ไมโครเมตร การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
การกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ พบธาตุ Ca, P, O, Na และ Mg ซึ่งการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทาง
ชีวภาพเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
คำสำคัญ : ไฮดรอกซีอะพาไทต์, กระดูกปลานิลอินทรีย์, วัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพ
Abstract:
Hydroxyapatite (HAp) is classified as bioceramics that are compatible with tissues in the human body
due to its chemical composition is similar to natural bones and teeth. The present study aims at the synthesis
of hydroxyapatite (HAp) from Nile tilapia fish bones by simple heat treatment in the temperature ranging from
600 to 1000 oC. The synthesized powders were characterized using X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform
infrared spectroscopy (FTIR) to identify the phases and functional groups. The XRD results confirmed that the
major phase was hydroxyapatite in all the powders. The XRD results also revealed that high temperature
resulted in increased crystallinity degree and crystallinity size. The FTIR results proved the formation of B-type
carbonated HAp due to the peak corresponding to carbonated at 872-880 cm−1. Scanning Electron Microscopy
results showed semi-spherical particle shape with the average size 1 . 0 micrometer obtained from calcined
powder at 1000 oC. Elemental composition obtained from energy dispersive X-ray analysis confirmed the
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presence of Ca, P, O, Na and Mg. The findings present a promising future regarded on producing high added
value products such as hydroxyapatite from bio-wastes beneficial to medical application.
Keywords: Hydroxyapatite, Fish bone, Bio-waste
บทนำ :
ไฮดรอกซีอ ะพาไทต์ เป็ นสารประกอบในกลุ ่ มแคลเซี ยมฟอสเฟต นิ ย มนำมาใช้ เป็ นวั สดุท ดแทนกระดู ก เนื ่ องจาก
ไฮดรอกซีอะพาไทต์มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ากันได้ในทางชีวภาพ ไม่ก่อให้เกิดพิษในร่างกายและเป็นวัสดุที่ไวต่อการทำปฏิกิริยา
ทางชีวภาพ (Bioactive) จึงทำให้เกิดการสร้างพันธะระหว่างเนื้อเยื่อของกระดูกกับวัสดุที่ปลูกฝังในร่างกายหรืออุปกรณ์การแพทย์
ได้ดี ไฮดรอกซีอะพาไทต์ มีสูตรทางเคมี Ca10(PO4)6(OH)2 มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบเฮกซะโกนอล มีอัตราส่วนของแคลเซียมต่อ
ฟอสฟอรัส (Ca/P) เท่ากับ 1.67 ซึ่งโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับโครงสร้างทางเคมีของกระดูกและฟันของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
จึงมีการนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ เช่น ใช้เป็นตัวนำส่งยารักษาการติดเชื้อที่กระดูก [1] เป็นต้น การเตรียมไฮดรอกซีอะ
พาไทต์สามารถสังเคราะห์ได้จากหลายวิธี เช่น ไฮโดรเทอร์มอล, การตกตะกอนร่วม, โซลเจลและกระบวนการทางความร้อน [2,3]
รวมถึงการสังเคราะห์จากกระดูกสัตว์ต่าง ๆ เช่น กระดูกวัว เกล็ดปลาและก้างปลา [3] นอกจากนี้ยังใช้ของเสียจากธรรมชาติ ได้แก่
เปลือกไข่ ปะการัง และเปลือกหอย [4]
การเตรียมไฮดรอกซีอะพาไทต์จากวัสดุธรรมชาติที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตอื่น ๆ เช่น ก้างปลา กระดูกวัว และ
กระดูกหมู เป็นต้น สามารถทำได้หลายวิธดี ้วยกันเช่น การเตรียมด้วยกระบวนการทางความร้อน (Thermal decomposition)
การเตรียมด้วยกระบวนการสกัดโดยใช้น้ำที่ภาวะกึ่งวิกฤติ (Subcritical water) และการเตรียมจากกระบวนการทางเบส (Alkaline
hydrothermal hydrolysis) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่สกัดเอาสารอินทรีย์ออกจากเนื้อกระดูกสัตว์ ซึ่งเป็นวิธีที่
ประหยัดต้นทุนและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากงานวิจัยยังพบว่ามีการศึกษาและพัฒนาการสังเคราะห์ ไฮดรอกซีอะพาไทต์จาก
วัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติต้นทุนต่ำ [6,7] เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อดูดซับไอออนของโลหะหนักในน้ำ ศึกษาวัสดุผสม
เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของไฮดรอกซีอะพาไทต์ให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน [5,6,7,8,9]
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจการศึกษาการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกปลานิลอินทรีย์ โดยการแคลไซน์ผ่าน
กระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 600 ถึง 1,000 องศาเซลเซียส เพื่อทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกของก้างปลา
ด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ให้มีโครงสร้างทางเคมีเสมือนโครงสร้างเคมีของกระดูกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการของเสียทางชีวภาพที่มีประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ [10]
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วิธีการทดลอง:
กระดูกปลานิลอินทรีย์เป็นวัสดุเหลือทิ้งได้รับมาจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกปลานิลอินทรีย์ โดยกระดูกปลานิลอินทรีย์ต้มในน้ำ เพื่อกำจัดไขมัน
และโปรตีน ล้างกระดูกปลานิลอินทรีย์ที่ผ่านการต้มด้วยน้ำให้สะอาด แล้ววางกระดูกปลานิลอินทรีย์บนตาข่ายตากให้แห้งและ
ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นนำเติมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.1 ร้อยละโดยปริมาตร กวนเป็นเวลา 30 นาที
เพื่อฟอกสีของกระดูกปลานิลอินทรีย์ ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนและอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 600, 700, 800, 900 และ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง (ที่อัตรา
ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที) เพื่อกำจัดน้ำและสารอินทรีย์ต่าง ๆ กระดูกปลาที่ผ่านการแคลไซน์ถูกนำมาบดให้เป็น
ผงละเอียดด้วยโกร่งบด เพื่อทำการศึกษาและพิสูจน์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ โดยใช้เครื่องวัดการเลี้ยวเบนของ
รังสีเอกซ์ (XRD) ด้วยเครื่อง Bruker รุ่น D2 Phaser โดยใช้อัตราการวัด 0.02 o 2θ/นาที มุมยิง 5-60o 2θ และเครื่องเทคนิค
ฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR) ด้วยเครื่อง Perkin Elmer รุ่น Spectrum two เพื่อระบุเฟสและกลุ่มฟังก์ชัน
วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกระจาย
พลังงานของรังสีเอกซ์ (EDX) ด้วยเครื่อง Tescan รุ่น VEGA 3
วิจารณ์และสรุปผลการผลการทดลอง:
(ก)

( )

ค)

(ง)

(จ)

( )

(

รูปที่ 1 ลักษณะสีของผงกระดูกปลานิลอินทรีย์ (ก) กระดูกปลานิลอินทรีย์ก่อนแคลไซน์ และหลังแคลไซน์ที่อณ
ุ หภูมิ (ข) 600
(ค) 700 (ง) 800 (จ) 900 (ฉ) 1,000 องศาเซลเซียส
ลั ก ษณะสี ข องกระดู ก ปลานิล อิ นทรี ย์ ท ี ่ ก ่อ นแคลไซน์ มี ลั ก ษณะเป็ น ผงสี ข าวเหลื อ ง หลั งผ่ า นการแคลไซน์ ท ี่ 600
องศาเซลเซียส มีลักษณะเป็นผงสีเทา เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของคาร์บอนอินทรีย์และเปลี่ยนเป็นสีเทาหลังผ่าน
ความร้อนที่อุ ณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส แสดงดังรูปที่ 1ข เมื่ออุณหภูมิในการแคลไซน์เพิ่มขึ้นสีของกระดูกปลานิลอินทรีย์
จะมีลักษณะเป็นสีขาวเมื่อเทียบกับสีของกระดูกปลานิลอินทรีย์ผ่านการแคลไซน์ที่ 600 องศาเซลเซียส แสดงดังรูปที่ 1 (ค-ฉ)
ร้อยละผลผลิต ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสงู ขึ้นจะมีคา่ ลดลงคือ ที่อุณหภูมิ 600, 700, 800, 900 และ 1,000
องศาเซลเซียส มีค่าร้อยละผลผลิตเท่ากับ 65.1%, 62.3%, 60.7%, 59.6% และ 59.5% ตามลำดับ
ผลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของกระดูกปลาก่อนและหลังกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิแตกต่างกัน (600-1,000
องศาเซลเซียส) เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 2 การให้ความร้อนแก่กระดูกปลาที่อุณหภูมิต่าง ๆ พบว่า โครงสร้างผลึก
ในแต่ละระดับอุณหภูมิเปลี่ยนไป ผลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงกระดูกปลาก่อนแคลไซน์ตำแหน่งการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
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แสดงบนตำแหน่งหลักอยู่ ในช่ วง 2θ ที่ 25.9, 31.7-34.1, 39.8, 46.7, 49.5 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีความเข้ม ของพลั ง งาน
(Intensity) ที่ต่ำและมีฐานกว้างแสดงถึงความเป็นผลึกที่ต่ำของผงกระดูก และยังแสดงถึงโครงสร้างแบบอสัณฐานของสารประกอบ
แคลเซียมฟอสเฟต (Amorphous calcium phosphate) แสดงดังรูปที่ 2ก หลังผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส
พบว่าตำแหน่งการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากผงกระดูกก่อนการแคลไซน์ แต่มีความเข้มของพลังงาน
(Intensity) ที่ ส ู ง ขึ ้ น เล็ ก น้ อ ย แสดงถึ ง การมี ค วามเป็ น ผลึ ก โครงสร้ า งแบบอะพาไทต์ ม ากขึ ้ น เมื่ อ กระดู ก ปลานิ ล อิ น ทรี ย์
ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700-1,000 องศาเซลเซียส พบว่า รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีตำแหน่งตรงกับข้อมูลมาตรฐาน
JCPDS หมายเลข 9-0432 แสดงดังรูป 2 (ค, ง, จ, ฉ) แสดงถึงผงกระดูกหลังการแคลไซน์มีโครงสร้างผลึกแบบไฮดรอกซีอะพาไทต์
นอกจากนั้นยังพบว่า ความเข้มของพลังงาน (Intensity) สูงขึ้น ฐานพีคแคบและไม่แสดงพีคของสารประกอบชนิดอื่น ซึ่งแสดงถึง
ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้มีความเป็นผลึกสูง บริสุทธิ์และโครงสร้างผลึกที่เสถียร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Venkatesan และ
คณะ [11] ผลการทดลองจากการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ยังพบว่า อุณหภูมิมีผลต่อขนาดผลึ ก (crystallite size) และค่าความเป็นผลึก
(crystallinity degree) ของผงกระดูกปลานิลอินทรีย์ ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ 1 และ 2 พบว่าขนาดผลึกและค่าความเป็นผลึก
จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากขนาดผลึกและค่าความเป็นผลึกขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการแคลไซน์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Mustafa
และคณะ [12] เมื่อคำนวณหาขนาดผลึกและค่าความเป็นผลึก สรุปได้ดังตารางที่ 1
Xs =

0.9λ
θ
FWHM cos ( 2 )

V112/300
)
I300

Xc = 1 - (

(1)
(2)

ตารางที่ 1 ขนาดผลึกและค่าความเป็นผลึกของกระดูกปลานิลอินทรีย์ก่อนแคลไซน์ และหลังแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ
กระดูกปลานิลอินทรีย์

Crystallite size
(Xs)
6.47

% Crystallinity degree
(Xc)
-

หลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 600 ºC

15.01

32.00

หลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 700 ºC

34.58

90.00

หลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 800 ºC

43.49

94.85

หลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 900 ºC

43.66

94.73

หลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 1,000 ºC

44.32

95.06

ก่อนแคลไซน์
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(ฉ)
(จ)
(ง)
(ค)
(ข)
(ก)

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบ XRD ของกระดูกปลา (ก) กระดูกปลานิลอินทรีย์ก่อนแคลไซน์ และหลังแคลไซน์ที่ (ข) 600 (ค) 700
(ง) 800 (จ) 900 (ฉ) 1,000 องศาเซลเซียส
ผลการวิเคราะห์เอกลักษณ์ผงกระดูกปลานิลอินทรีย์ก่อนและหลังการแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทราน
ฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR) พบว่า ลักษณะสเปกตรัม FTIR ของผงกระดูกก่อนและหลังการแคลไซน์มีลักษณะที่แตกต่าง
กันอย่างชัดเจน แสดงดังรูปที่ 3ก จะเห็นได้ว่าหมู่ฟังก์ชันฟอสเฟต (PO3-4 ) ที่ช่วงเลขคลื่น 563-604 ต่อเซนติเมตร ซึ่งมีการแยกของ
พีคที่ไม่ชัดเจน และปรากฎหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (OH-) ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 3,351 ต่อเซนติเมตร ที่มีลักษณะแถบพีคกว้างแสดงถึง
การสั่นพันธะ O-H แบบยืดตัวของน้ำ นอกจากนั้นยังแสดงแถบพีคของกลุ่มสารอินทรีย์ที่ช่วงเลขคลื่น 1,460-1,745 ต่อเซนติเมตร
ในขณะที่แถบพีคของผงกระดูกปลาหลังการแคลไซน์มีความเข้มสูง ฐานพีคแคบและแยกกันอย่างชัดเจนเมื่ออุณหภูมิการแคลไซน์
เพิ่มขึ้น พบแถบพีคของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอเนต (CO3-2 ) ที่ช่วงตำแหน่งเลขคลื่น 872-880 ต่อเซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Gibson [13] ซึ ่ ง แสดงการเข้ า แทนที ่ ข องคาร์ บ อเนตในตำแหน่ ง ฟอสเฟตชนิ ด บี (B-type) ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
Venkatesan และคณะ [14] แสดงหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (OH-) ที่เลขคลื่น 634-636 ต่อเซนติเมตร แสดงถึงการสั่นพันธะ O-H
แบบงอตัว และปรากฏพีคของหมู่ฟังก์ชันของไฮดรอกซิล ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 3,572 ต่อเซนติเมตร ซึ่งแสดงถึงการสั่นของพันธะ
O-H แบบยืดตัว และพบพีคที่แสดงถึงหมู่ฟังก์ชันฟอสเฟต ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 563-604 ต่อเซนติเมตร เป็นการสั่นของพันธะ P-O
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แบบงอตัว ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 963 -1,091 ต่อเซนติเมตร เป็นการสั่นพันธะ P-O แบบยืดตัว นอกจากนั้นยังพบพีคของหมู่ฟังก์ชัน
คาร์บอเนต ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 872 และ 1,418-1,458 ต่อเซนติเมตร ที่แสดงถึงการสั่นของพันธะ C-O แบบงอตัวและยืดตัว
ซึ่งหมู่ฟังก์ชันและตำแหน่งเลขคลื่น สรุปได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตำแหน่งเลขคลื่นและหมู่ฟังก์ชันของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์จากกระดูกปลานิลอินทรีย์ โดยการแคลไซน์ที่
อุณหภูมติ ่าง ๆ
กระดูกปลานิลอินทรีย์
ก่อนแคลไซน์

หมู่ฟังก์ชัน
PO3-4
H2O
CO2-3
-CH2/CH3
C=O
Amide I
Amide II

เล คลืน่ (cm-1)
563, 604 (bending) 1,035 (stretching)
3,351
872 (bending)
2,855, 2,926 (stretching)
1,745 (stretching)
1,661 (stretching)
1,549 (stretching)

หลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 600 ºC

PO3-4
OHCO2-3

567, 604 (bending) 963, 1,039 (stretching)
3,572 (stretching)
874 (bending)

หลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 700 ºC

PO3-4

574, 604 (bending)
963, 1,044, 1,091 (stretching)
636 (bending) 3,572 (stretching)
874 (bending) 1,415, 1,466 (stretching)

OHCO2-3
หลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 800 ºC

PO3-4
OHCO2-3

575, 604 (bending) 963, 1,055 (stretching)
635 (bending)
3,572 (stretching)
874 (bending) 1,414, 1,459 (stretching)

หลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 900 ºC

PO3-4
OHCO2-3

567, 602 (bending) 962, 1,065 (stretching)
634 (bending) 3,572 (stretching)
880 (bending) 1,414, 1,459 (stretching)

หลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 1,000 ºC

PO3-4

567, 603 (bending)
963, 1091, 1,051 (stretching)
635 (bending) 3,572 (stretching)
880 (bending) 1,415 1,459 (stretching)

OHCO2-3
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(ฉ)

CO2-3

CO2-3
PO3-4

OH-

PO3-4
OH-

(จ)

(ง)

(ค)
(ข)
(ก)
H2O

รูปที่ 3 แสดงรูปแบบสเปกตรัม FTIR ของกระดูกปลา (ก) กระดูกปลานิลอินทรีย์ก่อนแคลไซน์ และหลังแคลไซน์ทที่ ี่อุณหภูมิ
(ข) 600 (ค) 700 (ง) 800 (จ) 900 (ฉ) 1,000 องศาเซลเซียส
ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผงก้างปลาก่อนและหลังแคลไซน์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM) ที่ 15 KV กำลังขยาย 5000 เท่า พบว่า ผงก้างปลาหลังแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส อนุภาคมีรูปร่าง
คล้ายทรงกลมและการกระจายตัวของอนุภาคขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่สม่ำเสมอ ขนาดเฉลี่ยของอนุภาคเท่ากับ 1.0 ไมโครเมตร
แต่ผงก้างปลาก่อนแคลไซน์อนุภาคมีการจับกันเป็นกลุ่มก้อนจึงไม่สามารถบอกถึงขนาดได้ แสดงดังรูปที่ 4ก และ 4ฉ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์นั่นคือ รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผงก้างปลาหลังแคลไซน์จะมีลักษณะฐาน
พีคแคบและความเข้มสูงเมื่อเทียบกับผงก้างปลาก่อนการแคลไซน์ เนื่องจากอุณหภูมิในการแคลไซน์ทำให้มีความเป็นผลึกมากขึ้น มี
การจัดเรียงอะตอมที่เป็นระเบียบมากขึ้น จึงทำให้ลักษณะพีคมีความแคบและมีความเข้มสูงขึ้นเฟสของแคลเซียมฟอสเฟตที่ได้เป็น
โครงสร้างของไฮดรอกซีอะพาไทต์ จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิในการแคลไซน์มีผลต่อขนาดเฉลี่ยของอนุภาคที่สูงขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาด้ ว ย XRD กล่ า วคื อ ขนาดอนุ ภ าคและค่ า ความเป็ น ผลึ ก ของไฮดรอกซี อ ะพาไทต์ จ ะเพิ ่ มขึ ้ น เมื ่ อ อุ ณหภูมิ
ในการแคลไซน์สูงขึ้น จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ (EDX) ของผงกระดูกปลานิลอินทรีย์
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หลังการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส พบองค์ประกอบของธาตุ Ca, P และ O เป็น องค์ประกอบหลัก และพบธาตุ
โซเดียม (Na) และแมกนีเซียม (Mg) ปนอยู่เล็กน้อย แสดงดังรูปที่ 5 ซึ่งมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกับ กระดูกในธรรมชาติที่มีธาตุ
Na และ Mg เป็นองค์ประกอบประมาณ 1.2 เปอร์เซนต์
(ก)

( )

(ค)

(ง)

(จ)

( )

รูปที่ 4 แสดงภาพถ่าย SEM ของกระดูกปลา (ก) กระดูกปลานิลอินทรีย์ก่อนแคลไซน์ และหลังแคลไซน์ที่อุณหภูมิ (ข) 600
(ค) 700 (ง) 800 (จ) 900 (ฉ) 1,000 องศาเซลเซียส

รูปที่ 5 สเปกตรัม EDX แสดงธาตุองค์ประกอบของกระดูกปลานิลอินทรีย์หลังแคลไซน์ที่อณ
ุ หภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส
สรุปผลการทดลอง:
การศึกษาการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกปลานิลอินทรีย์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกโดยการแคล
ไซน์ที่อุณหภูมิ 600, 700, 800, 900 และ 1,000 องศาเซลเซียส พบว่า อุณหภูมิส่งผลต่อขนาดผลึกและค่าความเป็นผลึกที่อย่างมี
นัยสำคัญ ขนาดผลึกและค่าความเป็นผลึกมีค่าสู งขึ้นเมื่ออุณหภูมิแคลไซน์สูงขึ้น ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ได้จากการแคลไซน์กระดูก
ปลานิลอินทรีย์มีความบริสุทธิ์สูงและมีโครงสร้างแบบคาร์บอเนตไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดบี (B-type) เนื่องจากคาร์บอเนตไอออน
เข้าแทนที่ตำแหน่งของฟอสเฟตไอออนซึ่งมีโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีที่ คล้ายคลึงกับกระดูกในธรรมชาติสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมแพทย์ได้ต่อไป
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บทคัดย่อ:
ในงานวิจัยนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือวัดการหักเหแสงจากเลนส์นูนอย่างง่ายที่สร้างเองที่มีราคาประหยัดสาหรับการวิเคราะห์
หาปริมาณซูโครสในตัวอย่างเครื่องดื่มและยาชนิดน้าเชื่อม เลนส์นูนที่สร้างเองทามาจากแผ่นอะคริลิกเปอร์สเปกซ์ ใสที่ตัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนที่ จะดัดให้โค้งก่อนที่จะประกอบและเชื่อมบนฐานของเลนส์ เลนส์นูนที่ประกอบเสร็จกับฐานของเลนส์จะเกิด
เป็นช่องสามารถใส่สารละลายได้ ซึ่ง เครื่องมือนี้จะถูกนาไปติดในตาแหน่งที่กาหนดไว้ในกล่องควบคุมแสง และติดตั้ง เลเซอร์
2 ตัวข้างหน้าเลนส์นูนเพื่อใช้เป็นแหล่งกาเนิดแสง จากนั้นจุดโฟกัสจะถูกบันทึกบนกระดาษสาหรับแต่ละสารละลายมาตรฐานหรือ
สารละลายตัวอย่าง ทาการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ผลการทดลองพบว่าขนาดของเลนส์นูน ระยะห่างระหว่างเลนส์กับแหล่งกาเนิดแสง
และปริมาตรของตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 7.54.23 เซนติเมตร 12.5 เซนติเมตร และ 38 มิลลิเมตร ตามลาดับ ภายใต้ภาวะการ
ทดลองที่เหมาะสม ได้ช่วงความเป็นเส้นตรง 1.00–75.00 %บริกซ์ (y = –0.0222x + 5.0876, R² = 0.9970) ค่าขีดจากัดในการ
ตรวจวัดและขีดจากัดในการวิเคราะห์ปริมาณของวิธีที่ได้พัฒนาขึ้นเท่ากับ 0.08 and 0.95 %บริกซ์ ตามลาดับ และร้อยละการได้
กลับคืนเท่ากับ 87.4–94.3 % ค่าความแม่นยาของวิธีที่ได้พัฒนาขึ้ นน้อ ยกว่า 3 %RSD งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จ ในการ
วิเคราะห์หาปริมาณซูโครสในตัวอย่างเครื่องดื่มพบในช่วง 5.0±0.1–15.3±0.3 %บริกซ์ และในตัวอย่างยาชนิดน้าเชื่อม 46.6±1.8–
47.6±1.8%บริกซ์ ตามลาดับ ซึ่งให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกับวิธีมาตรฐานไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยงานวิจัยนี้ถือว่าเป็นการสาธิตเครื่องวัดการหักเหแสงที่สร้างเองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและราคาประหยัด
คาสาคัญ : ซูโครส เครื่องวัดการหักเหของแสงอย่างง่ายที่สร้างเอง เลนส์นูน ตัวอย่างเครื่องดื่ม ยาชนิดน้าเชื่อม

Abstract:
A low cost do it yourself (DIY) refractive meter with converging lens was fabricated for determination of
sucrose in sugary drinks and syrup pharmaceutical samples. A DIY converging lens was made from acrylic Perspex
which it was cut in a rectangular shape before bent into curved shape and then it was attached with lenses
basement. The completed converging lens was formed into hollow thick lenses with a base supporting platform,
so that any sample solution could be filled in this device. This device was placed at fixed position inside a
lighting box control after then 2 laser pointers as a light source was installed in front of converging lens and
the focus point was marked on the paper for measurement of each standard or sample solutions. The various
parameters were studied. The results found that the size of converging lens, distance between lens and light
source, and sample volume were 7.54.23 cm, 12.5 cm and 38 mL, respectively. Under optimum condition,
a calibration linear graph was obtained in the range of 1.00–75.00 %brix sucrose (y = –0.0222x + 5.0876, R² =
0.9970). The limit of detection and quantification of proposed method were 0.08 and 0.95 %brix, respectively
and 87.4–94.3 %recovery. The precision of proposed method was less than 3 %RSD. This research was
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successfully applied for sucrose quantification in samples. The amounts of sucrose which contents in sugary
drinks and syrup pharmaceutical were 5.00.1 – 15.30.3 %brix and 46.61.8 – 47.61.8 % brix, respectively.
The results were agreed well and non-significant with the standard method at 95 % confidence interval. This
research was demonstrated a DIY refractive meter as a green and low cost methodology.
Keywords: Sucrose, DIY refractive meter, converging lens, sugary drinks sample, syrup pharmaceutical
Introduction:
Fabrication of lens was made from a transparent solid such as plastic, glass and crystal. Type of lens was
separated into two types which are converging and diverging lens. Refraction can be occurring by a light beam
passing through lens which is a transmissive optical device that can cause a focus or disperses of a light beam.
When the light beam impact on the curvature of the lens surfaces, then the focus point (F) was occurred be
hide the lens. The distance between the center of the lens and focus point is called focal length (f) [1].
Converging lens are thicker at the middle. Light beam that travel through the lens are lead closer together.
Application of converging lens is used in cameras, movie projectors, magnifying glass, telescopes, microscopes,
dark room enlargers, corrective eyeglasses for hyperopia, binoculars, and fiber optics cameras for internal
examinations [2]. In recent year, low cost do it yourself (DIY) lenses kit has been developed by M. Thepnurat et
al. [3] which it made from a cut transparent acrylic Perspex and then it was bent into curved shape to form a
hollow thick lens (Converging and diverging lens) with a base supporting platform. This DIY lenses kit has been
applied for determination of the index refraction and the focal length of various substances such as air, ice
(H2O), water, oil, glycerin and benzene. This work has advantage in terms of simple fabricate, low cost, small
size and portable. However, it has drawback such as schematic device set up for only qualitative analysis, lack
of the light control box and need to studies more in term of parameters.
A nonreducing disaccharide composed of glucose and fructose which it linked via their anomeric carbons.
We know as sucrose that it is found in sugar beet, sugarcane and other plants. Sucrose is used as a sweetener,
food products (Preservative, antioxidant, moisture control agent, stabilizer and thickening agent) and in syrup
pharmaceutical products [4, 5]. The effect of high sucrose take up to body, it can cause the many disorders
such as diabetes, obesity, high blood pressure, tooth decay, Alzheimer’s disease and etc [6, 7]. Therefore, the
quality control of sucrose content in foods and soft drink products is important. Various methods for
determination of sucrose have been reported such as refractometry [8, 9]. polarimetry [10–12],
spectrophotometry [13], chromatography [14, 15] and a simple lab-on-chip with light scattering method [16].
The aim of this research is to fabricate a new device for the determination of sucrose in sugary drinks
and syrup pharmaceutical samples by using a DIY refractive meter with converging lens.
Materials and methods:
Reagents and chemicals
Stock solution of 75 %brix of sucrose was prepared by dissolving 150.00 g of sucrose (RCI Lab scan,
99.0%) in deionized (DI) water and made up volume to 200 mL in volumetric flask. The working standard
solutions were prepared by diluting of stock standard solution to 1.00–50.00 %brix of sucrose with DI water.
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Apparatus
A Refractometer was purchased from ATAGO company (Master-53α) and was used as a reference
method to compare the result with proposed method.
DIY refractive meter with converging lens set up
A DIY converging lens was made from 2 pieces of transparent 2 mm thick of acrylic Perspex which it was
cut in a rectangular shape with dimension 3.7510 cm before bent into curved shape by using a hot air blower
on a cylindrical PVC rod with curvature radii of 5.010.0 cm. The previously pieces of curved shape acrylic
Perspex was combined together to be a converging lens and then it was attached with lenses basement (15 7.5
cm) via acrylic mate glue. Another size of converging lens was fabricated as previous steps. The completed
converging lens was formed into hollow thick lenses with a base supporting platform, so that any sample
solution could be filled in as show in Figure 1 (a), (b), and (c), respectively. A DIY converging lens was placed at
fixed position inside a lighting box control after then 2 laser pointers as light source was installed in front of
converging lens as shown in Figure 2(a). The various of sucrose concentration were filled in converging lens then
the piece of paper (2110 cm) was placed be hide converging lens after that the cover light control was placed
on top of this device (Figure 2(b)). The focus point was marked with pencil for the detection of focal length (f)
as display in Figure 2(c).

(a)
(b)
(c)
Figure 1 Fabrication of DIY converging lens in term of widthlengthheight (cm) (a) 5.02.23.0 cm
(b) 7.54.23.0 cm and (c) 10.06.83.0 cm

(a)
(b)
(c)
Figure 2 A schematic diagram of DIY refractive meter with converging lens (a) light control box (size 2140.513
cm) which inside comprising of lens base (7.515 cm) for fixed the position of converging lens and light source
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from laser pointer, (b) the cover light control box which have hole (size 34 cm) for insert pencil to mark the
focal length and 2 holes for fitted with 2 laser pointers position and (c) the laser beam of focal length signal.
Results and discussions:
Effect of converging lens size
The size of converging lens as show in Figure 1 (a), (b), and (c) have effect to radius of curvature of the
lens surface (R), an index of refraction (n) and focal length (f) so the various size of converging lens was studied.
The concentrations of sucrose in the range of 5.00–50.00 %brix was measured for obtaining the best sensitivity
and precision. Due to a different concentration of sucrose when the parallel light traveling through high
concentration of sucrose inside the converging lens, so light will slow down and bends towards the normal.
When it moves into a less concentration of sucrose, it speeds up and bends away from the normal as known
as Snell’s law. The focal length of high concentration is shorter than low concentration of sucrose. As mentioned
previously, the differences of focal lengths (f) for each concentration of sucrose were plotted. The linear
equation of converging lens size as show in Figure 1 were y = –0.014x +5.9104 (R2 = 0.9422), y = –0.0302x +
5.1179 (R2 = 0.9862) and y = –0.0295x + 7.2143 (R2 = 0.9771) respectively. The results found that the highest
sensitivity and precision were obtained at lens size in Figure 1(b) of converging lens as shown in Figure 3.

Figure 3 The graph plotted between the focal length of difference converging lens size (a) 5.02.23.0 cm, size
(b) 7.54.23.0 cm and size (c) 10.06.83.0 cm with various sucrose concentration.
Effect of distance between lens and light source
To obtain the clear of marked focal length on the paper so the various distance between lens and light
source were studied at 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 and 15.0 cm. The various concentration of sucrose was detected at
5.00–50.00 %brix. The linear equation of distance between lens and light source (5.0, 7.5, 10.0, 12.5 and 15.0
cm) were y = –0.0114x + 5.1056 (R2 = 0.9847), y = –0.0096x + 5.3158 (R2 = 0.9800), y = –0.0114x + 4.9355 (R2 =
0.9792), y = –0.0126x + 6.4048 (R2 = 0.9743) and y = –0.0116x + 4.9112 (R2 = 0.9782), respectively. It was found
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that the distance between lens and light source shows the focal length slightly different, however at 12.5 cm
was provided the best sensitivity as shown in Figure 4.

Figure 4 The graph plotted between the focal length of distance between lens and light source (5.0, 7.5, 10.0,
12.5 and 15.0 cm) and various sucrose concentration.
Effect of sample volume
This work, the effect of sample volume inside of converging lens (32, 34, 36, 38, 40 and 42 mL) was
investigated because the sample volumes have effect on the clarity focal length that passing through
converging lens. The result found that the increased sample volume, the focal length was noticed well until
38 mL after that the focal length were appeared unclear from 40 to 42 mL as shown in Figure 5. Therefore,
the optimum sample volume of 38 mL was chosen.

(a)

(b)

(c)
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(d)
(e)
(f)
Figure 5 The top view of laser beam refraction inside light control box of each sample volume inside of
converging lens (a) 32 mL, (b) 34 mL, (c) 36 mL, (d) 38 mL, (e) 40 mL and (f) 42 mL.
Analytical characteristic
Under optimum conditions the linearity range of standard sucrose concentration was found in the range
of 1.00–75.00 %brix (y = –0.0224x + 2.5879, R2 = 0.997) (Figure 6). The precision of proposed method was
studied on 1.00, 5.00 and 10.00 %brix found that 1.0, 1.2 and 1.9 %RSD, respectively. Limit of detection (LOD)
(3SDblank, n = 11) and limit of quantification (LOQ) (10SDblank, n = 11) were 0.08 and 0.95 %brix, respectively. In
addition, this research was studied %recovery by adding of 1.00 and 2.00 %brix standard sucrose solution in
samples. It was found in range of 93–101 %.

Figure 6 The linear calibration graph of standard sucrose concentration between 1.00–75.00 %brix
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Application of a DIY refractive meter with converging lens for the determination of sucrose in sugary drinks and
syrup pharmaceutical samples
Sugary drinks and syrup pharmaceutical samples were purchased from local supermarket and drug stores.
The samples were diluted before analysis by using the proposed method and refractometer as the reference
method. The sucrose contents in sugary drinks and syrup pharmaceutical samples were evaluated in the range
of 5.00.1 to 15.30.3 and 46.61.8 to 47.61.8 %brix, respectively as summarized in Table 1.
Reference method based on refractometry was used to compare with the results obtained from the
proposed method. It was found that the results from the proposed method were in good correlation with
reference method, considering the slope of the correlation graph (R 2 = 0.9807) as show in Figure 7. Both methods
were also compared using the paired t-test (tstat = –0.5182 < tcritical = 2.2622) and there were no significant differences
between the two methods at 95% confidence level for all the samples.

Table 1 Determination of sucrose in sugary drinks and syrup pharmaceutical samples by the proposed method
and reference method (n = 3)
Samples

Concentration of sucrose (%brix)
Proposed method

Reference method

P1

47.61.8

55.80.3

P2
**
S1

46.61.8
15.30.3

45.50.5
15.00.5

S2
S3

10.40.1
5.30.1

11.00.0
3.00.0

S4
S5

5.10.1
5.00.1

4.80.3
5.70.3

S6

10.20.2

8.30.3

S7

10.70.1

12.70.3

15.20.3

14.50.5

*

S8
*
P is syrup pharmaceutical samples
**
S is sugary drinks
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Figure 7 The correlation graph of sucrose (%brix) in sugary drinks and syrup pharmaceutical samples between
proposed method and reference method.
Conclusions:
A DIY refractive meter with converging lens was fabricated. It is simple, cost-effective, environmental
friendly and high precision. This device was alternative method for learning about light phenomena such as
refraction, optical principle of lens and Snell’s law. This proposed method was successful in the determination
of sucrose in sugary drinks and syrup pharmaceutical samples, these kinds of device for application of another
analyze and demonstration of classroom teaching.
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดใบมะรุมเพื่อพัฒนาเป็นเวชสาอาง สกัดใบมะรุมด้วย
ตัวทาละลาย 95% เอทิลแอลกอฮอล์โดยวิธีการหมักที่อุณหภูมิห้อง และวิธีซอกห์เลต วิเคราะห์ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดของ
สารสกัดใบมะรุมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu พบว่าการสกัดร้อนด้วยวิธีซอกห์เลต และการหมักที่อุณหภูมิห้องให้ค่าเท่ากับ
117.98±0.25 mg GE/g และ 76.88±0.15 mg GE/g ตามลาดับ สารสกัดมะรุมด้วยวิธีวิธีซอกห์เลตให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สูงเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity แสดงค่า IC50 เท่ากับ 0.11 mg/mL เปรียบเทียบกับสารต้าน
อนุมูลอิสระมาตรฐาน butyl hydroxytoluene (BHT, IC50 = 0.022 mg/mL) ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดของสารสกัดใบ
มะรุมเมื่อสกัดด้วยวิธีซอกห์เลตเท่ากับ 14.28 mg QE/g ไลโปโซมกักเก็บสารสกัดจากใบมะรุมถูกเตรียมจาก บิวทิลีน ไกล
คอล, ไฮโดรจีเนเต็ต เลซิติน , คอเลสเตอรอล, PEG-75 ลาโนลิน และสารสกัดใบมะรุม (5% w/w) อนุภาคไลโปโซมถูกลด
ขนาดด้วยเครื่อง high speed mixer homogenizer ไลโปโซมมีลักษณะเขียวอ่อนและมี pH เท่ากับ 7.1 ขนาดอนุภาค
ของไลโปโซมมะรุมมีขนาดระดับนาโนเท่ากับ 83.1 nm มีค่าประจุเท่ากับ -39.3 mV ด้วยวิธี dynamic light scattering
(DLS) ปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (IC50) ของไลโปโซมเท่ากับ 66.62±1.4 mg GE/g และ 3.05 mg/mL
ตามลาดับ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บพบว่าไลโปโซมสามารถกักเก็บสารสกัดใบมะรุมได้เท่ากับร้อยละ 70.14±1.32
คาสาคัญ : ไลโปโซม สารสกัดใบมะรุม เวชสาอาง
Abstract:
This study was aimed to prepare the liposome entrapped extract from leaves of Moringa oleifera
Lam. for application in cosmetic products. An extract of Moringa oleifera Lam. leaves was produced by a
maceration technique using 95% ethanol and soxhlet extraction. Total phenolic content was assessed
based on the Folin-Ciocalteu method. The results illustrated that total phenolic content of Moringa
oleifera Lam. using soxhlet extraction and maceration technique were 117.98±0.25 mg GE/g and 76.88±0.15
mg GE/g, respectively. The highest antioxidant activity at IC50 value of 0.11 mg/mL using DPPH free radical
scavenging method was demonstrated by soxhlet method; this extract was compared to positive controls,
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butyl hydroxytoluene (BHT, IC50 = 0 . 0 2 2 mg/mL). The flavonoid contents of of Moringa oleifera Lam.
extract using soxhlet was 1 4 . 2 8 mg QE/g. The Moringa oleifera liposome was prepared from butylene
glycol, hydrogenated lecithin, cholesterol, PEG-75 Lanolin and Moringa oleifera extracts (5% w/w). The
particle size was reduced using high speed mixer homogenizer. The Moringa oleifera liposome showed
pale green with pH values of 7.1. The particle size of Moringa oleifera liposome was nanoparticle and the
result of dynamic light scattering (DLS) equal 83.1 nm on the surface charge –39.3 mV. Total phenolic
content and antioxidation activity (IC50) of Moringa oleifera liposomes were found to be 66.62±1.4 mg GE/g
and 3.05 mg/mL, respectively. The entrapment efficiency of liposome loading Moringa oleifera extract
was found to be 70.14±1.32.
Keywords: Liposome, Leaf Moringa oleifera Lam., Cosmeceutical Products
บทนา:
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องสาอางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการใส่สารสาคัญลงไปในผลิตภัณฑ์เพื่อให้มี
การออกฤทธิ์เชิงรักษาเรียกว่า ‘เวชสาอาง’ อีกทั้งได้มีแนวทางการพัฒนาตารับเวชสาอางให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยการใช้
ระบบนาส่งทั้งนี้ผิวหนังเป็นเครื่องกีดขวางที่สาคัญในการซึมแพร่ผ่านของสารสาคัญ รวมทั้งกลไกการออกฤทธิ์และชั้นผิวหนัง
ของที่เป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์เป็นข้อมูลสาคัญในการเลือกวิธีนาส่งสารสาคัญเข้าสู่ชั้นผิวหนัง ข้อได้เปรียบในการนาส่ง
สารสาคัญเหล่านี้โดยการกักเก็บไว้ในระบบนาส่งเพื่อเพิ่มการดูดซึม, เพิ่มการละลาย, สามารถป้องกันการเสื่อมสลาย, ควบคุม
การปลดปล่อยสารสาคัญ, หรือทาให้เกิดความรู้สึกสัมผัสที่ดีบนผิวหนัง การกักเก็บไว้ในระบบนาส่งอยู่ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่
กับส่วนประกอบของอนุภาค, วิธีที่ใช้ผลิต, สารสาคัญที่ต้องการกักเก็บ, กลไกการนาส่งอนุภาคที่ต้องการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจ
กาหนดสมบัติทางเคมีกายภาพของอนุภาคนาส่ง (Padamwar and Pokharkar, 2006)
ระบบนาส่งในรูปแบบ“ไลโปโซม”คืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าระดับไมครอน (Submicron) มีลักษณะเป็นถุงกลมๆ
ของ สารไขมัน โดยสารไขมันเหล่านี้เป็นสารชนิดแอมฟิพาติก (Amphipathic) กล่าวคือมีทั้งกลุ่มมีขั้ว (Polar) ชอบน้าและ
กลุ่มที่ไม่ชอบน้า (Hydrophobic) ในโมเลกุล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไขมันประเภทฟอสโฟไลปิด (Phospholipids) (Manosroi and
Manosroi, 2007) ตัวยาหรือสารสาคัญที่มีคุณสมบัติชอบน้าจะกักเก็บอยู่ในส่วนของชั้นที่มีขั้ว ส่วนตัวยาหรือสารสาคัญที่มี
คุณสมบัติไม่ชอบน้าจะแทรกอยู่ใ น lipid bilayer จะเป็นการช่วยเพิ่มการแพร่ผ่า นของสารส าคัญเข้ าสู่ผิวหนั งส่ งผลให้
ประสิทธิภาพ หรือการเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวชัดเจนและเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยรักษา ความ
คงตัวของสารสาคัญ และความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงไว้ได้นานยิ่งขึ้น
มะรุม (Moringa oleifera Lam.) จัดอยู่ในวงศ์ MORINGACEAE ทุกส่วนของต้นมะรุมสามารถ นามาใช้ประโยชน์
ทั้งทางด้านอาหาร ยา เครื่ องสาอาง เป็นต้น (Farooq et al., 2012) จากงานวิจัยพบว่าส่วนต่าง ๆ ของมะรุม เช่น ฝัก ใบ
ราก ดอก เมล็ดมีสารสาคัญ และมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยในใบมะรุมมีองค์ประกอบ โปรตีน, วิตามิน, เบต้า-แคโร
ทีน กรดอะมิโน และ กลุ่มสารฟีนอลิก (Anwar, 2007) ซึ่งมีความเข้มข้นของสารฟีนอลิกและ และฟลาโวนอยด์รวมที่สูงเมื่อ
สกัดใบมะรุมด้วยตัวทาละลาย 80% เมทานอล และ 70% เอทานอล เท่ากับ 12.33 และ 14.07 g/100 g (Sreelatha and
Padma, 2009) ตามลาดับ สารสกัดใบมะรุม มีความเข้มข้นของ quercetin (1362.6 mg/kg) และ kaempferol (1933.7
mg/kg) ที่ สู ง มี ส ารกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ 14 ชนิ ด (Makita et al., 2016) เช่ น kaempferol, quercetin,
isorhamnetin และ apigenin ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ที่อยู่ติดกับน้าตาล เช่น acetyl dihexose, hexose และ rutinoside
(Bennett et al., 2003) สาร quercetin ไกลโคไซด์ เป็นสารฟลาโวนอยด์เกาะกับน้าตาลซึ่งพบในใบมะรุม เช่น quercetin-
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3-O-glucoside, quercetin-3-O-rutinoside (rutin) แ ล ะ quercetin-3-O-(6″-malonyl-glucoside) (Elbatran et al.,
2005) ซึ่งจัดเป็นสารที่ยับยั้งปฏิกิริยา lipid peroxidation ต้านอนุมูลอิสระและเป็น free radical scavenger และต่อต้าน
ความแก่ ช่วยลด cellular senescence ยับยั้ง type-I collagen collagenase สามารถยับยั้งริ้วรอยได้ดี และยังพบว่าสาร
quercetin เป็นสารที่ให้ฤทธิ์ในการต้าน ออกซิเดชั่นสูงที่สุด (Farooq et al., 2012) ต้านการอักเสบ ต้านการเกิดเนื้องอก
ต้านจุลชีพ และต้านไวรัส ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ควบคุมการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน ช่วยป้องกันอาการแพ้ ป้องกันการ
แข็งตัวของเลือด ป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นในหลอดเลือด และต้านเซลล์มะเร็ง (Mbikay, 2012)
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดใบมะรุม เพื่อเตรียมไลโปโซม จากนั้นประเมินคุณลักษณะของไลโปโซม ตรวจสอบการกระจายตัวของอนุภาคไลโป
โซม และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสาคัญในไลโปโซม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเป็นตารับเวชสาอาง
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพและมูลค่าของพืชสมุนไพรการเกษตร และอาหารปลอดภัย
ในท้องถิ่น สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และต่อยอดการนาไปใช้ ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ต่อไป
วิธีการทดลอง:
1. การเตรียมพืช (Zhao et al., 2019)
นาใบมะรุมที่เก็บได้จากอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แล้วมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง นามาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น (Blender) จากนั้นนาใบที่บดเป็นผงละเอียด 200 g มาสกัด
เย็นด้วยตัวทาละลายเอทิลแอลกอฮอล์ แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน ทาสกัดซ้า 3 ครั้ง ส่วนการสกัดร้อนด้วยวิธีซอกห์ เ ลต
(Soxhlet extraction) ใช้ตัวทาละลายเอทิลแอลกอฮอล์สกัด ณ อุณหภูมิ reflux เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นกรองและนามา
ระเหยตัวทาละลายให้แห้งด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) ได้สารสกัดใบมะรุมแห้ง เก็บไว้ใน
ขวดสีชา ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
2. การหาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (Jia et al., 1999)
การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์โดยใช้วิธี aluminium chloride colorimetric เตรียมสารมาตรฐานเควอซิ
ทินที่ความเข้มข้น 0.5, 20, 50, 100 ppm ปิเปตสารละลายมาตรฐานเควอซินที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 0.5 mL ใส่ในหลอด
ทดลองเติม 95% เอทิลแอลกอฮอล์ปริมาตร (1.5 mL) สารละลาย 10% อะลูมิเนียมคลอไรด์ (0.1 mL) สารละลาย 1 M
โพแทสเซียมอะซีเตตในน้า (0.1 mL) และน้ากลั่น (2.8 mL) จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 430 nm นาค่าที่ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานเควอซิทิน ทาการทดลองเช่นเดียวกับสารมาตรฐานเควอซิทิน
โดยการปิเปตสารสกัดใบมะรุม(0.5 mL) จากนั้นนาผลที่ได้จากการทดสอบสารสกัดไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานเควอซิ
ทิน เพื่อคานวณหาปริมาณเควอซิทินรวม โดยรายงานผลในหน่วยของ mg QE/ 100 mL ทาการทดลอง 3 ซ้า
3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Singleton, 1999)
นาสารสกัดสารสกัดใบมะรุม มาวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดด้วยเทคนิค Folin-Ciocalteu
method โดยการปิเปตสารสกัดใบมะรุมที่ความเข้มข้น 500 µg/mL ปริมาณ 1 mL ใส่ลงในขวดสีชา แล้วปิเปตสารละลาย
Folin-Ciocalteu (10% v/v) ผสมเข้าไปในขวดสีชา 5 mL เขย่าและตั้งทิ้งไว้ 3 นาที ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้อง เติมสารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนต (4 mL, 75 µg/mL) ผสมให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 30 นาที นามาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
756 nm นาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปคานวณปริมาณ ฟีนอลิกทั้งหมดในตัวอย่างเปรียบเทียบกราฟมาตรฐานของสารละลาย
กรดแกลลิก ที่ความเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ 20, 40, 80, 120, 160 และ 200 µg/mL นาค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดมะรุมทีไ่ ด้

71

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

ไปคานวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยแทนค่าในสมการ y = mx + c ที่ได้จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกนาค่าที่
ได้มาคานวณในหน่วย mg GAE/g dry weight
4. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (Nuengchamnong, 2009)
วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ด้วยวิธี DPPH assay โดยการปิเปตสารสกัดมะรุมที่ความเข้มข้น 250, 125, 62.5,
31.25 และ 15.63 ppm ปริมาณ 1 mL ลงในหลอดทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย DPPH (0.2 mL, 0.2 mM) เขย่าให้
สารละลายเข้ากันตั้งทิ้งไว้ในที่มืดประมาณ 30 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm นาค่าการดูดกลืน
แสงที่ได้ มาคานวณร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ (% DPPH radical scavenging activity) เทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระ
มาตรฐาน BHT และคานวณหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50% (Half maximal inhibition
concentration, IC50) ของสารสกัดใบมะรุม
5. การเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดมะรุม (Phetdee, 2008)
การเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดมะรุมโดยการเตรียมส่วนผสมเป็นสองส่วนด้วยกัน ทาการเตรียมส่วนที่ 1 โดย
ผสม butylene glycol (42%), Hydrogenated Lecithin (2%), Cholesterol (1%), Lanolin (5%) และ Caprylic/Capric
triglyceride (5%) และเตรียมส่วนที่ 2 โดยทาการผสม สารสกัดใบมะรุม (5%) ละลายในน้า (30%) และ butylene glycol
(10%) หลังจากนั้นนาสารผสมส่วนที่ 1 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80–85 องศาเซลเซียลเพื่อให้ละลายเข้ากันดี และค่อยเทสาร
ผสมส่วนที่ 2 ลงไปขณะทา high speed mixer homogenizer ทีค่ วามเร็วในการหมุน 8,500 รอบ/นาที เป็นเวลา 15 นาที
จากนั้นลดอุณหภูมิให้เหลือ 35 องศาเซลเซียล ด้วยอัตราทาเย็น 1.0–1.5 องศาเซลเซียลต่อนาที จะได้ไลโปโซมสารสกัดมะรุม
ที่มีลักษณะขุ่นข้นสีเขียวอ่อนเป็นเนื้อเดียวกัน
6. การประเมินคุณลักษณะของไลโปโซม
6.1 การวัดขนาด และการกระจายตัวของอนุภาคไลโปโซม
การวัดขนาด และการกระจายตัวของอนุภาคไลโปโซมกักเก็บสารสกัดมะรุม วัดโดยการใช้เครื่อง dynamic light
scattering (DLS)
6.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดมะรุมในไลโปโซม
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดมะรุมในไลโปโซม โดยทาการเจือจางไลโปโซม ที่เตรียมได้ ด้วยเอทิล
แอลกอฮอล์แล้วนาไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง Centrifuge ที่ความเร็วรอบ 10,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนา
ของเหลวใสส่วนบน (Supernatant) มาวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัด ด้วยเครื่องยูวีวิซิเบิลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ความ
ยาวคลื่น 322 nm คานวณหาค่าร้อยละการกักเก็บ สารสกัดของไลโปโซมการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ
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ผลการทดลอง:
1. การสกัดมะรุม
นาใบมะรุมสดที่เก็บได้จากอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง และ
บดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น (Blender) นาผงมะรุมที่บดละเอียด 200 g ไปสกัดด้วยตัวทาละลายเอทิลแอลกอฮอล์เป็นเวลา 3
วัน ทาการสกัดซ้า 3 ครั้ง และสกัดร้อนด้วยเครื่อง Soxhlet ในตัวทาละลายเอทิลแอลกอฮอล์ 3 ชั่วโมง พบว่ากรรมวิธีการสกัด
ด้วย Soxhlet ให้ค่าร้อยละสารสกัดเท่ากับ 7.77 มากกว่าการสกัดเย็นเท่ากับ 5.44 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้อยละของสารสกัดใบมะรุมเมื่อสกัด ณ อุณหภูมหิ ้องและสกัดร้อนด้วยเครื่องซอกห์เลต
ลาดับที่
กรรมวิธีการสกัด
ร้อยละสารสกัด
1
การสกัด ณ อุณหภูมิห้อง
5.44
2
การสกัดร้อนด้วยซอกห์เลต
7.77
2. การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดมะรุม
วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกด้วยเทคนิค Folin-Ciocalteu โดยใช้กรดแกลลิก (Gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน ที่ความ
เข้มข้น 20, 40, 80, 120, 160 และ 200 µg/mL จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 nm ทาการทดลอง
ทั้งหมด 3 ซ้า นาค่าการดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ไปสร้างกราฟมาตรฐาน ได้สมการเส้นตรง เท่ากับ y = 0.0127x +
0.1698 (R² = 0.9946) ดังแสดงในภาพที่ 1
3.5
3

ค่าการดูดกลืนแสง
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1
0.5
0

0

50

100

150

200

ความเข้มข้นของกรดแกลลิก (µg/mL)

250

ภาพที่ 1 กราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานกรดแกลลิกความยาวคลื่น 765 nm
ทาการทดลองเช่นเดียวกับสารมาตฐานกรดแกลลิกข้างต้น โดยเปลี่ยนการทดสอบเป็นสารสกัดมะรุม ด้วยตัวทา
ละลาย 95% เอทิลแอลกอฮอล์โดยวิธีการหมักที่อุณหภูมิห้อง และวิธีการสกัดร้อนด้วยซอกห์เลต และนาไปวิเคราะห์ปริมาณ
สารประกอบฟี น อลิ ก รวม โดยแทนค่ า ในสมการเส้ น ตรงของสารละลายมาตฐานกรดแกลลิก y = 0.0127x + 0.1698
(R2=0.9946) พบว่า เมื่อสกัดร้อนด้วยซอกห์เลต ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05)
เท่ากับ 117.98±0.25 mg GE/g และการสกัด ณ อุณหภูมิห้อง ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมลดลงเท่ากับ 76.88±0.15
mg GE/g ดังแสดงตางรางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดใบมะรุม ด้วยกรรมวิธีตา่ ง ๆ
ลาดับที่

กรรมวิธี

mg GE/g

1

การสกัด ณ อุณหภูมิห้อง

76.88±0.15a

2

การสกัดร้อนด้วยซอกห์เลต

117.98±0.25b

*หมายเหตุ : อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละแถวมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)

3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบมะรุม
การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบมะรุม แสดงผลการทดลองเป็นเปอร์เซ็นต์การจับ
อนุมูลอิสระ DPPH (% Radical Scavenging) เกิดจากการทาปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย DPPH แรดิคัล กับสารสกัดใบ
มะรุม โดยวัดการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 517 nm ซึ่งเป็นค่าความยาวคลื่นที่สารละลาย DPPH ดูดกลืนได้สูงสุด ดังนั้น สาร
สกัดที่มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะรับอิเล็กตรอนจากสารละลาย DPPH มีผลทาให้ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
517 nm ลดลง จากนั้นคานวณหาเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และคานวณความเข้มข้นน้อยสุดที่สามารถ
ยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) พบว่าประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบมะรุมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เมื่อ
สกัดใบมะรุมด้วยตัวทาละลาย 95% เอทิลแอลกอฮอล์โดยวิธีการหมักที่อุณหภูมิหอ้ ง และสกัดร้อนด้วยเครือ่ งซอกห์เลต ให้ค่า
การดูดกลืนแสงดังแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % Radical Scavenging กับความเข้มข้นของสารสกัดใบมะรุม เมื่อสกัด
ด้วยวิธีซอกห์เลต ให้สมการเส้นตรง Y=0.3149x + 15.138 (R2=0.9865) (ภาพที่ 2) และวิธีการหมักที่อุณหภูมิห้องให้สมการ
เส้นตรง Y=0.3197x + 5.8154 (R2=0.9919) (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % Radical Scavenging กับของสารสกัดใบมะรุมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เมื่อ
สกัดร้อนด้วยวิธซี อกห์เลต
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ภาพที่ 3 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % Radical Scavenging กับสารสกัดใบมะรุมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เมื่อสกัด ณ
อุณหภูมหิ ้อง
สารสกัดใบมะรุมเมื่อสกัดด้วยวิธี Soxhlet ให้ประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าการสกัดใบมะรุมด้วยตัวทา
ละลาย 95% เอทิลแอลกอฮอล์โดยวิธีการหมักที่อุณหภูมหิ ้อง แสดงค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50
เปอร์เซ็นต์ (IC50) เท่ากับ 0.11 mg/mL ส่วนการสกัด ณ อุณหภูมิหอ้ งให้ค่า IC50 เท่ากับ 0.14 mg/mL เมื่อเปรียบเทียบกับ
สารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน BHT ให้ค่า IC50 เท่ากับ 0.022 mg/mL (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระ (IC50) ของสารสกัดใบมะรุม
ลาดับที่

สารตัวอย่าง

วิธีการสกัด

1
2
3

ใบมะรุม
ใบมะรุม
BHT

การสกัด ณ อุณหภูมิห้อง
การสกัดร้อนด้วยซอกห์เลต
-

IC50
(mg/mL)
0.14
0.11
0.022

4. ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดของใบมะรุม
วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดของสารสกัดมะรุมด้วยวิธี Aluminium chloride colorimetry โดยใช้เควอ
ซิทินเป็นสารมาตรฐานจากนั้นทาการสร้างกราฟมาตฐานเควอซิทินที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (0.5, 20, 50, 100 ppm) กับค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 430 nm ให้ผลการทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 4 ได้กราฟมาตรฐานเคอร์ซิทินแสดงสมการ
เส้นตรง y = 0.004x + 0.0131 ( R² = 0.9993) ทาการทดลองเช่นเดียวกับสารมาตรฐานเควอซิทินโดยใช้สารสกัดใบมะรุม
และคานวณหาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดในสารสกัดใบมะรุม โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของเควอซิทินในหน่วย
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mg QE/g ให้ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมทั้งหมดเมื่อสกัด ณ อุณหภูมิห้อง เท่ากับ 12.78 mg QE /g
และการสกัดร้อนด้วยซอกห์เลตให้ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมที่สงู เท่ากับ 14.28 mg QE /g (ตารางที่ 4)
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ความเข้มข้นเควอซิทิน (ppm)
ภาพที่ 4 กราฟมาตรฐานของสารเควอทิซินที่ความยาวคลื่น 430 nm
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมทั้งหมดของสารสกัดใบมะรุมด้วยกรรมวิธีตา่ ง ๆ
ลาดับที่

กรรมวิธี

mg QE/g

1

การสกัด ณ อุณหภูมิห้อง

12.78

2

การสกัดร้อนด้วยซอกห์เลต

14.28

5. การเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดใบมะรุม
การเตรี ย มไลโปโซมกั ก เก็ บ สารสกั ด ใบมะรุ ม ถู ก เตรี ย มจาก Butylene glycol, Hydrogenated Lecithin
Cholesterol, Lanolin, Caprylic/Capric triglyceride น้า และสารสกัดใบมะรุม (5%) อนุภาคไลโปโซมถูกลดขนาดและทา
ให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่อง high speed mixer homogenizer ให้ไลโปโซมมีลักษณะเขียวอ่อนและมี pH เท่ากับ 7.1
ขนาดอนุภาคของไลโปโซมมะรุมมีขนาดระดับนาโนเท่ากับ 83.1 nm มีค่าประจุเท่ากับ -39.3 mV ด้วยเทคนิควิธี dynamic
light scattering (DLS) วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (IC50) ของไลโปโซมเท่ากับ 66.62±1.4 mg
GE/g และ 3.05 mg/mL ตามลาดับ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บพบว่าไลโปโซมสามารถกักเก็บสารสกัด ใบมะรุมได้
เท่ากับร้อยละ 70.14±1.32 (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 แสดงคุณสมบัติของไลโปโซมที่กักเก็บสารสกัดใบมะรุม
คุณสมบัติ
pH
ปริมาณฟีนอลิกรวม (mg GE/g)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (IC50, mg/mL)
ค่าประจุ
ขนาดอนุภาค
ประสิทธิภาพการกักเก็บพบว่าไลโปโซม

ผลการทดลอง
7.1
66.62±1.4 mg GE/g
3.05 mg/mL
-39.3 mV
83.1 nm
70.14±1.32 %

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบมะรุม เพื่อ เตรียมไลโปโซมวิเคราะห์
สารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu โดยใช้กรดแกลลิก เป็นสารมาตรฐานพบว่าในการสกัดร้อนด้วยซอกห์เลต
ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมที่สูงเท่ากับ 117.98±0.15 mg GE/g รองลงมาวิธีการสกัด ณ อุณหภูมิห้องให้ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 76.88±0.15 mg GE/g เนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนส่งผลทาให้สารสาคัญละลายออกมาได้ดี
ศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี DPPH Radical Scavenging activity พบว่ า สารสกั ด มะรุ ม ด้ ว ยวิ ธี Soxhlet มี
ประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระที่สูงแสดงความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 0.11
mg/mL มากกว่ า วิ ธี ก ารหมัก ที่ อุณหภูมิห้ อง ให้ ค่ า IC50 เท่ า กั บ 0.14 mg/mL ซึ่ งมี ค่ า ใกล้ เคีย งกับ สารต้า นอนุมูลอิสระ
มาตรฐาน BHT (0.022 mg/mL) วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมทั้งหมดของสารสกัดใบมะรุมเมื่อสกัดร้อนด้วยซอกห์เลต
ให้ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมทั้งหมดเท่ากับ 14.28 mg QE/g มากกว่าการสกัด ณ อุณหภูมิห้องด้วยตัวทาละลายเอทิ ล
แอลกอฮอล์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสารสกัดมะรุมมีปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์รวม และประสิทธิภาพยับยั้งอนุมูลอิสระที่สูงซึ่ง
สอดคล้ อ งกลุ่ ม งานวิ จั ย ของ Makita et al. (2016) พบสารฟลาโวนอยด์ ไ กลโคไซด์ เช่ น kaempferol, quercetin,
isorhamnetin และ apigenin ที่อยู่ติดกับน้าตาล เช่น acetyl dihexose, hexose และ rutinoside โดยเฉพาะกลุ่มสาร
quercetin จัดเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงสามารถยับยั้งริ้วรอย ต้านการอักเสบ ต้านจุลชีพ และต้านไวรัสได้
ดี ดังนั้นจึงนาสารสกัดมะรุมที่สกัดด้วยตัวทาละลายเอทิลแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการซอกห์เลตพัฒนาต่อยอดเป็นเวชสาอางโดย
การกักเก็บสารสาคัญในไลโปโซมเพื่อป้องกันการเสื่อมสลาย พบว่าเมื่อเตรียมไลโปโซม ด้วยเครื่อง high speed mixer
homogenizer ไลโปโซมมีลักษณะเขียวอ่อนขุ่นเป็นเนื้อเดียวกัน และมี pH เท่ากับ 7.1 ขนาดอนุภาคของไลโปโซมมะรุมมี
ขนาดระดับนาโนเท่ากับ 83.1 nm จากการที่ขนาดอนุภาคไลโปโซมมีขนาดอยู่ในระดับนาโน จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพการ
กักเก็บสารสาคัญมากขึ้น ไลโปโซมมีค่าประจุเท่ากับ -39.3 mV เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี dynamic light scattering (DLS) การ
เตรียมไลโปโซมโดยใช้ฟอสโฟลิปิด Hydrogenated Lecithin, Cholesterol และ Caprylic/Capric triglyceride ทาให้ไล
โปโซมมีลั กษณะเป็น ผนั งสองชั้ นที่ เกิ ดจากการจัดเรียงตั วของลิปิ ด สามารถกั ก เก็ บได้ ทั้ งสารที่ ชอบน้า และไม่ชอบน้า
(Manosroi & Manosroi, 2007) และยังเติมสาร Lanolinเป็นการเพิ่มความคงตัวให้กับไลโปโซม จากผลการทดลองพบว่ามี
ค่ า ศั ก ย์ ซี ต า (Zeta Potential) น้ อ ยกว่ า –30 mV พบว่ า ไลโปโซมจะไม่ เ กิ ด ความไม่ ค งตั ว แบบเกาะกลุ่ ม กั น
(Flocculation) (Sulkowski et al., 2005) และพบว่าเมื่อวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (IC50)
ของไลโปโซมเท่ า กั บ 66.62±1.4 mg GE/g และ 3.05 mg/mL ตามล าดั บ การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการกั ก เก็ บ
(Entrapment efficiency) ของสารสกัดในไลโปโซมพบว่า ร้อยละของสารสกัดที่กักเก็บไลโปโซม เท่ากับ 70.14±1.32 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Phetdee (2008) โดยมีการรายงานประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดจากเปลือกหุ้มมะขามในไลโป
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โซมพบว่าสามารถกักเก็บได้ร้อ ยละ 68.3 และการเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดจากใบขลู่เพื่ อพั ฒนาเป็ นผลิต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง ซึ่งให้ผลการกักเก็บสารสูงถึงร้อยละ 65 จากข้อมูลที่ได้สามารถพัฒนาเป็นตารับเวชสาอางให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพและมูลค่าของพืชสมุนไพรการเกษตร และต่อยอดการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ต่อไป
สรุปผลการทดลอง
การวิเคราะห์ปริมาณฟินอลิก ปริมาณฟลาโวนอยด์ ทั้งหมดของสารสกัดใบมะรุมพบว่าการสกัดร้อนด้วยและวิธี
ซอกห์เลตให้ปริมาณที่สูง และมีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระได้ดีจึงทาการเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดใบมะรุมพบว่า
พบว่า มีร้อยละการกักเก็บสารสกัดมากกว่าร้อยละ 60 ขนาดอนุภาคของไลโปโซมมะรุมมีขนาดระดับนาโนเท่ากับ (83.1 nm)
มีค่าประจุเท่ากับ -39.3 mV ปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิ สระ (IC50) ของไลโปโซมเท่ากับ 66.62±1.4 mg
GE/g และ 3.05 mg/mL ตามลาดับสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเป็นตารับเครื่องสาอางต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ให้ทุนในการสนับสนุนงานวิจยั
เอกสารอ้างอิง
อรัญญา มโนสร้อย และ จีรเดช มโนสร้อย. ไลโปโซมทางยา และเครื่องสาอาง. กรุงเทพมหานคร. สานักพิมพ์
โอเดียนสโตร์, 2545: 206–218.
Anwar, F., Latif, S., Ashraf, M. and Gilani, A. H. (2007). Moringa oleifera: A Food Plant with Multiple
Medicinal Uses. Phytotherapy Research. 2, 17–25.
Bennett, R.N., Mellon, F.A., Foidl, N., Pratt, J. H., Dupont, M.S., Perkins, L., and Kroon, P.A. (2003).
Proﬁling glucosinolates and phenolics in vegetative and reproductive tissues Of the multipurpose trees Moringa oleifera L. (horseradish tree) and Moringa stenopetala L. Journal of
Agricultural and Food Chemistry. 51, 3546–3553.
Elbatran, S.A., Ismail, S.I., Abdel-salam, O.M., Abdelshfeek, K.A., Nazif, N.M., and Hammouda, F. M. (2005).
Phytochemical and Pharmacological Investigations on Moringa peregrina (Forssk) Fiori.
Natural Product Sciences. 11, 199–206.
Farooq, F., Rai, M., Tiwari, A., Khan, A.A. and Farooq, S. (2012). Medicinal properties of Moringa
oleifera: An overview of promising healer. Journal of Medicinal Plants Research. 6, 4368–74.
Jia, Z., Tang, M. and Wu, J. (1999). The Determination of Flavonoid Contents in Mulberry and Their
Scavenging Effects on Superoxide Radicals. Journal of Food Chemistry. 64, 555–559.
Nuengchamnong, N., Krittasilp, K., and Ingkaninan, K. (2009). Rapid Screening and Identification of
Antioxidants in Aqueous Extracts of Houttuynia Cordata Using LC–ESI–MS Coupled with
DPPH Assay. Journal of Food Chemistry. 117, 750–756.
Lin, M., Zhang, J. and Chen, X. (2018). Bioactive ﬂavonoids in Moringa oleifera and their healthpromoting properties. Journal of Functional Foods. 47, 469–479.

78

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

Manosroi, A. and Manosroi, J. (2007). Liposomes for through-skin pharmaceuticals and cosmetics.
1st
edition. Bangkok: Odeon store publishing house.
Mbikay M. (2012). Therapeutic potential of Moringa oleifera leaves in chronic hyperglycemia and
dyslipidemia: a review. Frontiers in Pharmacology. 3, 24.
Padamwar M.N. and Pokharkar V.B. (2006) Development of vitamin loaded topical liposomal formulation
using factorial design approach: Drug deposition and stability. International Journal of
Pharmaceutics. 320, 37–44.
Phetdee, K. (2008). Development of chitosan coated liposomes for delivering tamarind fruit pulp’s AHAs
to skin. A thesis of master science degree in Cosmetic Sciences (International program), Naresuan
University, Thailand.
Sulkowski, W.W., Pentak, D., Nowak, K. and Sulkowska, A. (2005). The influence of temperature,
chlolesterol content and pH on liposome stability. Journal of Molecular Structure 25, 1–11.
Singleton, V.L., Orthofer, R. and Lamuela, R.M. (1999). Analysis of Total Phenols and Other Oxidation
Substrates and Antioxidants by Means of Folin-ciocalteu Reagent. Journal of Methods in
Enzymology. 299, 152–178.
Sreelatha, S., and Padma, P.R. (2009). Antioxidant activity and total phenolic content of Moringa oleifera
leaves in two stages of maturity. Plant Foods for Human Nutrition. 64, 303–311.
Zhao, B., Deng, J., Li, H., He, Y. Lan, T., Wu, D., Gong, H., Zhang, Y. and Chen, Z. (2019). Optimization of
Phenolic Compound Extraction from Chinese Moringa oleifera Leaves and Antioxidant Activities.
Journal of Food Quality, 42, 219–229.

79

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวเจ้าและผลิตภัณฑ์ขนมจีน
INCREASING OF RESISTANT STARCH IN RICE FLOUR AND PRODUCT RICE NOODLE
รชา คำตรง1,*, กัญญา บุตราช1
Racha Khumtrong1,*, Kanya Buttaraj1
1
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: รชา คำตรง อีเมล: racha1khumtrong@gmail.com

บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวเจ้า เนื่องจากแป้งข้าวเจ้าสามารถแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนที่มีรสชาติดีและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย แต่แป้งข้าวเจ้า
และผลิตภัณฑ์ขนมจีนมีค่าดัชนีน้ำ ตาลสูงซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และผู้ป่วยเบาหวาน
งานวิจัยนี้จึงต้องการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวเจ้าโดยใช้หลายกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการนึ่งที่ความ
ดันสูงและการบ่ม กระบวนการแช่แข็งและการละลาย กระบวนการทรีตด้วยความร้อนชื้นและการคลายตัว และกระบวนการ
ดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรด-เมทานอลและการคลายตัว พบว่าแป้ง ข้าวเจ้าที่ผ่านการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยมี
ลักษณะไม่แตกต่างจากแป้งข้าวเจ้าเริ่มต้นและมีค่าผลผลิตร้อยละที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้
ผลผลิตร้อยละสูง ได้แก่ แป้งต้านทานการย่อยที่ได้จากกระบวนการแช่แข็งและละลาย และกระบวนการทรีตด้วยความร้อนชื้น
และการคลายตัว (ร้อยละ 80.61 และ 72.99 ตามลำดับ) และกลุ่มที่ได้ผลผลิตร้อยละต่ำ ได้แก่ แป้งต้านทานการย่อยที่ได้จาก
กระบวนการนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม และกระบวนการดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรด-เมทานอลและการคลายตัว (ร้อยละ
9.08 และ 5.80 ตามลำดับ) แป้งที่ผ่านกระบวนการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยแล้วนี้จะถูกนำไปอบแห้งเพื่อรักษาสภาพ
โดยการบดให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 50 เมช และเก็บไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส ก่อนนำไปศึกษาสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีเทียบกับแป้งข้าวเจ้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบต่อไป
คำสำคัญ: แป้งต้านทานการย่อย ดัชนีน้ำตาล การนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม การแช่แข็งและการละลาย การทรีตด้วยความ
ร้อนชื้นและการคลายตัว การดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรด-เมทานอลและการคลายตัว

80

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
Abstract:
Objective of this research is to increase the resistant starch content in rice flour. This is because
the rice flour can be transformed into a good-tasting rice noodle product and is very popular with
consumers, especially in the North of Thailand. But rice flour and its products have a high glycemic index,
which negatively affects health, especially for those who want to control their weight and diabetics. To
increase the resistant starch, a number of processes were used including, autoclave and incubation, freeze
thawing, heat moisture and annealing, and acid-methanol treatment and annealing. It was found that the
rice flour that was added to the resistant starch was not different from the original rice flour and had clearly
different percentage yield values, divided into 2 groups, the high yield group, resistance starch from freeze
-thawing and the heat moisture treatment and annealing processes (80.61% and 72.99% respectively) and
the low yield group were starch obtained from autoclave and incubation and acid-methanol and annealing
processes (9.08% and 5.80%, respectively). To maintenance the derived resistant starches, they will be
dried, grinded, sieved into a fine powder of 50 mesh, and kept at -20 °C. Their physical and chemical
properties will be evaluated comparing to the raw rice flour.
Keywords: resistant starch, glycemic index, autoclave and incubation, freeze thawing, heat moisture and
annealing, acid-methanol treatment and annealing
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บทนำ:
แป้ง (Starch) จัดเป็นคาร์โบไฮเดรตพวกแมโครโมเลกุลถูกใช้เป็นอาหารหลัก และแหล่งพลังงานที่สําคัญชนิดหนึ่ง
ของมนุษย์ แป้งเป็นองค์ประกอบที่พบได้ตามส่วนต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่สะสมอาหารของพืช เช่น ผลของกล้วยดิบ เมล็ดของธัญ
ชาติ หัวเผือก มันเทศ และมันสําปะหลัง เป็นต้น แป้งจะประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วนหลัก คือ อะไมโลส และอะไมโลเพคติน
และอาจมีส่วนประกอบอื่น ที่มีศักยภาพในการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น มอลโทเดกซ์ตริน (maltodextrin) ที่ใช้เป็นสาร
ทดแทนไขมั น (fat substitutes) (Hassel, 1993) และแป้ งที ่ ไ ม่ ส ามารถถู ก ย่ อ ยได้ ด้ ว ยเอนไซม์ ใ นลำไส้ เ ล็ ก ของมนุษย์
(enzyme-resistant starch หรือ resistant starch)
แป้งข้าวเจ้า (Rice flour) เป็นแป้งที่ปราศจากกลูเตน ผลิตจากข้าวขาวที่ได้คัดสรรวัตถุดิบจากเมล็ดข้าวมีคุณภาพดี
ที่ปลูกในประเทศไทย และด้วยการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลพร้อมกับการควบคุมที่ถูกสุขอนามัยในทุกขั้นตอนการ
ผลิต จึงทำให้แป้งข้าวเจ้าที่มีคุณภาพดี มีกลิ่นหอมธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการทำขนมชนิดต่าง ๆ เช่น ขนม
ครก พุ้ดดิ้ง ขนมตาล ขนมผักกาด ลอดช่อง หรือใช้สำหรับเพิ่ มความกรอบในการชุบทอด เช่น กล้วยแขก เป็นต้น นอกจากนี้
ยังสามารถใช้เป็นสารเพิ่มความเหนียวในน้ำซอสได้ อีกทั้งยังใช้เป็นแป้งสำหรับโรยบนการเตรียมทำขนมเพื่อป้องกันการติดกัน
ของแป้งที่ยังไม่ได้อบ แป้งข้าวเจ้าเหมาะที่จะเป็นส่วนผสมในอาหารที่ปราศจากกลูเตน เป็นวัตถุดิบของอาหารต่าง ๆ ในหลาย
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น เบเกอรี่ ขนมจีน เส้นพาสต้า ขนมขบเคี้ยว แครกเกอร์ แพนเค้ก และวาฟเฟิล
โดยทั่วไปแล้วเมื่ออาหารแป้งเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการย่อยในระบบย่อยอาหาร และถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วภายใน
ลำไส้เล็ก ส่งผลให้ค่าดัชนีน้ำตาล (glycemic index) เพิ่มมากขึ้น ร่างกายได้รับพลังงานจากการดูดซึมเป็นปริมาณมาก อาจทำ
ให้เกิดโรคอ้วนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูง แป้งต้านทานการย่อยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่ใช้แก้ไขปัญหาการบริโภคดังกล่าว
ตามนิ ย ามของ European FLAIR-concerted action on resistant starch (EURESTA) แป้ งต้ า นทานการย่อย
(resistant starch) หมายถึง แป้งและผลิตภัณฑ์ของแป้งที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยเอนไซม์ และไม่สามารถดูดซึมภายใน
ลําไส้เล็กของมนุษย์ได้ตามปกติ (EURESTA, 1993) จึงมีประโยชน์ในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลดระดับน้ำตาลในเลือด
อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก และลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดได้ สามารถจำแนกตามลักษณะและแหล่งที่มาได้ 4
ประเภท คือ ประเภทแรก เป็นแป้งที่มีลักษณะทางกายภาพที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ (physically inaccessible
starch; RS1) โดยเม็ดแป้งอาจถูกห่อหุ้มภายในร่างแหโปรตีน หรือถูกตรึงอยู่ภายในเซลล์หุ้มเมล็ดพืชทำให้เอนไซม์ไม่สามารถ
เข้าทำปฏิกิริยาในเม็ดแป้งได้ แป้งต้านทานการย่อยชนิดนี้จะพบในโครงสร้างของเมล็ดพืชที่ถูกทำลายไปบางส่วน เช่น ในเมล็ด
พืชที่ถูกบดมาบางส่วน ประเภทที่สอง เป็นเม็ดแป้งดิบที่ทนทานต่อการทำงานของเอนไซม์ (raw starch granule; RS2) ได้แก่
เม็ดแป้งมันฝรั่งดิบ เม็ดแป้งกล้ วยดิบ และแป้งจากเมล็ดถั่ว โดยความคงทนต่อการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ขึ้นอยู่กับลักษณะ
โครงสร้างตามธรรมชาติข องเม็ดแป้ งที่ไม่มีร ูหรือ ช่อ งเปิด ให้เอนไซม์เข้าไปในเม็ด แป้ ง ประเภทที่สาม เป็นแป้งคื น ตั ว
(retrograded starch; RS3) แป้งต้านทานการย่อยโดยส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในประเภท retrograded starch ซึ่งได้แก่ อาหารที่
ผ่านการให้ความร้อนจนแป้งเกิดการเจลาติไนซ์ แล้วถูกทำให้เย็นตัวลงทำให้ส่วนอะไมโลสในน้ำแป้งหลุดออกมาในขณะที่เม็ด
แป้งพองตัว และเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ได้เป็นผลึกแป้งที่แข็งแรงและทนทานต่อการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ ดังนั้นแป้ งที่มี
อัตราส่วนของอะไมโลสสูงกว่าจะสามารถเกิดการคืนตัว (retrogradation) ได้มากกว่าแป้งที่มีอะไมโลเพคตินสูง แป้งที่มี
ปริมาณอะไมโลสสูงจึงสามารถใช้ผลิตแป้งต้านทานการย่อยได้ในระดับสูง (Asp และ Bjorck, 1992, Eerlingen, Crombez,
และ Delcour, 1993) และประเภทสุดท้าย เป็นแป้งที่มีโครงสร้างถูกดัดแปรไปโดยการใช้สารเคมีในการเชื่อมไขว้ (crosslinking) ทำให้โครงสร้างแป้งภายในเกิดพันธะแบบใหม่ดังรูปที่ 1
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RS1

RS2

RS3

รูปที่ 1 แป้งต้านทานการย่อยจำแนกตามลักษณะและแหล่งที่มาทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ physically inaccessible
starch; RS1, raw starch granule; RS2, retrograded starch; RS3, และแป้งที่มีโครงสร้างถูกดัดแปรไปโดย
การใช้สารเคมี
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวเจ้าซึ่งสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้น
ขนมจีนที่มีรสชาติดีเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทางภาคเหนือของประเทศไทย แต่ผลิตภัณฑ์ขนมจีนมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงซึ่งส่งผล
ไม่ดตี ่อสุขภาพ การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยได้ใช้หลายกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม
กระบวนการแช่แข็งและการละลาย กระบวนการทรีตด้วยความร้อนชื้นและการคลายตัว และกระบวนการดัดแปลงโครงสร้าง
ด้วยกรด-เมทานอลและการคลายตัว แป้งที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ แล้วนี้จะถูกประเมินคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมี
ต่อไป
วิธีการทดลอง:
แป้งข้าวเจ้าที่ใช้ คือ แป้งข้าวเจ้าชนิดโม่น้ำ (finest rice flour) ตราปลาไทย ซื้อจากแจ่มฟ้ามินมิ าร์ท อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน 2563
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อย (Multiplication of resistant starch)
การเพิม่ ปริมาณแป้งต้านทานการย่อย 3 วิธีแรกจะใช้ขบวนการที่ทำให้เกิด retrograded starch และวิธีสุดท้ายจะ
เป็นการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของแป้งโดยการใช้สารเคมี รายละเอียดของแต่ละวิธีเป็นดังนี้
วิธที ี่ 1 Autoclave and incubation (Onyango, Bley, Jacob, Henle, & Rohm, 2006)
บรรจุน้ำแป้งเข้มข้น 10% (w/v) ในขวดรูปชมพู่ ปิดด้วยสำลีและ aluminium foil นําไปนึ่งความดัน 1 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว ที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเข้าตู้อบลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เก็บ
แป้งที่ได้ไว้ในตู้เย็นที่ –20 องศาเซลเซียส แล้วนำไปทําแห้งด้วยกระบวนการ freeze drying วัดปริมาณแป้งต้านทานการย่อย
ด้วยเอนไซม์ตามวิธีของ Goni (1996) ต่อไป
วิธีที่ 2 Freeze – thawing (Wang, Yin, Wu, Sun, & Xie, 2008)
เตรียมนํ้าแป้งเข้มข้น 10 % (w/v) บ่มในอ่างน้ำเดือดเป็นเวลา 30 นาที และตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เย็นลง จากนั้น
นําไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 22 ชั่วโมง นํามาละลายในอ่างน้ำที่อุณหภูมิห้องนับเป็น 1 รอบ ทําซํ้าอีก
2 รอบ วัดปริมาณแป้งต้านทานการย่อยด้วยเอนไซม์ตามวิธีของ Goni (1996) ต่อไป
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วิธีที่ 3 Heat-moisture treatment and annealing
เตรียมน้ำแป้งเข้มข้น 30% (w/v) ในภาชนะปิด และเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นําเข้าตู้อบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เติมนํ้ากลั่นในอัตราส่วนของแป้งต่อนํ้าเป็น 3 ต่อ 7 แล้วปิดผนึก จากนั้น
นําไปบ่มในอ่างน้ำควบคุมอุณภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส และเขย่าบางเวลา เป็นเวลา 72 ชั่วโมง แยกแป้งโดยการปั่นเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 3500x g เป็นเวลา 5 นาที อบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส ตรวจหาปริมาณแป้งต้านทานการย่อยตามวิธีของ Goni
(1996) ต่อไป
วิธีที่ 4 Acid–methanol and annealing
ชั่งตัวอย่างแป้ง 25 กรัม (นํ้าหนักแห้ง ) ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารละลายเมทานอล 100
มิลลิลิตร (มีกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.36 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 1 มิลลิลิตร) ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1, 3, 7และ15
วัน หยุดปฏิกิริยาด้วยการเติม 1 M NaHCO3 14 มิลลิลิตร นําไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 3500x g เป็นเวลา 5 นาทีที่
อุณหภูมิห้อง ล้างแป้งที่ได้ด้วยเอทานอลเข้มข้น 50% (โดยปริมาตร) กรองเก็บแป้งด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ แล้วนําไป
อบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส
ชั่งตัวอย่างแป้งที่ผ่านกระบวนการนี้ 2 กรัม (น้ำหนักแห้ง) ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่น 48
มิลลิลิตร และโทลูอีน 10 ไมโครลิตร (เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย) นําไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 50 องศา
เซลเซียส เขย่าบางเวลานาน 72 ชั่วโมง กรองเก็บแป้งด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ แล้วนําไปอบแห้ง ที่ 40 องศาเซลเซียส
ตรวจหาปริมาณแป้งต้านทานการย่อยตามวิธีการของ Goni (1996) ต่อไป
ผลการทดลอง:
จากการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยโดยกระบวนการที่ทำให้เกิด retrograded starch และการดัดแปลง
โครงสร้างของแป้งโดยใช้สารเคมี ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ กระบวนการนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม กระบวนการ
แช่แข็งและละลาย กระบวนการทรีตด้วยความร้อนชื้นและการคลายตัว และกระบวนการดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรด-เมทา
นอลและการคลายตัวนั้น พบว่าแป้งที่ผ่านการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยมีลักษณะทางกายภาพเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า
ไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะทีน่ ้ำหนักร้อยละของแป้งหลังจากการทรีตมีค่าแตกต่างกันไป ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและน้ำหนักร้อยละของแป้งข้าวเจ้า เทียบกับที่ผ่านกระบวนการเพิม่ ปริมาณแป้งต้านทานการ
ย่อยด้วยวิธีต่าง ๆ

แป้ง
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ผลผลิตร้อยละ

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม การแช่แข็งและการละลาย รวมถึงการดัดแปลง
โครงสร้างด้วยกรด-เมทานอลและการคลายตัว ไม่ทำให้แป้งข้าวเจ้าที่ผ่านกระบวนการมีสีเข้มขึ้น แป้งยังคงมีลักษณะทาง
กายภาพเหมือนแป้งข้าวเจ้าเริ่มต้น ส่วนวิธีการทรีตด้วยความร้อนชื้นและการคลายตัวไม่ได้ทำให้แป้งมีสีเข้มขึ้นและเกาะกันมี
ลักษณะเป็นก้อน
สำหรับน้ำหนักร้อยละของแป้งที่เหลือหลังจากการผ่านกระบวนการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยนั้น พบว่า
สามารถแบ่งออกเป็น 2กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่มีผลผลิตร้อยละสูง ได้แก่ กระบวนการแช่แข็งและการละลาย และ กระบวนการ
ทรีตด้วยความร้อนชื้นและการคลายตัว และกลุ่มที่ มีผลผลิตร้อยละต่ำ ได้แก่ กระบวนการนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม และ
กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรด-เมทานอลและการคลายตัว

การนึ่งทีค่ วามดัน การแช่แข็งและการ การทรีตด้วยความร้อนชื้น การดัดแปลงโครงสร้างด้วย
ละลาย
สูงและการบ่ม
และการคลายตัว
กรด-เมทานอลและการคลายตัว
รูปที่ 2 น้ำหนักร้อยละของแป้งข้าวเจ้า ที่ผ่านกระบวนการเพิม่ ปริมาณแป้งต้านทานการย่อยด้วยวิธตี ่าง ๆ
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยด้วยการนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม รวมถึงการดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรดเมทานอลและการคลายตัว ทำให้แป้งมีลักษณะหนืดและพองตัวขึ้น เนื่องจากแป้งมีการบวมน้ำซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของ
retrogradation ผู้วิจัยคาดว่าแป้งมีแนวโน้มที่จะจัดโครงสร้างใหม่แล้วเกิดเป็นแป้งต้านทานการย่อยขึ้น แต่เทคนิคดังกล่าวทำ
ให้มีการสูญเสียแป้งไปกับการติดภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ ค่อนข้างมาก ปริมาณแป้งที่เหลือจึงต่ำ (ต่ำกว่า 50% ของน้ำหนัก
แป้งเริ่มต้น) จึงทำให้มีร้อยละของผลผลิตน้อย ถ้ามีการตรวจสอบปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในภายหลังอาจส่งผลถึงการ
ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งสองนี้ด้วยว่าเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้จริงหรือไม่
การแช่แข็งและการละลายเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบทัน ทีทันใดในภาชนะปิด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ร้อนสลับเย็น โดยเริ่มจากการนำไปให้ความร้อนก่อน พบว่าแป้งมีการเปลี่ยนแปลงสีแต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อของ
แป้งในช่วงนี้ ขั้นถัดมาเป็นการนำแป้งแช่เย็นที่ -20 องศาเซลเซียสนาน 22 ชั่วโมง พบว่าสีของแป้งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่
แป้งแสดงลักษณะหนืดและพองตัว โดยวิธีนี้ทำให้ได้ร้อยละผลผลิตมากที่สุด การประเมินประสิทธิภาพของการเพิ่มปริมาณ
แป้งต้านทานการย่อยด้วยวิธีนจี้ ะทำได้หลังจากการตรวจสอบปริมาณแป้งต้านทานการย่อยต่อไป
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สำหรับการดัดแปลงโครงสร้างด้วยความร้อนชื้นและการคลายตัว เริ่มต้นโดยการแช่แป้งข้าวเจ้า 30% (w/v) ในน้ำ
ปราศจากไอออน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปอบลมร้อนที่ 120 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง และแช่ไว้ในอ่างควบคุม
อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง นำไปปั่นเหวี่ยงเพื่อเก็บตะกอน ขบวนการดังกล่าวไม่ทำให้แป้งหนืดและพองตัว
ขึ้น และยังพบว่าปริมาณร้อยละของแป้งที่ผ่านกระบวนการเหลืออยู่ค่อนข้า งมากเป็นอันดับสองรองจากการแช่แข็งและการ
ละลาย ในขั้นตอนถัดไปแป้งที่ผ่านกระบวนการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยทั้งหมดจะถูกนำไปหาปริมาณแป้งต้านทาน
การย่อยตามวิธีของ Goni (1996) และดัชนีน้ำตาลต่อไปเพื่อประเมินประสิทธิภาพของทั้ง 4 กระบวนการที่ใช้
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ กัญญา บุตราช อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ คณะอาจารย์แขนงวิชา
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การวิเคราะห์แคทีชินและกรดแกลลิกในไวน์ชาและน้ำชาด้วย HPLC
DETERMINATION OF CATECHIN AND GALLIC ACID IN TEA WINE AND TEA WITH HPLC
จีรนันท์ หิรัญคำ และ ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล*
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บทคัดย่อ:
โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประยุกต์ใช้ในตรวจวัดแคทีชินและกรด
แกลลิกพร้อมกันในไวน์ชาและน้ำชา ทำการแยกโดยใช้คอลัมน์ C18 (4.0 มม. x 250 มม.) ชะด้วยสารอะชิโตไนตาร์ต่อกรด
ฟอร์มิกแบบเกรเดียนท์ มีอตั ราการไหลเท่ากับ 0.80 มล.ต่อนาที และตรวจวัดด้วยยูวีที่ความยาวคลืน่ 278 นาโนเมตร กราฟ
มาตรฐานคาเทชินและกรดแกลลิกอยูใ่ นช่วง 0.10-30.00 มก.ต่อลิตร และ 0.10-10.00 มก.ต่อลิตร ค่า LOD และ LOQ
สำหรับแคทีชินและกรดแกลลิกเท่ากับ 0.025 มก.ต่อลิตร และ 0.083 มก.ต่อลิตร ตามลำดับ ในตัวอย่างที่ศึกษา (ไวน์ชาดำ
ไวน์ชาเขียว และ ไวน์ชาอู่หลง) พบแคทีชินและกรดแกลลิกในช่วง 23.0-252.0 ไมโครกรัมต่อมล.และ 68.0-197.0 ไมโครกรัม
ต่อมล. (ในน้ำหนักแห้ง 25.00 กรัม)
คำสำคัญ : เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง กรดแกลลิก แคทีชิน
Abstract:
A simple and rapid HPLC method was developed for simultaneous determination of catechin and
gallic acid in tea wine and tea. Separations were performed on C18 column (4.0 mm i.d. x 250 mm) with
gradient elution of acetonitrile: formic acid. The flow rate was 0.80 mL min-1 and UV detector at the
wavelength of 278 nm was employed. The calibration curve obtained for catechin and gallic acid were in
the range of 0.10-30.00 and 0.10-10.00 mg L-1. The LOD and LOQ of catechin and gallic acid were 0.025
and 0.083 mg L-1, respectively. In the studied samples (black tea wine, green tea wine and oolong tea
wine), catechin and gallic acid were found in the range of 23.0 - 252.0 g mL-1 and 68.0 – 197.0 g mL-1 (in
25.00 g dry weight).
Keywords: HPLC, Gallic acid, Catechin
บทนำ:
ชานิยมดื่มเพื่อสุภาพ มีหลายรูปแบบเช่น น้ำชา ชานม ไวน์ชา เป็นต้น ซึ่งชามีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มพอลิฟีนอล
และกลุ่มฟลาโวนอยด์ โดยที่สารแคทีชิน (catechin) เป็นสารในกลุ่มพอลิฟีนอล มีความสำคัญต่อการแสดงฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยามากที่สุดมีฤทธิ์ช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและไขมั น[1] มีสูตรโมเลกุล C15H14O6 [2] และสูตรโครงสร้างดังรูป 1
ส่วนกรดแกลลิก (gallic acid) อยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เป็นส่วนประกอบของแทนนินมีคุณสมบัติเป็นสารต้านออกซิเดชันที่ดี
ในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถยับยั้งเชื้อรา เชื้อไวรัส และเป็นสารต้านออกซิเดชันได้ดี มีสูตรโมเลกุล C7H6O5 [3] และสูตร
โครงสร้างดังรูป 2 ในงานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาหาปริมาณของแคทีชีนและกรดแกลลิกในชาสามชนิด คือ ชาเขียว ชาอู่หลง
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และชาดำ ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

รูป 1. สูตรโครงสร้างแคทีชิน [4]

รูป 2. สูตรโครงสร้างกรดแกลลิก [3]
วิธีการทดลอง:
1. กราฟมาตรฐาน
นำสารละลายมาตรฐานผสม(แคทีชินและกรดแกลลิก) ความเข้มข้น 0.10 - 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ฉีด
เข้าเครื่อง HPLC ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ดังตาราง 1 และตาราง 2 สร้างกราฟมาตรฐานโดยพล็อตระหว่างความ
เข้มข้นกับพื้นที่ใต้พีก
ตาราง 1 สภาวะเครื่อง HPLC
พารามิเตอร์

สภาวะ

Detector

UV , 278 nm

Mobile phase

A : acetonitrile
B: formic acid 0.2%
Gradient elution

Flow rate

0.80 mL/min

Injection volume

20 µL

Retention time

Gallic acid 4.10 min
Catechin 9.60 min
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ตาราง 2 สัดส่วนของเฟสเคลื่อนที่ในระบบ Gradient elution [6]
Time (min)

%A

%B

0.00

10

90

3.50

10

90

5.00

15

85

10.00

15

85

30.00

28

72

2. เตรียมตัวอย่าง
2.1 ตัวอย่างไวน์ชั่งชา 25.00 กรัม ต้มในน้ำ 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที
นำไปกรองด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำชาที่ได้มาเติมน้ำเชื่อมให้ได้ความหวาน 25 บริกซ์ และผสมกับหัวเชื้อยีสต์เขย่าให้
เข้ากัน เติมกากใบชาที่เหลือจากการกรอง ด้านบนของขวดหมักไวน์ให้มีช่องว่าง ¼ ของขวดหมัก หมักเป็นเวลา 7
วัน นำมากรองด้วยผ้าขาวบางแล้วทำการน็อคเชื้อที่อุณหภูมิต่ำกว่า 75 องศาเซลเซียส ไวน์ชาที่หมักได้กรองด้วย
เมมเบรน 0.22 ไมโคเมตร และนำไปวิเคราะห์ด้วย HPLC
2.2 ตัวอย่างน้ำชา ชั่งชา 1.0000 กรัม ต้มในน้ำ 40 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10
นาที นำไปกรองด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำชาที่ได้กรองด้วยเมมเบรน 0.22 ไมโคเมตร และนำไปวิเคราะห์ด้วย HPLC
ผลการทดลอง:
1. กราฟมาตรฐาน
จากการทดลองจะได้กราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก จะมีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.10-10.00 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีสมการเส้นตรงคือ y = 22.284x - 0.5629 และค่า R2 เท่ากับ 0.9985 แสดงดังรูป 3 ส่วนแคทีชินจะมี
ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.10-30.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้สมการเส้นตรง y = 16.285x - 1.9991 และค่า R2
เท่ากับ 0.9995 ดังรูป 4 ในการศึกษาขีดจำกัดต่ำสุดในการวิเคราะห์ (LOD) สำหรับแคทีชินและกรดแกลลิก
เท่ากับ 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ สามารถวัดได้ โดยค่า LOD พิจารณาจากค่า signal-toonise (S/N) ซึ่งสัญญาณ S/N ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คือ 3(S/N) และ ขีดจำกัดการตรวจวัดต่ำสุดในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ(LOQ) ของกรดแกลลิกและแคทีชิน จะมีค่าเท่ากับ 10(S/N) พบว่ามีความเข้มข้นเท่ากับ
0.083 มิลลิกรัมต่อลิตร
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รูป 3. กราฟมาตรฐานของ Gallic acid

รูป 4. กราฟมาตรฐานของ Catechin
โครมาโทแกรมของกรดแกลลิกและแคทีชินที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย HPLC ที่ความเข้มข้น 30.00
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ารีเทชันไทม์ของกรดแกลลิกและแคทีชินเท่ากับ 4.11 นาที และ 9.73 นาที ตามลำดับ แสดง
ดังรูป 5.

Gallic acid

Catechin

รูป 5. โครมาโทแกรมสารละลายมาตรฐานผสมความเข้มข้น 30.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
จากการวิเคราะห์กรดแกลลิกและแคทีชินในตัวอย่าง โดยนำพื้นที่ใต้พีกจากโครมาโทแกรมไปเทียบกับกราฟ
มาตรฐานความเข้มข้นได้ผลดังตาราง 3
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ตาราง 3 ปริมาณกรดแกลลิกและแคทีชินในน้ำชาและไวน์ชา
ตัวอย่าง

ชาดำ

ไวน์ชา
ดำ

ชาเขียว

ไวน์ชา ชาอู่หลง
เขียว

ไวน์ชา
อู่หลง

gallic acid

229.81

197.08

45.50

68.29

53.55

90.62

catechin

341.52

252.52

307.49

124.03

22.51

23.16

ปริมาณ (µg/mL)

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแกลลิกและแคทีซินในไวน์ชาและชาทั้ง 3 ชนิดด้วย HPLC ได้ค่า ขีดจำกัดต่ำสุดใน
การวิเคราะห์ (LOD) และ ขีดจำกัดการตรวจวัดต่ำสุดปริมาณ (LOQ) เท่ากับ 0.025 mg/L และ 0.083 mg/L ตามลำดับ
พบว่าในตัวอย่างทั้ง 6 ชนิดมีทั้งกรดแกลลิกและแคทีชิน โดยสารทั้งสองชนิดจะพบมากในชาดำและไวน์ดำ ซึ่งชาเขียวจะมี
ปริมาณกรดแกลลิกน้อยที่สุด และ ชาอู่หลงจะมีแคทีชินน้อยที่สุด จากผลการทดลองสามารถนำชามาทำไวน์ชาได้เพราะยังคง
มีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของชาและเป็นข้อมูลในการดื่มเพื่อสุขภาพ
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การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 ในเมล็ดข้าว ถั่วเหลืองและถั่วเขียว โดย HPLC
DETERMINATION OF VITAMIN B3 AND VIATAMIN B9 IN RICE, SOYBEANS AND MUNG BEANS
BY HPLC
ธมลวรรณ เครือคำวัง และ ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล*
Tamonvon Khrueakhamwang and Sirirat Phaisansuthichol*
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อีเมล: phaisansuthichol@yahoo.com

บทคัดย่อ:
การวิเคราะห์วิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 ในเมล็ดข้าว ถั่วเหลืองและถั่วเขียวด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว
ประสิทธิภาพสูง แบบวัฏภาคย้อนกลับ เทคนิคนี้เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการตรวจวัดวิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 พร้อมกัน
ทำการแยกโดยใช้คอลัมน์ C18 ชะสารด้วยเมทานอลต่อน้ำบริสุทธิ์ (30:70 v/v) แบบไอโซเครติก ใช้อัตราการไหล 0.30 มล.
ต่อนาทีและตรวจวัดด้วยโฟโตไดโอดอาร์เรย์ที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร กราฟมาตรฐานสำหรับวิตามินบี 3 และวิตามิน
บี 9 อยู่ในช่วง 10.0-30.0 และ 5.0-30 มก.ต่อลิตร ขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัด (LOD) และขีดจำกัดต่ำสุดของการวัดเชิง
ปริมาณ (LOQ) เท่ากับ 1.50 มก.ต่อลิตร และ 5.00 มก.ต่อลิตร ตามลำดับ
คำสำคัญ : ข้าว ถั่ว วิตามินบี โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
Abstract:
Vitamin B3 and vitamin B9 in grains of rice, soybeans and mung beans were determined by
reversed phase high performance liquid chromatography. This technique was simple and fast method for
the simultaneous determination of vitamin B3 and vitamin B9. Separation was performed using a C18
column with isocratic elution of methanol: ultra-pure water (30:70 v/v). The flow rate was 0.30 mL min-1
and photodiode array detector at the wavelength of 280 nm was employed. The calibration curve obtained
for vitamin B3 and vitamin B9 were in the range of 1 0 . 0 - 3 0 . 0 and 5.0-30 mg L-1. The limit of detection
(LOD) and the limit of quantification (LOQ) were 1.50 mg L-1 and 5.00 mg L-1 , respectively.
Keywords: Rice, Beans, Vitamin B, High performance liquid chromatography
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บทนำ:
ปัจจุบันข้าวและถั่วเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย จัดเป็นพืชผลทางการเกษตรที่นิยมนำมาบริโภค แปร
รูป และส่งออก ซึ่งมีสารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และวิตามินต่าง ๆ (วิตามินเอ วิตามินบีและ
วิตามินอี) ซึ่งวิตามินบีมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น ช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอล ป้องกันโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อนได้ สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ จะช่วยลดความเสี่ยงในการให้กำเนิดทารกที่มีความบกพร่องตั้งแต่กำเนิด เป็นต้น ซึ่ง
ร่างกายไม่สามารถกักเก็บหรือสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้ ในงานวิจัยนี้ จึงทำการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินบี 3 และวิตามินบี 9
โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงในข้าวและถั่ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป
วิธีการทดลอง:
1.กราฟมาตรฐาน
เตรียมสารละลายมาตรฐานผสม (วิตามินบี 3 + วิตามินบี 9) ที่ความเข้มข้นในช่วง 5.0-30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
ฉีดเข้าสู่เครื่อง HPLC ในสภาวะที่เหมาะสมโดยใช้คอลัมน์ C18 เฟสเคลื่อนที่ คือเมทานอลต่อน้ำบริสุทธิ์ (30:70 v/v) ใช้อัตรา
การไหล 0.30 มล.ต่อนาทีและตรวจวัดด้วยโฟโตไดโอดอาร์เรย์ที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร[1] นำมาสร้างกราฟมาตรฐาน
โดยพล็อตกราฟระหว่างพื้นที่ใต้พีคกับความเข้มข้น
2.การวิเคราะห์ตัวอย่าง
ทำการบดตัวอย่างข้าว ถั่วเหลือง และถั่วเขียว แล้วอบที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน เมื่อตัวอย่างแห้ง ชั่งมา
0.50xx กรัม จากนั้นทำการสกัด โดยการเติมเมทานอล 1.00 มิลลิลิตร นำไปเขย่า 30 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ ที่อุณหภูมิห้อง 24
ชั่วโมง แล้วทำการปั่นเหวี่ยงที่ 12000 รอบต่อนาที 10 นาที กรองสารละลายส่วนที่ใส โดยตัวกรองเมมเบรน ขนาด 0.45
ไมครอน ก่อนนำไปฉีดเข้าระบบ HPLC นำค่าพื้นที่ใต้พีคของสารตัวอย่างเทียบกับกราฟมาตรฐานเพื่อหาความเข้มข้นของสาร
ผลการทดลอง:
จากการทดลองการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานผสม (วิตามินบี 3 + วิตามินบี 9) ที่ความเข้มข้น 5.0-30.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จะได้โครมาโทแกรมดังรูป 1 โดยวิตามินบี 9 จะออกจากคอลัมน์มาก่อนวิตามินบี 3 จากนั้นนำค่าความเข้มข้นกับ
พื้นที่ใต้พีคไปพล็อตกราฟมาตรฐานจะได้ดังรูป 2

- 30 ppm
- 20 ppm
- 10 ppm
- 5 ppm

วิตามินบี 9

วิตามินบี 3

รูป 1. โครมาโทแกรมของสารละลายมาตรฐานวิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 ที่ความเข้มข้น 5,10,20 และ30 มิลลิกรัมต่อลิตร
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กราฟมาตรฐานของวิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 จะอยู่ในช่วงความเข้มข้ม 10.0-30.0 และ 5.0–30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตามลำดับ

รูป 2. กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานวิตามินบี 3 และ วิตามินบี 9
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของสารละลายมาตรฐานวิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 สรุปได้ดังตาราง 1.
ตาราง 1. ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์วิตามินบี 3 และวิตามินบี 9
ค่าพารามิเตอร์
วิตามินบี 3

วิตามินบี 9

ปริมาตรที่ฉีด
20.0 µL
20.0 µL
retention time
7.063 นาที
13.056 นาที
ช่วงความเข้มข้น
10.0-30.0 ppm
5.0-30.0 ppm
สมการเส้นตรง
y = 37.669x - 308.49
y = 32.504x - 55.526
R-squared (R²)
0.983
0.9959
LOD
1.50 mg/L
LOQ
5.0 mg/L
*LOD เป็นค่าขีดจำกัดต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้โดยคำนวณจาก 3(S/N)
*LOQ เป็นค่าที่คำนวณได้จาก 10(S/N)
สำหรับในตัวอย่างข้าวและถั่ว เมื่อนำค่าพื้นที่ใต้พีคของสารไปเทียบกับกราฟมาตรฐานจะได้ความเข้มข้นดังตาราง 2.
ตาราง 2. ปริมาณวิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 ในตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ข้าว
ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
วิตามินบี 3
6.20
NA
NA
230.60
9.10
100.10
8.50
(µg/g)
วิตามินบี 9
1.50
8.70
0.40
5.70
27.30
163.00
7.50
(µg/g)
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วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
ผลการวิเคราะห์วิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 ในตัวอย่างข้าว ถั่วเหลือง และถั่วเขียว พบวิตามินบี 3 มากในข้าว
ชนิดที่ 1 ถั่วเหลืองชนิดที่ 1 และถั่วเขียวชนิดที่ 1 ส่วนวิตามินบี 9 พบมากในข้าวชนิดที่ 2 ถั่วเหลืองชนิดที่ 2 และถั่วเขียว
ชนิดที่ 1
ปริมาณที่เหมาะสมของร่างกายที่ต้องการวิตามินบี 3 ในปริมาณ 300-500 มก.ต่อวัน และวิตามินบี 9 ในปริมาณ
400 ไมโครกรัมต่อวัน ดังนั้นจากผลการทดลองสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและถั่วได้
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สาขาวิชาพันธุศาสตร์ และ สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในส่วนของตัวอย่างข้าว ถั่วเหลือง และถั่วเขียว และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยแม่โจ้
เอกสารอ้างอิง
[1] วรรณพร โพธิ์ชัย ศรีอุบล เค้าแก้ว และ นภัสสร วงเปรียว, “ปริมาณวิตามินบีในข้าวพันธุ์พื้นเมือง”, หน้า 215-216,
(2562).
[2] Shahnaz Perveen , Arfa Yasmina and Khalid Mohammed Khan, “Quantitative Simultaneous Estimation
of Water Soluble Vitamins, Riboflavin, Pyridoxine, Cyanocobalamin and Folic Acid in Neutraceutical
Products by HPLC”, The Open Analytical Chemistry Journal, volume 3, page 1-2, (2009).
[3] Junaid Aslam, Sheba Haque Khan and Saeed Ahmad Khan, “Quantification of water soluble vitamins
in six date palm (Phoenix dactylifera L.) cultivar’s fruits growing in Dubai,United Arab Emirates, through
high performance liquid chromatography”, Journal of Saudi Chemical Society. volume 1, page 79-10,
(2013).
[4] Sneha Sarwar, Fatema-Tuz-Zohora,Ontora Khatun, Praveen Begum, Maksuda Khatun, Monira Ahsan and
Sheikh Nazrul Islam, “Estimation of B-vitamins (B1, B2, B3 and B6) by HPLC in vegetables including
ethnic selected varieties of Bangladesh”, Pharmacy & Pharmacology International Journal, volume 8,
page 16-23, (2020).
[5] Sağre Nur Akça, Hafsa Sena Sargın, Ömer Faruk Mızrak and Mustafa Yaman, “Determination and
assessment of the bioaccessibility of vitamins B1, B2, and B3 in commercially available cereal-based
baby foods”, Microchemical Journal, volume 150, (2019).
[6] Jessy van Wyka, Larry Dolley and Ndumiso Mshicileli, “HPLC analysis of vitamin B1, B2, B3, B6, B9, B12
and vitamin C in various food matrices”, Cape Peninsula University of Technology, (2012).
[7] Sudeshna Datta, B. K. Sinha, Soumen Bhattacharjee, Tapan Seal, “Nutritional composition,mineral
content, antioxidant activity and quantitative estimation of water soluble vitamins and phenolics by
RP-HPLC in some lesser used wild edible plants”, food science journal, volume 5, (2019).
[8] A. Lebiedzinska, M. Dbrowska, P. Szefer and M. Marszałł, “High-Performance Liquid Chromatography
Method for the Determination of Folic Acid in Fortified Food Products” , Toxicology Mechanisms and
Methods journal, volume 6, page 463-467, (2008).
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การสังเคราะห์กราฟีนจากกรดฮิวมิกด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
SYNTHESIS OF GRAPHENE FROM HUMIC ACID BY HYDROTHERMAL METHOD
พงศ์พิสุทธิ์ แดงแท้1,*, รัชดาภรณ์ ปันทะรส1
Pongpisud Dangtae1 , Ratchadaporn Puntharod1
1
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
*

ผู้นิพนธ์ประสานงาน: พงศ์พิสุทธิ์ แดงแท้ อีเมล: Peachpongpisud.peach@gmail.com

บทคัดย่อ:
กรดฮิวมิกเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พบในดิน ถ่านหิน ปุ๋ยหมักและพืชที่ผุพัง กรดฮิวมิกมีราคาค่อนข้างต่่า
จึงเพิ่มมูลค่าของกรดฮิวมิกโดยใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมกราฟีนซึ่ งมีราคาสูงและมีสมบัติการน่าไฟฟ้า ในงานวิจัยนี้ใช้
ลีโอนาร์ไดต์จากเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล่าปาง ลีโอนาร์ไดต์เป็นวัสดุที่เหลือจากการท่าเหมืองถ่านหินและมีปริมาณกรด
ฮิวมิกสูง จะท่าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดกรดฮิวมิกจากลีโอนาร์ไดต์โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และตกตะกอนกรดฮิวมิกด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซัลฟิวริก ผลการศึกษาพบว่า
สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดกรดฮิวมิกจากลีโอนาร์ไดต์ คือ ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และตกตะกอนด้วยกรด
ซัลฟูลริก จากนั้นท่าการสังเคราะห์กราฟีนจากกรดฮิวมิกโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ที่อุณหภูมิ 170 และ 190 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 5, 6 และ 7 ชั่วโมง วิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคยูวี-วิสซิเบิล สเปกโทรสโกปี เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน และ
เทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ค่าส่าคัญ: ลีโอนาร์ไดต์ กรดฮิวมิก กราฟีน วิธีไฮโดรเทอร์มอล
Abstract:
Humic acid is a naturally occurring substance. It is found in soil, coal and decayed crops.
Humic acid is inexpensive material. To increase the value of humic acid, it is used as a substrate to
synthesize graphene which is expensive and conductivity properties. In this research, leonardite is from
Mae Moh Mine, Lampang. It is a residue left over from coal mining and contains high humic acid.
The optimum conditions for extraction of humic acid from leonardite were performed using sodium or
potassium hydroxide and precipitated with hydrochloric or sulfuric acid. The optimum condition for
extracting humic acid from leonardite were sodium hydroxide and precipitate with sulfuric acid.
Then, graphene would be synthesized by the hydrothermal method at 170 and 190 °C for 5, 6 and 7 hr.
The samples would be determined by using UV-Vis spectroscopy, X-ray diffractometry (XRD) and Fourier
transform infrared spectroscopy (FTIR).
Keywords: Leonardite, Humic acid, Graphene, Hydrothermal method
บทนา:
กรดฮิวมิก (Humic acid) ในปัจจุบันมีประโยชน์ในด้านการเกษตร เพราะกรดฮิวมิกมีประโยชน์ต่อดิน สามารถ
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินท่า ให้ดินจับตัวกันเป็นก้อน สามารถอุ้มน้่าได้ แสดงในรูป ที่ 1 และมีคุณสมบัติคล้ายกับ
กราฟีนออกไซด์ (Graphene Oxide) ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กราฟีน
กราฟีน (Graphene) เกิดจากคาร์บอนเรียงตัวหนาเพียงอะตอม 1 ชั้น มีการจัดเรียงอะตอมแบบหกเหลี่ยมใน
ลักษณะ 2 มิติ คล้ายกับตาข่ายรวงผึ้ง แสดงในรูปที่ 2 กราฟีนมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันโดย
เป็นตัวน่าไฟฟ้าที่บางมาก สมบัตเิ ชิงกลที่แข็งมาก โปร่งแสง และมีความยืดหยุ่น
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รูปที่ 1 แบบจ่าลองโครงสร้างของกรดฮิวมิก [1]

รูปที่ 2 โครงสร้างของกราฟีน [2]

วิธีการทดลอง:
1. การสกัดกรดฮิวมิกจากลีโอนาร์ไดต์
การสกัดกรดฮิวมิกจากลีโอนาร์ไดต์ โดยใช้ตัวอย่างลีโอนาร์ไดต์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(เหมืองแม่เมาะ) อ่าเภอแม่เมาะ จังหวัดล่าปาง ท่าได้โดยการกรองตัวอย่างลีโอนาร์ไดต์แล้ว ชั่งตัวอย่างลีโอนาร์ไ ดต์มา
5.00xx กรัม เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร
50 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วันจากนั้นน่าสารละลายมากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เพื่อแยกส่วนที่เป็นตะกอนออก
น่าส่วนสารละลายมาเติมกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดซัลฟูลริกความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ให้
ตกตะกอนเป็นเวลา 1 วัน แล้วน่าไปปั่นเหวี่ยงที่ 3500 รอบ/นาที เป็นเวลา 15 นาที ล้างตะกอนด้วยน้่ากลั่นประมาณ 2 รอบ
จากนั้นน่าอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
2. วิธีการสังเคราะห์แกรฟีนจากกรดฮิวมิคด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
การสังเคราะห์กราฟีนด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ท่าได้โดยการชั่งกรดฮิวมิกมา 1.00xx กรัม ละลายในน้่า
กลั่น 25 มิลลิลิตร คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วน่าสารละลายใส่หม้อปฏิกรณ์แบบเทฟลอน ปิดฝาให้สนิทน่าไปให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 170 และ 190 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5, 6 และ 7 ชั่วโมง จากนั้นเมื่อให้ความร้อนเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นที่
อุณหภูมิห้อง แล้วน่าสารละลายไปอัลตราโซนิคเป็นเวลา 30 นาที แล้วน่าไปปั่นเหวี่ยงที่ 9000 รอบ/นาทีเป็นเวลา 10 นาที
แล้วเอาตะกอนไปท่าให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dry)
ผลการทดลอง:
1. ผลการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมการสกัดกรดฮิวมิกจากลีโอนาร์ไดต์
ตารางที่ 1 แสดงผลการสกัดกรดฮิวมิกจากลีโอนาร์ไดต์
ขั้นตอน
น้่าหนักลีโอนาร์ไดต์ (g)
สารละลายด่าง (mol/L)

5
1 M NaOH

ผลการทดลอง
5
5
5
1 M NaOH 1 M KOH 1 M KOH

สารละลายกรด (mol/L)
กรดฮิวมิกที่สกัดได้ (g)
%ผลผลิตกรดฮิวมิก (𝑋̅)

1 M HCl
0.1770
1.18

1 M H2SO4
0.3182
2.13

1 M HCl
0.1053
0.71

1 M H2SO4
0.2003
1.33

จากการทดลองวิธีการสกัดกรดฮิวมิกจากลีโอนาร์ไดต์ในตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลผลิตกรด
ฮิวมิกที่สกัดได้จ่านวน 3 ครั้ง โดยที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และตกตะกอนด้วยสารละลายกรดซัลฟลูริกสามารถ
สกัดกรดฮิวมิกได้ 2.13 % และกรดฮิวมิกที่สามารถสกัดได้นั้นมีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีด่า ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ลักษณะของกรดฮิวมิกที่สกัดได้
2. ผลการตรวจเอกลักษณ์ของกรดฮิวมิกที่สกัดได้

รูปที่ 4 FTIR spectrum ของกรดฮิวมิกที่สกัดได้
รูปที่ 4 แสดง FTIR spectrum ของกรดฮิวมิกที่สกัดได้ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และ
ตกตะกอนด้วยสารละลายกรดซัลฟูลริก พบว่า กรดฮิวมิกแสดงยอดพีคของ OH–stretching ที่ 3401 cm-1 พีคของ C-H
Stretching ที่ 2937 cm-1 พีคของ C=O stretching ที่ 1707 cm-1 พีคของ C=C stretching aromatic ที่ 1655 cm-1 พีค
ของ C-H bending ที่ 1463 และ 1334 cm-1 และพีคของ C-O Stretching ที่ 1126 cm-1 จากผลการทดลองเมื่อ
เปรียบเทียบกับ FTIR spectrum ของกรดฮิวมิกอ้างอิงของ Sim Siong Fong และคณะ [3] ให้ลักษณะของพีคทีใ่ กล้เคียงกัน

รูปที่ 5 XRD pattern ของกรดฮิวมิกที่สกัดได้
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รูปที่ 5 แสดง XRD pattern ของกรดฮิวมิกที่สกัดได้ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และ
ตกตะกอนด้วยสารละลายกรดซัลฟูลริกพบว่า กรดฮิวมิกแสดงพีค 2 theta ที่ 25.01° จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรดฮิวมิกอ้างอิงของ Guangxu Huang และคณะ [4] แสดงพีค 2 theta ที่ 26° พบว่าใหลักษณะของพีคที่ใกลเคียงกัน
3. ผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์กราฟีนจากกรดฮิวมิกด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล

a)

b)

รูปที่ 6 แสดงสารละลายกราฟีนที่สังเคราะห์จากกรดฮิวมิกด้วยวิธไี ฮโดรเทอร์มอล
(a) ใช้กรดฮิวมิก 5 กรัม ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส
(b) ใช้กรดฮิวมิก 5 กรัม ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส
รูปที่ 6 แสดงสารละลายกราฟี นที่สังเคราะห์จ ากกรดฮิวมิกด้ว ยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ที่เตรีย มได้จาก
กรดฮิวมิก โดยใช้อุณหภูมิที่ 170 และ 190 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5, 6 และ 7 ชั่วโมง จากการสังเกตทางกายภาพด้วยการ
วิเคราะห์สีของสารละลาย ที่อุณหภูมิที่ 170 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 5, 6 และ 7 ชั่วโมง สีของสารละลายที่ได้เป็นสี
น้่าตาล ส่วนที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 5, 6 และ 7 ชั่วโมง สีของสารละลายที่ได้เป็นสีน้่าตาลอมด่า จากนั้น
น่าสารละลายที่สังเคราะห์ได้ไปท่าให้แห้งโดยการ Freeze dry แล้ววิเคราะห์หาปริมาณกราฟีนที่ได้ พบว่า การสังเคราะห์
กราฟีนจากกรดฮิวมิกที่ใช้อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 7 ชั่วโมง สามารถสังเคราะห์กราฟีนได้ดีที่สุด ลักษณะ
ของกราฟีนที่สังเคราะห์ได้เป็นของแข็ง มีสีน้่าตาล ดังรูปที่ 7 งานวิจัยของ Guangxu Huang และคณะ [4] ได้ท่าการ
สังเคราะห์กราฟีนออกไซด์จากกรดฮิวมิก พบว่าได้สารละลายกราฟีนออกไซด์ที่มีสีน้่าตาลเข้ม และงานวิจัยของ Yaocai Bai
และคณะ [5] ได้ท่าการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์จากแกรไฟต์ออกไซด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล พบว่าได้สารละลายกราฟีน
ออกไซด์ที่มีสีน้่าตาล

รูปที่ 7 แสดงลักษณะของกราฟีนที่สังเคราะห์ได้
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4. ผลการตรวจเอกลักษณ์ของกราฟีนที่สังเคราะห์ได้
a)

b)
222 nm

รูปที่ 8 UV Spectrum ของกราฟีนที่สังเคราะห์จากกรดฮิวมิกด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
(a) ใช้อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ที่เวลา 5, 6 และ 7 ชั่วโมง
(b) ใช้อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ที่เวลา 5, 6 และ 7 ชั่วโมง
รูปที่ 8 แสดงผลที่ได้จากการวัดช่วงในการดูดกลืนแสงของกราฟีนพบว่า สารละลายกราฟีนที่อุณหภูมิ
170 °C ที่เวลา 5 และ 6 ชั่วโมง ในรูป 8(a) แสดงให้เห็นไหล่เล็กน้อยใกล้ 220 –300 นาโนเมตร แต่ที่เวลา 7 ชั่วโมง ปรากฏ
พีคของสารที่ 222 นาโนเมตร ส่วนสารละลายกราฟีนที่อุณหภูมิ 190 °C ที่เวลา 5, 6 และ 7 ชั่วโมง ในรูป 8(b) ไม่แสดง
ค่าสูงสุดที่คมชัดใด ๆ แต่แสดงให้เห็นไหล่เล็กน้อยใกล้ 220 –300 นาโนเมตร จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับ
UV spectrum อ้างอิงของ Zafer Ciplaka และคณะ [6] ปรากฏพีคของกราฟีนออกไซด์ ที่ 232 nm และ 298 nm
ซึ่งใหลักษณะของพีคที่ใกลเคียงกัน จึงสรุปได้ว่าสารละลายกราฟีนที่สังเคราะห์ได้มีแน้วโน้มเป็นกราฟีนออกไซด์

รูปที่ 9 FTIR spectrum ของกราฟีนที่สังเคราะห์ได้
รูปที่ 9 แสดง FTIR spectrum ของกราฟีนที่สังเคราะห์ได้จากกรดฮิวมิกด้วยวิธี ไฮโดรเทอร์มอล พบว่า
กราฟีนแสดงยอดพีคของ OH–stretching ที่ 3402 cm-1 พีคของ C–H Stretching ที่ 2855 และ 2937 cm-1 พีคของ
C=C stretching ของ aromatic ที่ 1579 cm-1 พีคของ C-H bending ที่ 1408 cm-1 พีคของ C–OH Stretching ของ
alcohol ที่ 1220 cm-1 และพีคของ C–O Stretching ที่ 1104 cm-1 จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับ FTIR
spectrum ของกราฟีนอ้างอิงของ Tarko Fentaw Emiru และคณะ [7] ให้ลักษณะของพีคที่ใกลเคียงกันกับพีคของ
กราฟีนออกไซด์
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วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การสกั ด กรดฮิ ว มิ ก จากลี โ อนาร์ ไ ดต์ โ ดยใช้ ส ารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ห รื อ โพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์
และตกตะกอนด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซัลฟูลริก พบว่า วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดกรดฮิวมิก คือ
ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และตกตะกอนด้วยสารละลายกรดซัลฟูลริก ให้ผลผลิตร้อยละ 2.13 กรดฮิวมิกได้รับการ
วิเคราะห์ด้วย FT-IR และ XRD ให้ผลคล้ายคลึงกับกรดฮิวมิกมาตรฐาน
กราฟีนที่สังเคราะห์ได้จากกรดฮิวมิกมีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีน้่าตาล ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกราฟีนออกไซด์
ดังนั้นวิธีไฮโดรเทอร์มอลสามารถสังเคราะห์กราฟีนจากกรดฮิวมิกได้ และกราฟีนได้รับการวิเคราะห์ด้วย UV-Vis และ FT-IR
ให้ผลคล้ายคลึงกับกราฟีนออกไซด์มาตรฐาน
กิตติกรรมประกาศ:
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ANTIOXIDATION ACTIVITY OF CHIA SEEDS OIL GROWN IN THAILAND
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บทคัดย่อ:
เจีย (Salvia hispanica L.) เมล็ดเจียเป็นธัญพืชที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ปัจจุบันสามารถเจริญเติบโตได้ในภาคเหนือของประเทศไทย การสกัดน้ำมันด้วยวิธีซอกเลตที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และสกัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 40 นาที พบว่าน้ำมันที่สกัดได้จาก
ทั้งสองวิธีมีปริมาณสูงถึง ร้อยละ 29-38 การประเมินฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดเจีย พบว่ามีปริมาณ
ฟีนอลิกรวมอยู่ในช่วง 5.53–5.60 mg GAE/g crude extract ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดเจียที่วิเคราะห์ด้วย
วิธี DPPH มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 31.31–33.27 และการวิเคราะห์ด้วยวิธี FRAP พบว่ามีค่า 252-275 µmol/g sample
น้ำมันเมล็ดเจียจึงมีศักยภาพในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
คำสำคัญ : น้ำมันเมล็ดเจีย ปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธิก์ ารต้านอนุมูลอิสระ ภาคเหนือของประเทศไทย
Abstract:
Chia (Salvia hispanica L.), Chia seeds is antioxidation source that have health benefits effect. It is
growth in Thailand northern area. The oil was extracted by Soxhlet apparatus at 80 °C for 8 hours and
Ultrasonic-assisted extraction at 60 °C for 40 minutes, the high content of oil extracted via both extraction
method shown 29-38%. Evaluation antioxidation activity of the oil had shown in the range of 5.53-5.60 mg
GAE/g crude extract for total phenolic content. The antioxidation activity of chia seeds oil was analyzed
by DPPH method display in 31.31–33.27% and FRAP method analyzation exhibit in 252-275 µmol/g sample.
The chia seeds oil also demonstrate for food supplementary.
Keywords: Chia Seeds, Total phenolic content, Antioxidation activity, Thailand northern area
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บทนำ:
เมล็ดเจีย หรือ เมล็ดเชีย (Chia Seed) จัดเป็นพืชในกลุ่มเครื่องเทศตระกูลเดียวกัน กับ "มินต์" และ "กะเพรา" มี
ถิ่นกำเนิดทางตอนกลางไปจนถึงตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกและกัวเตมาลา มีการจัดเมล็ดเจียเป็น "Super Food" หรือ
อาหารระดับโลก เนื่องมาจากว่าเป็นพืชที่ได้รับความนิยมรับประทานไปทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นเมล็ดเจียยังอุดมไปด้วยคุณค่า
ทางอาหารอย่างมากมาย อีกทั้งยังช่วยควบคุมระดับคอลเลสเตอรอลได้อีกด้วย [1] เจียเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศ
หนาวเย็นและเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมเพาะปลูก ปัจจุบันจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายซึ่งในประเทศไทยจึงมีการเพาะปลูก
เมล็ดเจียในหลายจังหวัด [2]
เมล็ดเจียอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมาย อีกทั้งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยยับยั้ง
หรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation) และการเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) ทีเ่ กิดจากกระบวนการเผาผลาญ
สารอาหารในร่างกาย เช่น การย่อยสลายโปรตีนและไขมันจากอาหาร ซึ่งต้องอาศัยออกซิเจนช่วยในกระบวนการทำให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเป็นจำนวนมาก หรืออาจเกิดปฏิกิริยากับไขมันไม่ดีแล้วก่อให้เกิดเป็นสารพิษที่ทำลายเนื้อเยื่อทำให้
เซลล์ปกติเกิดการแปรสภาพทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ [3] เนื่องจากปัจจุบันเมล็ดเจียได้รับความนิยมในการ
รับประทานเป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบ และยังสามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่ นได้ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิดอนุมูลอิสระ งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดเจียที่
สกัดได้ โดยใช้เมล็ดเจียที่เพาะปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมล็ดเจียสู่การเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
วิธีการทดลอง:
วัตถุดิบ
เมล็ดเจียจากสวนปานะ Food Security 4.0 จากกลุ่มเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย
1. การสกัดน้ำมันเมล็ดเจีย
ทำการสกัดน้ำมันเมล็ดเจียด้วยวิธกี ารสกัดด้วยซอกต์เลตและใช้คลื่นความถี่สูง
การสกัดด้วยวิธีซอกห์เลต (Soxhlet extraction)
ชั่งตัวอย่างเมล็ดเจียบดละเอียด 40.00xx กรัม เทลงบนกระดาษกรองห่อให้มิดชิดแล้วนำมาใส่ลงไปใน
Thimble บรรจุในชุดกลั่นแบบซอกห์เลตโดยใช้เฮกเซนเป็นตัวทำละลายในการสกัด จากนั้นทำการสกัดน้ำมันเมล็ดเจียที่
อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 ชั่วโมง นำไประเหยตัวทำละลายด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ (rotary
evaporator) แล้วนำน้ำมันที่ได้มาชั่งน้ำหนักและคำนวณหาปริมาณน้ำมันที่สกัดได้
การสกัดด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound-assisted extraction; UAE)
ชั่งตัวอย่างเมล็ดเจียบดละเอียด 40.00xx กรัม ใส่ในขวดวิเคราะห์โดยใช้เฮกเซนเป็นตัวทำละลายในการ
สกัด จากนั้นทำการสกัดน้ำมันเมล็ดเจียที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 40 นาที แล้วนำไประเหยตัวทำละลายด้วย
เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ (rotary evaporator) แล้วนำน้ำมันที่ได้มาชั่งน้ำหนักและคำนวณหาปริมาณน้ำมันที่สกัดได้
น้ำมัน (ร้อยละ) = น้ำหนักน้ำมันที่สกัดได้ × 100
น้ำหนักตัวอย่าง
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2. การหาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยวิธีโฟลิน-ไซโอแคลทู (Folin-ciocalteu)
เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้มข้น 100 ppm ปรับปริมาตรด้วยเมทานอลกระทั่งได้ 100.00
มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 6.25, 12.50, 25.00 และ 50.00 ppm ปิเปตสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆ
ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ใส่ในขวดปรับปริมาตรขนาด 5.00 มิลลิลิตร เติม 10% Folin reagent 1.00 มิลลิลิตร และ 7%
NaCO3 1.00 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยเมทานอลจนครบ 5.00 มิลลิลิตร บ่มไว้ในที่มืดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง นำไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง
เตรียมสารละลายตัวอย่างที่ความเข้มข้น 5000 ppm โดยปรับปริมาตรด้วยเมทานอลกระทั่งได้ 100.00
มิลลิลิตร จากนั้นนำมาทำการทดลองเช่นเดียวกับสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกแล้วนำผลที่ได้เทียบกับกราฟมาตรฐานกรด
แกลลิกรายงานผลในหน่วย mg GAE/g crude extract
mg GAE = C×V
Wt
เมื่อ

C = ความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่ได้จากกราฟมาตรฐาน (mg/L)
V = ปริมาตรของสารตัวอย่างที่เตรียม (L)
Wt = น้ำหนักของสารสกัดหยาบที่เตรียม (g)

3. การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระ
ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) และวิธี FRAP (Ferric
reducing antioxidant power)
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)
เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้มข้น 100 ppm ปรับปริมาตรด้วยเมทานอลกระทั่งได้ 100.00
มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 6.25, 12.50, 25.00 และ 50.00 ppm ปิเปตสารละลายที่ความเข้มข้นต่าง ๆ
ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองขนาดกลาง เติม 0.3 mM DPPH reagent 3.00 มิลลิลิตร บ่มไว้ในที่มืดเป็นเวลา 2
ชั่วโมง นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร และนำมาคำนวณ % DPPH radical scavenging
activity
เตรียมสารละลายตัวอย่างน้ำมันเล็ดเจียที่ความเข้มข้น 1000 ppm ปรับปริมาตรด้วยเมทานอล 100.00
มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางสารละลายตัวอย่างให้ได้ความเข้มข้น 100, 200, 300, 500 และ 1000 ppm จากนั้นนำมาทำการ
ทดลองเช่นเดียวกับสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกและคำนวณ % DPPH radical scavenging activity
% DPPH radical scavenging activity = A control – A sample
A control
เมื่อ A control = ค่าการดูดกลืนแสงของอนุมูล DPPH ละลายในเมทานอล
A sample = ค่าการดูดกลืนแสงของอนุมูล DPPH ผสมกับสารละลายมาตรฐาน/ตัวอย่าง
หมายเหตุ : ใช้เมทานอลเป็นตัวทำละลายแบลงค์ และใช้ 0.3 mM DPPH reagent เป็นชุดควบคุม
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การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP (Ferric reducing antioxidant power)
เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้มข้น 5 mM ปรับปริมาตรด้วยน้ำปราศจากไอออนกระทั่งได้
50.00 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 0.20, 0.60, 1.00, 1.40, 1.80, 2.20 และ 2.60 mM จากนั้นปิเปต
สารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆ ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองแล้วเติม FRAP reagent 3.00 มิลลิลิตร และน้ำ
ปราศจากไอออน 0.30 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595
นาโนเมตร
เตรียมสารละลายตัวอย่างที่ความเข้มข้น 1% (w/v) ปรับปริม าตรด้วยเมทานอลกระทั่งได้ 50.00
มิลลิลิตร จากนั้นนำมาทำการทดลองเช่นเดียวกับสารละลายมาตรฐานเฟอรัสซัลเฟต เทียบกับกราฟมาตรฐานรายงานผลใน
หน่วย µmol/g sample
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล:
การสกัดน้ำมันเมล็ดเจีย
จากการศึกษาการสกัดน้ำมันเมล็ดเจียด้วยวิธีต่าง ๆ พบว่าปริมาณน้ำมันเมล็ดเจียที่สกัดด้วยวิธีซอกห์เลต มี
ปริมาณน้ำมันร้อยละ 38.20 ส่วนการสกัดด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงมีปริมาณน้ำมันร้อยละ 29.30 ดังตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิง พบว่าการสกัดทั้ งสองวิธีสามารถสกัดนำมันเมล็ดเจียได้ในปริมาณใกล้เคียงกับที่รายงานใน
เอกสารอ้างอิง แสดงให้เห็นว่าเล็ดเจียที่มีแหล่ง เพาะปลูกในประเทศไทยมีประมาณน้ำมันที่สูงเช่นเดียวกับเมล็ดเจียที่ปลูกใน
ต่างประเทศ
ตารางที่ 1 ปริมาณน้ำมันเมล็ดเจียที่สกัดได้ด้วยวิธีซอกห์เลตและวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง
วิธีการสกัด

น้ำหนักตัวอย่าง (g)

น้ำมันที่สกัดได้ (%)

Reference

Soxhlet
UAE

40.0025
40.0012

38.20
29.30

32.84 [4]
29.88 [5]

การหาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยวิธีโฟลิน-ไซโอแคลทู (Folin-ciocalteu)
การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดโดยใช้ Folin-Ciocalteu reagent ซึ่งเป็นสารละลายที่มีสีเหลือง
เมื่อเติมสารต้านอนุมูลอิสระลงไป สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีของ Molybdate (V) โดยการวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ของสารละลายที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของสารละลาย Folin-ciocalteu โซเดียม
คาร์บอเนตและฟีนอล เพื่อให้ไอออนแตกตัวเป็นฟีนอเลทแอนไอออน ซึ่งทำให้เกิดการออกซิเดชันได้ง่ายมากขึ้ นและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ Mo จาก Mo (VI) ที่มีสีเหลืองไปเป็น Mo (V) ที่มีสีน้ำเงิน โดยการเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงกับสาร
มาตรฐานกรดแกลลิก
จากการฟมาตรฐานสารละลายกรดแกลลิกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ได้กราฟเส้นตรงที่สมการ y = 0.0062x ดัง
รูปที่ 1 นำสมการที่ได้ไปใช้คำนวณหาปริมาณฟีนอลิกรวมในตัวอย่า งน้ำมันเมล็ดเจียที่สกัดได้ด้วยวิธีซอกห์เลตและคลื่นเสียง
ความถี่สูง พบว่าปริมาณฟีนอลิกรวมของน้ำมันที่สกัดด้วยวิธีซอกห์เลตมีค่า 5.53 mg GAE/g crude extract ส่วนน้ำมัน
เมล็ดเจียที่สกัดด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงมีปริมาณฟีนอลิกรวมมีค่า 5.60 mg GAE/g crude extract จากการศึกษา
ปริมาณฟีนอลิกรวมของตัวอย่างน้ำมันเมล็ดเจียที่สกัดด้วยวิธีซอกห์เลตและคลืน่ เสียงความถี่สูงนั้นพบว่ามีปริมาณฟีนอลิกรวม
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ค่าการดูดกลืนแสง (A765)

ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปริมาณฟีนอลิกเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มผี ลต่อ
ปริมาณฟีนอลิกในตัวอย่างนั้นอาจเนื่องมาจากอุณหภูมิและเวลาในการสกัด
0.8
0.6

y = 0.0062x
R² = 0.9987

0.4
0.2
0
0

50
100
150
ความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดแกลิก (ppm)

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร กับความเข้มข้นของสารสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้นต่างๆ
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)
วิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) เป็นวิธีการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ โดยการ
หาร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ในตัวอย่างน้ำมันเมล็ดเจียที่สกัดด้วยวิธีที่แตกต่างกัน การสร้างกราฟมาตรฐานเมื่อนำ
สารละลาย DPPH (1,1-Diphenyl-2-picry(hydrazy) ทำปฏิ กิ ร ิ ย ากั บ สารมาตรฐานกรดแกลลิ ก ที ่ ค วามเข้ ม ข้ น ต่ า งๆ
สารละลายจะเกิดการเปลี่ยนสีจากสารละลายสีม่วงของ DPPH เปลี่ยนเป็นสารละลายสีเหลืองเนื่องจากมีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระ นำสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไป
คำนวณหาร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระเทียบกับชุดควบคุมคือสารละลาย DPPH ที่ความเข้มข้น 0.3 mM
จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกที่สร้างขึ้นจะได้กราฟเส้นตรงที่มีสมการ y = 0.9965x ซึ่งเมื่อนำไปวิเคราะห์
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่าง จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ของตัวอย่างน้ำมัน
เมล็ดเจียที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 100, 200, 300, 500 และ 1000 ppm พบว่ามีค่าร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ที่
ใกล้เคียงกัน ในช่วง 31-33.5 นั่นหมายถึงว่าน้ำมันเมล็ดเจียในปริมาณเล็กน้อยก็มีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระที่สูง ซึ่งผล
การทดลองแสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างน้ำมันเมล็ดเจียที่สกัดด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่ความยาวคลื่น
517 นาโนเมตร และร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH
วิธีการสกัด

ค่าการดูดกลืนแสง (517 nm)

ความเข้มข้น ครั้งที่ 1
(ppm)
100
1.937
200
1.941
Soxhlet 300
1.948
500
1.953
1000 1.956
100
0.992
200
0.969
300
0.979
UAE
500
0.939
1000 0.935

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

เฉลี่ย

1.938
1.942
1.949
1.952
1.956
0.992
0.969
0.980
0.938
0.934

1.939
1.943
1.949
1.953
1.955
0.991
0.968
0.978
0.940
0.936

1.938
1.942
1.949
1.953
1.956
0.992
0.969
0.979
0.939
0.935

S.D.

% DPPH radical
scavenging
activity

±0.001
±0.001
±0.001
±0.001
±0.001
±0.001
±0.001
±0.001
±0.001
±0.001

32.55
32.65
32.79
33.03
33.17
31.31
31.75
32.10
33.13
33.27

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP (Ferric reducing antioxidant power)
Ferric reducing antioxidant power (FRAP) ใช้หลักการของสารต้านอนุมูลอิสระถ่ายเทอิเล็กตรอนให้กับ
สารประกอบเชิงช้อน [Fe(III)(TPTZ)2]3+ ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปเป็น [Fe(III)(TPTZ)2]2+ ซึ่ง [Fe(III)(TPTZ)2]2+ มีความสามารถ
ในการดู ด กลื น แสงที ่ ค วามยาวคลื ่ น 595 นาโนเมตร ซึ ่ ง ปริ ม าณของ [Fe(III)(TPTZ)2]2+ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น สามารถประมาณ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ในรูปของ FRAP value เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Ferrous sulfate ที่ความ
เข้มข้นต่างๆ
การสร้างกราฟมาตรฐานการวิเคราะห์ค่า FRAP value โดยนำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้จากสารมาตรฐาน
Ferrous sulfate ไปสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ าการดูดกลืนแสง 595 นาโนเมตร กับความเข้มข้นของสารมาตรฐาน
Ferrous sulfate ได้สมการเส้นตรง y = 0.062x ดังรูปที่ 2 และจากการการศึกษาการวัดความสามารถของการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิระของน้ำมันเมล็ดเจีย โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน Ferrous sulfate พบว่าตัวอย่างน้ำมันเมล็ดเจียที่สกัดด้วยวิธี
ซอกห์เลตมีค่า FRAP Value เท่ากับ 252 µmol/g sample และตัวอย่างน้ำมันเมล็ดเจียที่สกัดด้วยวิธี คลื่นเสียงความถี่สูงมี
ค่า FRAP Value เท่ากับ 275 µmol/g sample ตามลำดับ ซึ่งค่า FRAP Value นั้นเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการ
รีดิวซ์ของ Fe3+- TPTZ ซึ่งไม่มีสี ไปเป็น Fe2+- TPTZ ที่มีสีม่วงน้ำเงิน นั่นหมายความว่าน้ำมันที่สกัดได้ แต่ละวิธีที่ใช้ในการ
ทดสอบนั้นเกิดการรีดิวซ์ของสารประกอบภายในปฏิกิริยาทำให้มีความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นที่ใกล้เคียงกัน
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ค่าการดูดกลืนแสง ( A595 )

0.4
0.3
y = 0.062x
R² = 0.9967

0.2
0.1
0
0

2

4

6

ความเข้มข้นของสารละลาย Ferrous sulfate (mM)
รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
Ferrous sulfate
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
เมล็ดเจียที่นำมาศึกษาซึ่ง มีแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทย ประกอบด้วยน้ำมันในปริมาณสูง ถึงร้อยละ 29-38
รวมถึงมีปริมาณฟีนอลิกรวมที่สูงถึง 5.53–5.60 mg GAE/g crude extract และมีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระที่มีค่าสูง
ถึงร้อยละ 31.31–33.27 เมื่อศึกษาด้วยวิธี DPPH และมีค่า 252-275 µmol/g sample เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี FRAP ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่าเมล็ดเจียที่ปลูกในประเทศไทยมีคุณภาพที่เหมาะสม มีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาเพื่อ
เป็นอาหารสุขภาพ
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การเปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิกในย่านางและบัวบก
COMPARISON OF TOTAL PHENOLIC CONTENT IN Tiliacora triandra AND Centella asiatica
เปี่ยมรัก ริบไธสง1,*, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์2 , ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์1,*
Piamrug Ribthaisong1,*, Narin Toakaenchan2, Thawalrat Ratanadachanakin1,*
1
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บทคัดย่อ:
สารประกอบโพลีฟีนอลิก (Polyphenolic compounds) เป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ สามารถนามาใช้
เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ตามธรรมชาติพบได้ทั่วไปใน พืชผัก ผลไม้ และ
พื ชสมุ น ไพร ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ไ ด้ท าการเปรีย บเที ย บปริ มาณสารฟีน อลิ กรวม จากพื ชสมุ น ไพรย่า นาง (Tiliacora
triandra) และ บัวบก (Centella asiatica) โดยทาการสกัดสารจากสมุนไพรด้วยตัวทาละลายเมทานอลและนาไปวิเคราะห์
หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid)
ในย่านาง บัวบก และย่านางต่อบัวบก ( 1:1 ) มีสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 208.49 mgGAE/gDW, 174.12 mgGAE/gDW
และ 238.96 mgGAE/gDW ตามลาดับ
คาสาคัญ: สารประกอบฟีนอลิก วิธี Folin-Ciocalteu ย่านาง บัวบก
Abstract:
Polyphenolic compounds are antioxidants that can be used for medicine, such as cencer, heart
disease and cerebrovascular disease, etc. Polyphenolic compounds are naturally found in vegetables, fruits
and herbs. In this study, we determined and compared total phenolic content between Tiliacora triandra
and Centella asiatica. We used methanol to extract herbs. The Folin-Ciocalteu method was used to analyst
the total phenolic compounds by comparison with the gallic acid, used as a standard. In Tiliacora triandra,
Centella asiatica and Tiliacora triandra to Centella asiatica ( 1:1 ) there was a total phenolic compound
of 208.49 mgGAE/gDW, 174.12 mgGAE/gDW and 238.96 mgGAE/gDW, respectively.
Keywords: Phenolic compound, Folin-Ciocalteu method, Tiliacora triandra, Centella asiatica
บทนา:
สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) หรืออาจเรียกว่า สารต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (antioxidation) เป็น
สาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ ( free radical ) เกิดจากโมเลกุลหรือชิ้นส่วนโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนที่ไม่ได้จับคู่อยู่ในชั้น
วาเลนซ์อิเล็กตรอน ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้พวกอนุมูลอิสระก่อตัวขึ้น โดยจะทาการยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมู ลอิสระ และ
หยุดการก่อตัวขึ้นใหม่ของอนุมูลอิสระ ช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากตัวอนุมูลอิสระที่ไปทาลายเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย
รวมทั้งช่วยกาจัดและแทนที่โมเลกุลที่ถูกทาลาย สารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหลายโรคโดยเฉพาะโรค
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เรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคสมอง แล้วยังช่วยชะลอกระบวนการบางขั้นตอนที่
ทาให้เกิดความแก่ โดยปกติร่างกายสามารถกาจัดอนุมูลอิสระก่อนที่มันจะทาอันตรายได้ [1]
สารประกอบฟีนอลิก เป็นสารที่พบได้ในพืชซึ่งปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกในอาหารและเครื่องดื่มที่ม าจากพืช
และผลไม้จะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืช วิธีการปลูก ระดับความสุก กระบวนการแปรรูปและการเก็บ การใช้ความร้อน
ในกระบวนการแปรรูปมีส่วนทาให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกลดลง และสารประกอบฟีนอลิกเป็นสารกลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วย [1]
สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารประกอบที่เป็นวงแหวนอะโรมาติก และมีหมู่ไฮดรอกซิลอย่างน้อย 1 หมู่ รวมไปถึงอนุ
พันธุ์ของสารประกอบฟีนอลซึ่งมีการแทนที่ด้วยหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ฟลาโวนอยด์ ลิกนิน กรดซินนามิก และโคเอ็นไซม์คิว
สารประกอบฟีนอลิกที่พบในธรรมชาติมีมากมายหลายชนิ ด และมีลักษณะสูตรโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกัน ตั้งแต่กลุ่มที่มี
โครงสร้างอย่างง่าย เช่น กรดฟีนอลิกไปจนถึงที่มีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ เช่น ลิกนิน กลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบคือ สา รประกอบ
ฟลาโวนอยด์ สารประกอบฟีนอลที่พบในพืช มักจะรวมอยู่ในโมเลกุลของน้าตาลในรูปของสารประกอบไกลโคไซน์ น้าตาลชนิด
ที่พบมากที่สุดในโมเลกุลฟีนอล ได้แก่ น้าตาลกลูโคส และพบว่าอาจมีก ารรวมตัวระหว่างสารประกอบฟีนอลด้วยกันเอง หรือ
เป็นสารประกอบฟีนอลกับสารประกอบอื่น ๆ เช่น กรดอินทรีย์ รวมอยู่ในโมเลกุลของโปรตีน แอลคาลอยด์ และ เทอร์พีนอยด์
เป็นต้น[1]
ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) เป็นไม้เลื้อยอยู่ในวงศ์ Menispermaceae และอยู่ในตระกลูเดียวกับ
เถาวัลย์ ต้นย่านางมีลักษณะเป็นเถาขึ้นอยู่ตามป่าของไทย โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถขึ้นได้ในทุก
ภูมิประเทศและทุกภูมิอากาศ เป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายและสามารถเจริญเติบโตเลื้อยพันต้นไม้อย่างรวดเร็ว ใบของย่านางมีสีเขียว
เงามัน มีดอกเล็ก ๆ สีเหลือง มีผลขนาดเล็ก กลมรี นิยมนาใบ ราก และเถามาใช้เป็นยาพื้นบ้าน มีประชากรบางกลุ่มนิยมดื่ม
น้าใบย่านาง โดยมีรายงานว่าน้าย่านางมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ลดไข้ แก้ปวด ลดความดันโลหิต ต้านเชื้อจุลชีพ ต้านการแพ้
ลดการหดเกร็งของลาไส้ ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็ง และมีฤทธิ์อย่างอ่อนในการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยเหตุนี้ย่านางจึงนิยม
ปลูกเป็นพืชสมุนไพรประจาบ้านทั่วไป และมีแนวคิดของการส่งเสริมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุ มชน สาหรับสรรพคุณการ
ป้องกันโรคต่าง ๆ ของย่านาง นั้นยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการชัดเจนนัก อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าย่านางนั้นมีสารต้านอนุมูล
อิสระ ได้แก่ เบต้า -แคโรทีน แซนโทฟิลล์ วิตามินซี วิตามินอี แทนนิน และสารประกอบฟีนอลิก โดยสารต้านอนุมูลอิสระ
เหล่านี้ช่วยกาจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายและลดความเสื่อมของเซลล์ที่เป็นผลจากฤทธิ์ของอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุ
สาคัญของการเกิดความแก่ชราและโรคเรื้อรังต่าง ๆ [2]
บัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urban) เป็นพืชผักสมุนไพรในเขตร้อน ชอบขึ้นในพื้นที่ชื้น แต่ไม่แฉะมากหรือ
น้าท่วมขัง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือตัดไหลที่มีต้นอ่อนและราก พบมากในประเทศแถบยุโรปเรื่อยมาจนถึงแอฟริกาใต้
อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา บัวบกเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรในงานสารณสุขมูลฐาน และเป็นตัวยาที่ใช้ในตาราอายุรเวท นิยม
รับประทานสดเป็นผักเครื่องเคียงกับอาหารต่าง ๆ เช่น น้าบัวบก ชาบัวบก บัวบกแคปซูล บัวบกมีรสขมเฝื่อน แก้เมื่อยขัดแก้
ถ่ายท้อง เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ปัสสาวะขัด แก้ฝี แก้บวม แก้เจ็บคอ สมานแผล [3] ในบัวบกพบสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
หลายชนิด เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินอี วิตามินซี และกรดอะมิโนต่าง ๆ จึงถือได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรที่
มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่ง นอกจากนี้ บัวบกยังมีองค์ประกอบทางเคมีที่สาคัญ และแสดงคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ
ได้แก่ สารกลุ่มไตรเทอร์ปินอนด์ ไกลโคไซด์ ( triterpenoid glycoside ) เช่น กรดเอเชียติก ( asiatic acid ) กรดมาเดคลาสิก
( madecassic acid ) มาเดคาสไซด์ ( madecassoide ) เอเซียติโคไซด์ ( asiaticoside ) [4]
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วิธีการทดลอง:
1. การสกัดตัวอย่างพืช
การสกัดตัวอย่างพืชโดยใช้ วิธี Folin-Ciocalteu’s phenol assay โดยดัดแปลงจากวิธีของ Namjooyen et al.(2010)
[5] มีการทดสอบดังนี้
1.1 นาตัวอย่างย่านางและบัวบกที่อบแห้ง และบดเป็นผงละเอียดโดยใช้เครื่องปั่น แล้ว นาผงย่านาง ผงบัวบก และผง
ย่านางผสมกับบัวบก ในอัตราส่วน ( 1:1 ) มาชั่งน้าหนักด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า 3 ตาแหน่ง ตัวอย่างละ 1.0xx กรัม
1.2 นาตัวอย่างทั้ง 3 ชนิดในข้อ 1.1 ทีช่ ั่งน้าหนักแล้วใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร
1.3 เติมเมทานอลลงในขวดรูปชมพู่ ขวดละ 40 มิลลิลิตร ปิดขวดรูปชมพู่ด้วยกระดาษฟลอยด์
1.4 นาไปแช่ในอ่างน้าร้อน ( water bath ) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วนาสารละลายที่ได้ไป
กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1
1.5 นาสารสกัดหยาบที่ได้ในข้อที่ 1.4 ไปปรับปริมาตรเป็น 50 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร ด้วยเมทานอล ดังรูปที่ 1
2. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ( Total phenolic compounds ) ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu’s assay
2.1 การเตรียมสาร 2% Na2CO3
ชั่ง Na2CO3 มา 2 กรัม ละลายและปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ด้วย
น้ากลั่น
2.2 การเตรียมสารมาตรฐานกรดแกลลิก ( gallic acid ) เข้มข้น 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ชั่งกรดแกลลิก 0.05 กรัม
ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 50 มิลลิลิตร ในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ด้วยน้ากลั่น
2.3 การเตรียมสารมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้น 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 และ 140 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร
( ppm ) ปิเปตสารมาตรฐานแกลลิกจากข้อ 2.2 มา 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 และ 1.4 มิลลิลิตร ตามลาดับ
ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ละลายแล้วปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นจะได้ความเข้มข้นเป็น 10, 20, 40,
60, 80, 100, 120 และ 140 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ปิ เปตสารมาตรฐานแต่ละความเข้มข้นมาอย่างละ
0.1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ห ลอดทดลองขนาด 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม สารละลายโซเดี ย มคาร์ บ อเนต ( Na2CO3) เข้ ม ข้ น 2
เปอร์เซ็นต์ 2 มิลลิลิตร และเติมสารละลาย Folin-Ciocalteu’s reagent 0.1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ ากัน ตั้งไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที ( ที่มืด) นาสารละลายมาตรฐานความเข้มข้นต่าง ๆ วัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UVVisible spectrometer ที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร จากนั้นนาค่าการดูดกลืนแสงที่วัดค่าได้ไปสร้างกราฟ
มาตรฐาน
2.4 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในตัวอย่าง
2.4.1 ปิเปตสารสกัดตัวอย่างจากขวดวัดปริมาตรมา 0.1 มิลลิลิตร เจือจางให้เป็น 10 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร
ด้วยเมทานอล
2.4.2 ปิเปตสารละลายในข้อ 2.4.1 มา 0.1 มิลลิลิตร แล้วจึงเติมสารละลายโซเดียมคาร์โบเนต ( Na2CO3 ) เข้มข้น
2 เปอร์เซ็นต์ 2 มิลลิลติ ร และเติมสารละลาย Folin-Ciocalteu’s reagent 0.1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที ( ในที่มืด)
2.4.3 นาสารละลายที่เตรียมได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-Visible
spectrometer (ใช้เมทานอลเป็น Blank ) แล้วคานวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก เทียบกับกราฟ
มาตรฐานกรดแกลลิก โดยรายงานผลปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในหน่วยมิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อ
กรัมน้าหนักแห้งตัวอย่าง ( mgGAE/gDW )
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3. การคานวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
การน าค่ า ดู ด กลื น แสงที่ วั ด ค่ า ของสารสกั ด ตั ว อย่า งได้ ไปค านวณหาปริม าณสารประกอบฟี น อลิก ทั้ งหมด ( Total
phenolic compound ) คานวณจากสูตร ดังนี้
Total phenolic compound (mgGAE/gDW) = [ ppm จากกราฟมาตรฐาน ] ×
เมื่อ

V3 ×V1
V2 ×1000×W

W คือ น้าหนักของตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ( 1.0xx กรัม )
V1 คือ ปริมาตรของสารสกัดหยาบ ( 50 มิลลิลิตร )
V2 คือ ปริมาตรของสารสกัดตัวอย่างที่ใช้ในการเจือจาง ( 0.1 มิลลิลิตร )
V3 คือ ปริมาตรในการเจือจางสารสกัดตัวอย่าง ( 0.1 มิลลิลิตร )
ppm จากกราฟมาตรฐาน คือ ความเข้มข้นของกรดแกลลิกในตัวอย่างที่เทียบจากกราฟมาตรฐาน

ผลการทดลอง:

ย่านาง

บัวบก ย่านางต่อบัวบก (1:1)

รูปที่ 1 ตัวอย่าง 3 ชนิดที่สกัด ได้หลังจากกระบวนการแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่ 40 องศาเซลเซียส
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างที่สกัดได้ของย่านาง บัวบก ย่านางต่อบัวบก ( 1:1 ) ตามลาดับ หลังจากผ่านกระบวนการแช่ใน
อ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วนามาปรับปริมาตร 50 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร
ด้วยเมทานอล พบว่าได้สารสกัดตัวอย่างสีเขียว

(1:1)

กราฟที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ 750 นาโนเมตร
กับความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดแกลลิก ( ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร )
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กราฟที่ 1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ 750 นาโนเมตรกับความเข้มข้นของสารมาตรฐาน
กรดแกลลิก ( ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ) ที่ความเข้มข้น10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 และ 140 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า
การดูดกลืนแสงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.028, 0.045, 0.081, 0.123, 0.163, 0.209, 0.261 และ0.314 ตามลาดับ สาหรับ สาร
ตัวอย่าง 3 ชนิด ได้แก่ ใบบัวบก ใบย่านาง และย่านางต่อบัวบก (1:1 ) มีค่าการดูดกลืนแสงโดยเฉลี่ย 0.094, 0.077 และ
0.114 ตามลาดับ

รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ของสารสกัดตัวอย่าง 3 ชนิด
รูปที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดจากการนาค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่างทั้ง 3 ชนิดไป
คานวณหาความเข้มข้นของกรดแกลลิกในตัวอย่างที่เทียบกับกราฟมาตรฐานจากสมการ y = mx + c โดยใช้วัดความยาวคลื่น
ที่ 750 นาโนเมตร โดยที่ y คือ ค่าการดูดกลืนแสง และ x คือ ความเข้มข้นของกรดแกลลิกในตัวอย่างเทียบจากกราฟ
มาตรฐาน ต่อจากนั้นนาค่า x ที่ได้ไปคานวณหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดตามสูตรข้อ 3 โดยทดลอง 3 ครั้ง แล้วนาค่าที่ได้มา
เฉลี่ย แสดงเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด พบว่า ใบย่านาง ใบบัวบก และใบย่านางผสมกับใบบัวบก ในอัตราส่วน (1:1)
มีปริมาณฟีนอลิกรวม เท่ากับ 208.49 mgGAE/gDW, 174.12 mgGAE/gDW และ 238.96 mgGAE/gDW ตามลาดับ
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
งานวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาการเปรียบเทียบปริมาณฟีนอลิกในย่านางและบัวบก ให้ผลว่า ในใบย่านางมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด เฉลี่ย ( 208.49 mgGAE/gDW ) มากกว่าในใบบัวบก ( 174.12 mgGAE/gDW ) แต่เมื่อนา
ตัวอย่างทั้ง 2 ชนิดมาผสมกันในอัตราส่วน 1:1 จะให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสารตัวอย่าง
ย่านางและบัวบกเดี่ยว ปริมาณฟีนอลิกที่เพิ่มขึ้นในตัวอย่างผสมสามารถสรุปได้ว่าเมื่อนาใบย่านางและใบบัวบกมาผสมกันแล้ว
ทาให้เกิดสารเสริมฤทธิ์กัน
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อนุเคราะห์ใช้เครื่องมือในการดาเนินการทดลอง
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกรวม (Total phenolic compounds) ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu โดยใช้กรด
แกลลิกเป็นสารมาตรฐาน เราใช้เมทานอลเป็นตัวทาละลายในการสกัดตัวอย่างสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ผักแพว (Persicaria
odorata) พริ ก ไทย (Piper nigrum) และผั ก แพวต่ อ พริ ก ไทย ในอั ต ราส่ ว น 1:1 มี ส ารฟี น อลิ ก รวมเท่ า กั บ 180.89
mgGAE/gDW, 81.43 mgGAE/gDW และ 72.89 mgGAE/gDW ตามลาดับ โดยทั่วไปสารประกอบฟีนอลิกมีคุณสมบัติเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคเกี่ยวกับ
ความเสื่อมของระบบประสาท
คาสาคัญ: สารประกอบฟีนอลิกรวม วิธี Folin-Ciocalteu ผักแพว พริกไทย
Abstract:
In this research, we studied the amount of total phenolic compounds using the Folin-Ciocalteu
method. The gallic acid was used as a standard. We used methanol as solvent to extract three herbs, such
as Persicaria odorata, Piper nigrum and Persicaria odorata to Piper nigrum in ratio 1 :1 there was a total
phenolic compound of 180.89 mgGAE / gDW, 81.43 mgGAE / gDW and 72.89 mgGAE / gDW, respectively. In
general, phenolic compounds are natural antioxidants that offer some protection against development of
cancers, cardiovascular diseases, diabetes, and neurodegenerative diseases.
Keywords: Total phenolic compounds, Folin-Ciocalteu method, Persicaria odorata, Piper nigrum
บทนา:
สารประกอบฟีนอลหลายชนิดมีฤทธิ์เป็นสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันและเป็น
สารต้านการกลายพันธุ์ (antimutagrns) มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพสามารถป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือดและ
มะเร็ง โดยสารประกอบฟีนอลจะทาหน้าที่กาจัดอนุมูลอิสระ และไอออนของโลหะที่สามารถเร่งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของไขมันและโมเลกุลอื่นๆ โดยใช้ตัวเองเป็นตัวรับอนุมูลอิสระ (free radical) ทาให้ยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ ที่มีอนุมูลอิสระเป็น
สาเหตุ แต่สารต้านอนุมูลอิสระจะถูกทาลายไปด้วย
อนุมูลอิสระ (free radicle) คือ โมเลกุล ที่ไม่เสถียรและไวต่อ การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อการทาลายโมเลกุล
อื่นๆต่อเนื่องกันไปเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ อนุมูลอิสระจึงเป็นสารพิษต่อเซลล์ของร่างกายถ้ามีมากก็เป็นอันตรายได้โดยจะทาลาย
ดีเอนเอ เยื่อหุ้มเซลล์และอื่นๆ ในระยะสั้นอนุมูลอิสระมีผลต่อการอั กเสบและการทาลายเนื้อเยื่อในระยะยาวมี ผลต่อความ
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เสื่อมหรือการแก่ของเซลล์ ปัจจุบันผลการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า อนุมูลอิสระมีความสัมพันธ์กับการเกิด
โรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อหลายชนิดโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนทั่วโลก
สารต้านอนุมูลอิสระ คือสารที่ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้พวกอนุมูลอิสระก่อตัวขึ้น โดยจะทาการยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่
ของอนุมูลอิสระ และหยุดการก่อตัวใหม่ของอนุมูลอิสระ ช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากตัวอนุมูลอิสระที่ไปทาลายเซลล์
ต่างๆในร่างกายรวมทั้งช่วยกาจัดและแทนทีโ่ มเลกุลที่ถูกทาลาย [5]
ผักแพว (Persicaria odorata) เป็นพืชเฉพาะถิ่น ซึ่งสามารถพบได้ในประเทศ เวียดนาม พม่า ลาว ไทย เท่านั้น
จัดเป็นไม้ล้มลุกปีเดียว สูง 20-35 เซนติเมตร ลาต้นทรงกลมเป็นข้อปล้องคล้ายต้นไผ่ ลาต้นมีสีเขียวแกมสีน้าตาลแดง ต้นและ
ใบมีกลิ่นฉุนแรงเฉพาะตัว [1] สรรพคุณทางยาของผักแพวนั้น ตามตารายาไทยระบุไว้ว่า ทั้งต้น รสเผ็ดร้อน ช่วยให้เจริญอาหาร
ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ขับปัสสาวะ ใบช่วยป้องกันโรคหัวใจ ใช้รับประทานช่วยทาให้เจริญอาหาร แก้ลม ขับลมใน
กระเพาะอาหาร ช่วยทาให้เลือดลมในร่างกายเดินสะดวกมากขึ้น แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยลดอาการอักเสบ ช่วยรักษาโรคหวัด
ช่วยรักษาโรคตับแข็ง ดอก ใช้ขับเหงื่อ รักษาโรคปอด แก้เลือดดีขึ้น แก้ปวดท้อง ท้ องอืด ท้องเฟ้อ ราก ใช้แก้ริดสีดวง บารุง
ประสาท แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายและข้อกระดูก รักษาหอบหืด แก้ไอ [2]
พริกไทย (Piper nigrum) พริกไทยมีแหล่งกาเนิดอยู่ในบริเวณเทือกเขาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
อินเดีย ปัจจุบันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พริกไทยมีลักษณะ
ลาต้นเป็นเถาเลื้อย มีรากเล็กๆออกตามข้อของลาต้น ออกดอกเป็นช่อยาวตรงซอกใบ [3] มีสรรพคุณตามตารับยาไทยคือ ใช้
เป็นยาขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ บารุงธาตุเจริ ญอาหาร ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะและกระตุ้นประสาท ชาวจีนใช้พริกไทยระงับ
อาการปวดท้อง แก้ไข้มาลาเรีย แก้อหิวาตกโรค มีรายงานว่า พริกไทย สามารถใช้แก้ลมบ้าหมูได้ และสามารถแก้อาการชัก
ได้ผลดี [4]
วิธีการทดลอง:
1. การสกัดตัวอย่างพืช
การสกัดตัวอย่างพืชโดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu’s phenol assay โดยดัดแปลงจากวิธีของ Namjooyen et al. (2010)
มีการทดสอบดังนี้
1.1 นาตัวอย่างผักแพวและพริกไทยที่อบแห้ง และบดเป็นผงละเอียดโดยใช้เครื่องปั่น แล้วนาผงของผักแพว ผงพริกไทย
และผงของผักแพวผสมกับผงพริกไทย ในอัตราส่วน 1:1 มาชั่งน้าหนักด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า 3 ตาแหน่ง ตัวอย่างละ
1.0xx กรัม
1.2 นาตัวอย่างทั้ง 3 ชนิด ทีช่ ั่งน้าหนักแล้วใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250.00 มิลลิลิตร
1.3 เติมเมทานอลลงในขวดรูปชมพู่ ขวดละ 40.00 มิลลิลิตร ปิดขวดรูปชมพู่ด้วยกระดาษฟลอยด์
1.4 นาไปแช่ในอ่างน้าร้อน (water bath) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วนาสารละลายที่ได้ไป
กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1
1.5 นาสารสกัดหยาบที่ได้ในข้อที่ 1.4 ไปปรับปริมาตรเป็น 50.00 มิลลิลิตรในขวดวัดปริมาตร ด้วยเมทานอล ดังแสดงใน
รูปที่ 1
2. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolic compounds) ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu’s assay
2.1 การเตรียมสาร 2% Na2CO3
ชั่ง Na2CO3 มา 2 กรัม ละลายและปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตรขนาด 100.00 มิลลิลิตร
ด้วยน้ากลั่น
2.2 การเตรียมสารมาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) เข้มข้น 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ชั่งกรดแกลลิก 0.05xx
กรัม ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 50.00 มิลลิลิตร ในขวดวัดปริมาตร ด้วยน้ากลั่น
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2.3 การเตรียมสารมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้น 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 และ 200 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร ปิเปตสารมาตรฐานกรดแกลลิกจากข้อ 2.2 มา 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 และ 2.0
มิลลิลิตร ตามลาดับ ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ละลายแล้วปรับปริมาตรด้ วยน้ากลั่นจะได้ความ
เข้ ม ข้ น เป็ น 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 และ 200 ไมโครกรัมต่อ มิล ลิลิตร ตามล าดั บ ปิ เ ปตสาร
มาตรฐานแต่ละความเข้มข้นมาอย่างละ 0.1 มิลลิลิ ตร ใส่หลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร เติมสารละลายโซเดียม
คาร์บอเนต ( Na2CO3) เข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ 2 มิลลิลิตร และเติมสารละลาย Folin-Ciocalteu’s reagent 0.10
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที (ที่มืด) นาสารละลายมาตรฐานความเข้มข้นต่างๆ วัด
ค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Visible spectrometer ที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร จากนั้นนาค่าการดูดกลืน
แสงที่วัดค่าได้ไปสร้างกราฟมาตรฐาน
2.4 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ในสารสกัดตัวอย่าง
2.4.1 ปิเปตสารสกัดตัวอย่างจากขวดวัดปริมาตรมา 0.10 มิลลิลิตร เจือจางให้เป็น 10.00 มิลลิลิตร ด้วยเมทานอล
2.4.2 ปิเปตสารละลายในข้อ 2.4.1 มา 0.10 มิลลิลิตร แล้วจึงเติมสารละลายโซเดียมคาร์โบเนต ( Na2CO3 ) เข้มข้น
2 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 2.00 มิลลิลิตร และเติมสารละลาย Folin-Ciocalteu’s reagent 0.10 มิลลิลิตร
ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที ( ในที่มืด)
2.4.3 นาสารละลายที่เตรียมได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง
UV-Visible spectrometer (ใช้เมทานอลเป็น Blank ) แล้วคานวณหาปริมาตรสารประกอบฟีนอลิก
เทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก โดยรายงานผลปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในหน่วยมิลลิกรัม
กรดแกลลิกต่อกรัมน้าหนักแห้งของตัวอย่าง (mgGAE/gDW)
3. การคานวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดตัวอย่าง
การนาค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่างที่ได้ไปคานวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolic
compounds) จากสูตร ดังนี้
Total phenolic compounds (mgGAE/gDW) = [ ppm จากกราฟมาตรฐาน ] ×
เมื่อ

V3 ×V1
V2 ×1000×W

W คือ น้าหนักของตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง (1.0xx กรัม)
V1 คือ ปริมาตรของสารสกัดหยาบ (50.00 มิลลิลิตร)
V2 คือ ปริมาตรของสารสกัดตัวอย่างที่ใช้ในการเจือจาง (0.10 มิลลิลิตร)
V3 คือ ปริมาตรในการเจือจางสารสกัดตัวอย่าง (10.00 มิลลิลิตร)
ppm จากกราฟมาตรฐาน คือ ความเข้มข้นของกรดแกลลิกในตัวอย่างที่เทียบจากกราฟมาตรฐาน

ผลการทดลอง:

ผักแพว

พริกไทย ผักแพวต่อพริกไทย (1:1)

รูปที่ 1 ตัวอย่าง 3 ชนิด ที่สกัดได้หลังจากกระบวนการแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่ 40 องศาเซลเซียส
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รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างที่สกัดได้ของผักแพว พริกไทย และผัก แพวต่อพริกไทย อัตราส่วน 1:1 ตามลาดับ หลังจาก
กระบวนการแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงจากนั้นนามาปรับปริมาตรด้วยเมทานอล
ปริมาณ 50.00 มิลลิลิตร ในขวดวัดปริมาตรขนาด 50.00 มิลลิลิตร จากการทดลองพบว่า สารสกัดผักแพวมีสีเขียว สารสกัด
พริกไทยมีสีเหลืองและสารสกัดจากผักแพวผสมพริกไทย ในอัตราส่วน 1:1 มีสีเขียว จากสีของสารสกัดที่ได้สามารถทราบได้
ทันทีว่าสารสกัดของพืชทีม่ ีปริมาณฟีนอลิกมากจะมีสีเขียว

กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้น 10-200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

0.4
ค่าการดูดกลืนแสงที่ 750 นาโนเมตร

0.35
0.3
y = 0.0019x + 0.0065
R² = 0.9979

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

50
100
150
200
ความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดแกลลิก (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)

250

รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ 750 นาโนเมตรกับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แกน X คือความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้น 10, 20,
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 และ 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แกน Y คือค่าการดูดกลืนแสงที่ 750 นาโนเมตร เมื่อ
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงได้ค่าเท่ากับ 0.0337, 0.0447, 0.0760, 0.115, 0.151, 0.193, 0.220, 0.272, 0.305 และ 0.380
ตามลาดับ
ปริมาณสารฟีนอลิกในตัวอย่างสมุนไพร 3 ชนิด
ปริมาณฟีนอลิกรวม (mgGAE/gDW)

200

180.89

150
100

81.43

72.89

พริกไทย

ผักแพวต่อพริกไทย 1:1

50
0
ผักแพว

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณฟีนอลิกรวม ของสารสกัดตัวอย่าง 3 ชนิด
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รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณฟีนอลิกรวม ได้จากการนาค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่างทั้ง 3 ชนิด ไป
คานวณหาค่าของเข้มข้นของกรดแกลลิกในตัวอย่างที่เทียบจากกราฟมาตรฐาน จากสมการ y = 0.0019x + 0.0065 โดยวัด
ความยาวคลื่นที่ 750 นาโนเมตร โดยที่ y คือค่าการดูดกลืนแสง และ x คือความเข้มข้นของกรดแกลลิกในตัวอย่างที่เทียบจาก
กราฟมาตรฐาน ต่อจากนั้นนาค่า x ที่ได้ไปคานวณหาปริมาณฟีนอลิกรวมตามสูตรในข้อที่ 3 โดยทดลอง 3 ครั้ง แล้วนาค่าที่
ได้มาเฉลี่ย พบว่า ผักแพว พริกไทย และ ผักแพวผสมกับพริกไทย ในอัตราส่วน 1:1 มีปริมาณฟีนอลิกรวม เท่ากับ 180.89
mgGAE/gDW, 81.43 mgGAE/gDW และ 72.89 mgGAE/gDW ตามลาดับ
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาการหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพริกไทยและผักแพว ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu จาก
การทดลองแสดงให้เห็นว่าผักแพวมีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงที่สุดถึง 180.89 mgGAE/gDW พริกไทยมีปริมาณฟีนอลิกรวม
ทั้งหมด 81.43 mgGAE/gDW สาหรับพืชผสมระหว่างผักแพวกับพริกไทยในอัตราส่วน 1:1 มีปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ
72.89 mgGAE/gDW จากค่าปริมาณฟีนอลิ กรวมที่ได้จะเห็นได้ว่าเมื่อนาผัก แพวและพริกไทยมาผสมกัน ในอัตราส่วน 1:1
ตัวอย่างผสมมีปริมาณฟีนอลิกรวมต่ากว่าสารสกัดผักแพวและพริกไทยเดี่ยว สรุปได้ว่าสารสกัดผสมไม่เสริมฤทธิ์กัน
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และขอขอบคุณคณาจารย์
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ให้ความรู้ และให้ความ
อนุเคราะห์ใช้เครื่องมือในการทดลอง
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การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดสายพันธุ์แม่โจ้และผลิตภัณฑ์
INCREASING OF RESISTANT STARCH IN THE MAEJO WHOLEMEAL WHEAT FLOURS AND
PRODUCTS
อังคณา กลมกล่อม1,*, กัญญา บุตราช1
Angkana klomklom1,*, Kanya Buttaraj1
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดสายพันธุ์แม่โจ้ MJU 5
และ MJU 6 ทั้งนี้เนื่องจากแป้งทั้งสองสายพันธุ์ถูกค้นพบในการศึกษาก่อนหน้านี้ว่าสามารถถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมปังที่
มีรสชาติดีเป็นที่ชื่นชอบ และมีค่าดั ชนีน้ำตาลต่ำซึ่งดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยทำได้
หลายกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม กระบวนการแช่แข็งและละลาย กระบวนการทรีตด้วย
ความร้อนชื้นและการคลายตัว รวมถึงกระบวนการดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรด-เมทานอลและการคลายตัว จากการทดลอง
พบว่าแป้งที่ผ่านการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยจะมีลักษณะต่างไปจากเดิม คือ มีสีเข้มขึ้น จับตัวเป็นก้อนมากขึ้น และมี
ปริมาณแป้งผลผลิตลดลงโดยปริมาณแตกต่างกันไปขึ้นกับวิธีการที่ใช้เมื่อเทียบกับแป้งที่ใช้เป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้พบว่า
ลักษณะและปริมาณแป้งที่ได้ไม่ค่อยแตกต่างกันเมื่อเทียบระหว่างสองสายพันธุ์ แป้งที่ผ่านกระบวนการเพิ่มปริมาณแป้ง
ต้านทานการย่อยแล้วนี้จะถูกบดให้ละเอียดและผ่านตะแกรงร่อนขนาด 50 เมช แล้วจึงนำไปศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพ และ
ทางเคมีเทียบกับแป้งที่ใช้เป็นวัตถุดิบต่อไป
คำสำคัญ: แป้งต้านทานการย่อย แป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ด ดัชนีน้ำตาล การคืนตัว
Abstract:
Objective of this research was to increase the resistant starch content in the wholemeal wheat
flour of MJU 5 and MJU 6 wheat varieties, because both varieties were discovered in previous studies as
they can be transformed into popular bread products that taste favorable and have low glycemic indexes,
which are good for the health of consumers. To increase the resistant starch content, there are several
processes such as autoclave and incubation, freeze-thawing, heat-moisture and annealing, including acidmethanol and annealing. From the experiment, it was found that the starch added resistant starches had
different characteristics, e.g., darker color, more coagulation, and the amount of starch yield decreased by
the amount differs depending on the method used when compared with the starch used as raw material.
In addition, the characteristics and the amount of starch were not significantly different when compared
between the two varieties. The processed starch will be further ground and passed through a 50-mesh
sieve and their physical and chemical properties will be studied compared with the flour used as a raw
material.
Keywords: resistant starch, wholemeal wheat flour, glycemic index, annealing
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บทนำ:
แป้ง (Starch) จัดเป็นคาร์โบไฮเดรตพวกแมโครโมเลกุลถูกใช้เป็นอาหารหลัก และแหล่งพลังงานที่สําคัญชนิดหนึ่ง
ของมนุษย์ แป้งเป็นองค์ประกอบที่พบได้ตามส่วนต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่สะสมอาหารของพืช เช่น ผลของกล้วยดิบ เมล็ดของธัญ
ชาติ และหัวเผือก มันเทศ และมันสําปะหลัง เป็นต้น แป้งจะประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วนหลัก คือ อะไมโลส และอะไมโลเพกทิน และอาจมีส่วนประกอบอื่นที่มีศักยภาพในการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น มอลโทเดกซ์ตริน (maltodextrin) ทีใ่ ช้เป็น
สารทดแทนไขมัน (fat substitutes) (Hassel, 1993) และแป้งที่ไม่สามารถถูกย่อยได้ด้วยเอนไซม์ในลำไส้เล็กของมนุ ษย์
(enzyme-resistant starch หรือ resistant starch)
แป้งข้าวสาลี (Wheat flour) เป็นแป้งที่ได้จากการบดเมล็ดข้าวสาลี โดยนอกจากจะประกอบด้วยส่วนอะไมโลส
และอะไมโลเพคตินแล้วแป้งข้าวสาลียังมีโปรตีนกลูเตน (gluten) ที่ทำให้แป้งข้าวสาลีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกด้วย โดยโปรตีน
กลูเตนประกอบด้วยกลูเตนิน (glutenin) และไกลอะดิน (gliadin) ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน โปรตีนทั้งสองสามารถสร้างพันธะได
ซัลไฟด์ (disulfide bond) ได้เมื่อนวดแป้งข้าวสาลีกับน้ำส่งผลให้ เนื้อแป้งมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น สามารถเก็บกักก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ แป้งจึงมีลักษณะพองตัวเมื่อนวดแป้งผสมกับยีสต์และเมื่อหมักทิ้งไว้จะมีลักษณะของแป้งโด (dough)
เมื่ออบด้วยความร้อนทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นขนมปังที่ขึ้นฟูนุ่มน่ารับประทาน ข้าวสาลีจึงเป็นธัญพืชที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก
และถูกใช้เป็นส่วนผสมของอาหารหลายชนิด เช่น พาสต้า เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นบะหมี่ และอาหารประเภทแป้งอบอย่างขนมปัง
เป็นต้น ข้าวสาลีมีคุณค่าทางโภชนาการและให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย โดยทั่วไปแล้วข้าวสาลี 100 กรัม จะให้พลังงาน
340 แคลอรี่ และอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล ไฟเบอร์ ไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6
การบริโภคข้าวสาลีจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้าน เช่น เสริมสร้างสุขภาพลำไส้ ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
โดยทั่วไปแล้วอาหารแป้งที่บริโภคกันตามปกติเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการย่อยในระบบย่อยอาหาร และถูกดูดซึม
อย่างรวดเร็วภายในลำไส้ เล็ ก ส่งผลให้ค่าดั ชนีน้ ำตาล (glycemic index) ภายในร่างกายของคนปกติ และผู ้ป ่ว ยที ่ เ ป็ น
โรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ร่างกายได้รับพลังงานจากการดูดซึม เป็นปริมาณมาก อาจทำให้เกิดโรคอ้วนและเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูง แป้งต้านทานการย่อยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้แก้ไขปัญหาการบริโภคดังกล่าว
ตามนิ ย ามของ European FLAIR-concerted action on resistant starch (EURESTA) แป้ งต้ า นทานการย่อย
(resistant starch) หมายถึง แป้งและผลิตภัณฑ์ของแป้งที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยเอนไซม์ และไม่สามารถดูดซึมภายใน
ลําไส้เล็กของมนุษย์ได้ตามปกติ (EURESTA, 1993) จึงมีประโยชน์ในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลดระดับน้ำตาลในเลือด
อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก และลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดได้ สามารถจำแนกตามลักษณะและแหล่งที่มาได้ 4
ประเภท คือ ประเภทแรก เป็นแป้งที่มีลักษณะทางกายภาพที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ (physically inaccessible
starch; RS1) โดยเม็ดแป้งอาจถูกห่อหุ้มภายในร่างแหโปรตีน หรือถูกตรึงอยู่ภายในเซลล์หุ้มเมล็ดพืชทำให้เอนไซม์ไม่สามารถ
เข้าทำปฏิกิริยาในเม็ดแป้งได้ แป้งต้านทานการย่อยชนิดนี้จะพบในโครงสร้างของเมล็ดพืชที่ถูกทำลายไปบางส่วน เช่น ในเมล็ด
พืชที่ถูกบดมาบางส่วน ประเภทที่สอง เป็นเม็ดแป้งดิบที่ทนทานต่อการทำงานของเอนไซม์ (raw starch granule; RS2) ได้แก่
เม็ดแป้งมันฝรั่งดิบ เม็ดแป้งกล้วยดิบ และแป้งจากเมล็ดถั่ว โดยความคงทนต่อการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ขึ้นอยู่กับลักษณะ
โครงสร้างตามธรรมชาติข องเม็ดแป้ งที่ไม่มีร ูหรือ ช่อ งเปิด ให้เอนไซม์เข้าไปในเม็ด แป้ ง ประเภทที่สาม เป็นแป้งคื น ตั ว
(retrograded starch; RS3) แป้งต้านทานการย่อยโดยส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในประเภท retrograded starch ซึ่งได้แก่ อาหารที่
ผ่านการให้ความร้อนจนแป้งเกิดการเจลาติไนซ์ แล้วถูกทำให้เย็นตัวลงทำให้ส่วนอะไมโลสในน้ำแป้งหลุดออกมาในขณะที่เม็ด
แป้งพองตัว และเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ได้เป็นผลึกแป้งที่แข็งแรงและทนทานต่อการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ ดังนั้นแป้งที่มี
อัตราส่วนของอะไมโลสสูงกว่าจะสามารถเกิดการคืนตัว (retrogradation) ได้มากกว่าแป้งที่มีอะไมโลเพคตินสูง แป้งที่มี
ปริมาณอะไมโลสสูงจึงสามารถใช้ผลิตแป้งต้านทานการย่อยได้ในระดับสูง (Asp และ Bjorck, 1992, Eerlingen, Crombez,
และ Delcour, 1993) และประเภทสุดท้าย เป็นแป้งที่มีโครงสร้างถูกดัดแปรไปโดยการใช้สารเคมีในการเชื่อมไขว้ (crosslinking) ทำให้โครงสร้างแป้งภายในเกิดพันธะแบบใหม่ดังรูปที่ 1
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RS1

RS2

RS3

รูปที่ 1 แป้งต้านทานการย่อยจำแนกตามลักษณะและแหล่งที่มาทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ physically inaccessible
starch; RS1, raw starch granule; RS2, retrograded starch; RS3, และแป้งที่มีโครงสร้างถูกดัดแปรไปโดย
การใช้สารเคมี
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิม่ ปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดสายพันธุแ์ ม่โจ้ MJU 5
และ MJU 6 เนื่องจากแป้งทั้งสองสายพันธุ์ซึ่งถูกปรับปรุงพันธุ์โดยสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ถูกพบว่าสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมปังที่มรี สชาติดีเป็นทีช่ ื่นชอบ และมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำซึง่ ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
โดยการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยจะใช้กระบวนการที่ทำให้เกิด retrograded starch หรือ RS3 เป็นหลัก ได้แก่ การ
ใช้กระบวนการนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม (autoclave and incubation) กระบวนการแช่แข็งและละลาย (freeze-thawing)
กระบวนการทรีตด้วยความร้อนชืน้ และการคลายตัว (heat-moisture and annealing) รวมถึงกระบวนการดัดแปลง
โครงสร้างด้วยกรด-เมทานอลและการคลายตัว (acid-methanol and annealing) แป้งที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ แล้วนี้จะถูก
ประเมินคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีต่อไป
วิธีการทดลอง:
เมล็ดข้าวสาลีสายพันธุ์แม่โจ้ MJU 5 และ MJU 6 ได้รับจากสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ปี พ.ศ. 2561 แบ่งเก็บเป็นแพ็คสุญญากาศที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
และแบ่งมาใช้ในการทดลองให้หมดทีละแพ็ค
การเตรียมแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ด (Preparation of wholemeal wheat flour)
บดเมล็ดข้าวสาลีด้วยโกร่งบดให้เมล็ดข้าวแตกอย่างหยาบในครั้งแรก แล้วจึงนำไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดอาหาร
ที่มีใบพัดแบบไฟฟ้า นำผงแป้งซึ่งประกอบด้วยส่วนเนื้อแป้ง (endosperm) และส่วนเปลือก (bran) ไปร่อนผ่านตะแกรงขนาด
50 เมช ผงแป้งข้าวสาลีที่ผ่านจากการร่อนนี้เรียกว่า “แป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ด ” แบ่งเก็บเป็นแพ็คสุญญากาศที่อุณหภูมิ -80
องศาเซลเซียส และแบ่งมาใช้ในเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยให้หมดทีละแพ็ค
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อย (Multiplication of resistant starch)
การเพิม่ ปริมาณแป้งต้านทานการย่อย 3 วิธีแรกจะใช้ขบวนการที่ทำให้เกิด retrograded starch และวิธีสุดท้ายจะ
เป็นการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของแป้งโดยการใช้สารเคมี รายละเอียดของแต่ละวิธีเป็นดังนี้
วิธที ี่ 1 Autoclave and incubation (Onyango, Bley, Jacob, Henle, & Rohm, 2006)
บรรจุน้ำแป้งเข้มข้น 10% (w/v) ในขวดรูปชมพู่ ปิดด้วยสำลีและ aluminium foil นําไปนึ่งความดัน 1 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว ที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48
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ชั่วโมง เก็บแป้งที่ได้ไว้ในตู้เย็นที่ –20 องศาเซลเซียส แล้ วนำไปทําแห้งด้วยกระบวนการ freeze drying วัดปริมาณแป้ง
ต้านทานการยอยด้วยเอนไซม์ตามวิธีของ Goni (1996) ต่อไป
วิธีที่ 2 Freeze – thawing (Wang, Yin, Wu, Sun, & Xie, 2008)
เตรียมนํ้าแป้งเข้มข้น 10 % (w/v) บ่มในอ่างน้ำเดือดเป็นเวลา 30 นาที และทําให้เย็น จากนั้นนําไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ
-20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 22 ชั่วโมง นํามาละลายในอ่างน้ำที่อุณหภูมิห้องนับเป็น 1 รอบ ทําซํ้าอีก 2 รอบ วัดปริมาณแป้ง
ต้านทานการยอยด้วยเอนไซม์ตามวิธีของ Goni (1996) ต่อไป
วิธีที่ 3 Heat-moisture treatment and annealing
เตรียมน้ำแป้งเข้มข้น 30% (w/v) ในภาชนะปิด และเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นําเข้าตู้อบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เติมนํ้ากลั่นในอัตราส่วนของแป้งต่อนํ้าเป็น 3 ต่อ 7 แล้วปิดผนึก จากนั้น
นําไปบ่มในอ่างน้ำควบคุมอุณภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส และเขย่าบางเวลา เป็นเวลา 72 ชั่วโมง แยกแป้งโดยการปั่นเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 2000x g เป็นเวลา 10 นาที อบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส ตรวจหาปริมาณแป้งต้านทานการย่อยตามวิธีของ
Goni (1996) ต่อไป
วิธีที่ 4 Acid–methanol and annealing
ชั่งตัวอย่างแป้ง 25 กรัม (นํ้าหนักแห้ง ) ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารละลายเมทานอล 100
มิลลิลิตร (มีกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.36 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 1 มิลลิลิตร) ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วัน หยุด
ปฏิกิริยาด้วยการเติม 1 M NaHCO3 14 มิลลิลิตร นําไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 3500x g เป็นเวลา 5 นาทีที่อุณหภูมิห้อง
ล้างแป้งที่ได้ด้วยเอทานอลเข้มข้น 50% (โดยปริมาตร) กรองเก็บแป้งด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ แล้วนําไปอบแห้งที่ 40 องศา
เซลเซียส
ชั่งตัวอย่างแป้งที่ผ่านกระบวนการนี้ 2 กรัม (น้ำหนักแห้ง) ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่น 48
มิลลิลิตร และโทลูอีน 10 ไมโครลิตร (เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย) นําไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 50 องศา
เซลเซียส เขย่าบางเวลานาน 72 ชั่วโมง กรองเก็บแป้งด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ แล้วนําไปอบแห้ง ที่ 40 องศาเซลเซียส
ตรวจหาปริมาณแป้งต้านทานการย่อยตามวิธีการของ Goni (1996) ต่อไป
ผลการทดลอง:
จากการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยโดยกระบวนการที่ทำให้เกิด retrograded starch และการดัดแปร
โครงสร้างของแป้งโดยใช้สารเคมี ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ กระบวนการนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม กระบวนการ
แช่แข็งและละลาย กระบวนการทรีตด้วยความร้อนชื้นและการคลายตัว และกระบวนการดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรด-เมทา
นอลและการคลายตัว พบว่าแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดสายพันธุ์แม่โจ้ซึ่งผ่านกระบวนการเหล่านี้มีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไป
และได้ปริมาณของแป้ง (น้ำหนักร้อยละ) ที่ผ่านกระบวนการแล้วแตกต่างกันไปดังแสดงในตารางที่ 1
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม การแช่แข็งและการละลาย รวมถึงการดัดแปลง
โครงสร้างด้วยกรด-เมทานอลและการคลายตัวไม่ทำให้แป้ง MJU5 ที่ผ่านกระบวนการมีสีเข้มขึ้น ในขณะที่การทรีตด้วยความ
ร้อนชื้นและการคลายตัว ทำให้แป้งมีสีเข้มขึ้นมาก สำหรับ MJU6 การนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม และการแช่แข็งและการ
ละลายไม่ทำให้แป้งมีสีเข้มขึ้น แต่การทรีตด้วยความร้อนชื้นและการคลายตัว และการดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรด-เมทานอล
และการคลายตัวทำให้แป้งมีสีเข้มขึ้นมากเมื่อเทียบกับแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดทั้งสองสายพันธุ์ โดยแป้งที่ผ่านกระบวนการส่วน
ใหญ่จะจับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้น ไม่มีลักษณะเป็นผงละเอียดเหมือนแป้งก่อนผ่านกระบวนการ
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและน้ำหนักร้อยละของแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดสายพันธุ์แม่โจ้ MJU5 และ MJU6 เทียบกับ
แป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดทีผ่ ่านกระบวนการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยด้วยวิธตี ่าง ๆ
กระบวนการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อย
สายพันธุ์ข้าวสาลี

MJU5

การทรีตด้วยความ ดัดแปลงโครงสร้าง
ร้อนชื้นและการ
ด้วยกรด-เมทานอล
คลายตัว
และการคลายตัว
ลักษณะทางกายภาพของแป้งที่ผ่านกระบวนการเพิ่มแป้งต้านทานการย่อย

การนึ่งที่ความดันสูง
และการบ่ม

การแช่แข็ง
และการละลาย

น้ำหนักร้อยละของแป้งที่ผ่านกระบวนการเพิ่มแป้งต้านทานการย่อย
45.54
MJU6

39.29

89.84

71.43

ลักษณะทางกายภาพของแป้งที่ผ่านกระบวนการเพิ่มแป้งต้านทานการย่อย

น้ำหนักร้อยละของแป้งที่ผ่านกระบวนการเพิ่มแป้งต้านทานการย่อย
45.39

48.07

75.56

67.03

สำหรับน้ำหนักร้อยละของแป้งที่เหลือหลังจากการผ่านกระบวนการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยนั้น พบว่า
การทรีตด้วยความร้อนชื้นและการคลายตัวจะให้น้ำหนัก ร้อยละของแป้งที่เหลือมีปริมาณมากที่สุดสำหรับข้าวสาลีทั้งสองสาย
พันธุ์ (89.84% สำหรับ MJU5 และ 75.56% สำหรับ MJU6) รองลงมาคือการดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรด-เมทานอลและการ
คลายตัว (71.43% สำหรับ MJU5 และ 67.03% สำหรับ MJU6) สำหรับปริมาณแป้งที่เหลือน้อยที่สุดพบในสายพันธุ์ MJU5
หลั งจากผ่ า นการแช่ แ ข็ งและการละลาย ซึ ่ งเหลื อ แป้ งเพี ย ง 39.29% เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บปริ มาณแป้ งที ่ เ หลื อ จากทั้ ง 4
กระบวนการให้ชัดเจนจะแสดงปริมาณแป้งดังรูปที่ 2 ซึ่งพบว่าข้าวสาลีสายพันธุ์ MJU6 ที่ผ่านทุกกระบวนการจะเหลือแป้ง
ปริมาณไม่มากกว่าสายพันธุ์ MJU5 (เท่ากันและน้อยกว่า) เมื่อใช้วิธีเดียวกัน ยกเว้นแป้งที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งและการ
ละลาย MJU6 จะเหลือแป้งปริมาณมากกว่า MJU5
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การทรีตด้วยความร้อน การดัดแปลงโครงสร้าง
ชื้นและการคลายตัว ด้วยกรด-เมทานอลและ
การคลายตัว

กราฟที่ 1 น้ำหนักร้อยละของแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดสายพันธุ์แม่โจ้ MJU 5
ปริมาณแป้งต้านทานการย่อยด้วยวิธีต่าง ๆ

และ MJU 6

ที่ผ่านกระบวนการเพิ่ม

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยด้วยการนึ่งที่ความดันสูงและการบ่ม รวมถึงการแช่แข็งและการละลายทำให้
แป้งมีลักษณะหนืดและพองตัวขึ้น เนื่องจากแป้งมีการบวมน้ำซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของ retrogradation ผู้วิจัยคาดว่า แป้งมี
แนวโน้มที่จะจัดโครงสร้างใหม่แล้ว เกิดเป็นแป้งต้านทานการย่อยขึ้น แต่เทคนิค ดังกล่าวทำให้มีการสูญเสียแป้งไปกับการติด
ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ ค่อนข้างมาก ปริมาณแป้งที่เหลือจึงต่ำ (ต่ำกว่า 50% ของน้ำหนักแป้งเริ่มต้น ) โดยเกิดลักษณะ
เดียวกันนี้ในแป้งข้าวสาลีทั้งสองสายพันธุ์ที่ใช้ จากข้อจำกัดนี้เมื่อมีการตรวจสอบปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในภายหลัง
อาจจะส่งผลถึงการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งสองนี้ด้วย
การทรีตด้วยความร้อนชื้นและการคลายตัวเป็นการแช่แป้งในน้ำที่ อุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง ในภาชนะปิดซึ่งจะ
สังเกตเห็นแก็สและมีกลิ่นหมักเกิดขึ้น อาจเนื่องจากจุลินทรีย์ที่ปนเปื่อนย่อยแป้งในสภาวะขาดออกซิเจน แต่ไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงสีและลักษณะเนื้อของแป้งในช่วงนี้ ขั้นถัดมาเป็นการแยกแป้งมาแช่ในน้ำสะอาด และควบคุมอุณหภูมิที่ 50 องศา
เซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง พบว่าสีของแป้งเข้มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงนี้ แต่แป้งไม่แสดงลักษณะหนืดและพองตัวเหมือนกับ 2
กระบวนการข้างต้น ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นกับแป้งข้าวสาลีทั้ง 2 สายพันธุ์ อีกทั้งพบว่าด้วยเทคนิคนี้ปริมาณร้อย
ละของแป้งที่ผ่านกระบวนการจะสูงที่สุดด้วย การประเมินประสิทธิภาพของการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยด้วยวิธีนี้จะ
ทำได้หลังจากการตรวจสอบปริมาณแป้งต้านทานการย่อยต่อไป
สำหรับการดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรด-เมทานอลและการคลายตัว เริ่มต้นโดยการแช่แป้งข้าวสาลีบดในเมทานอล
ผสมกรดไฮโดรคลอริกนาน 5 วันที่อุณหภูมิห้อง ช่วงนีส้ ีของแป้งข้าวสาลีไม่เปลี่ยนแปลงชัดเจนจึงไม่สามารถระบุได้ว่าแป้งถูก
ดัดแปลงโครงสร้างด้วยกรดหรือไม่ แต่สังเกตพบว่าสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงเวลของการแช่
คาดว่าเกิดจากการที่ตัวทำละลายเมทานอลสกัดเอาสารสีที่อยู่ในส่วนของเปลือกข้าวออกมานั่นเอง หลังจากทำให้สภาวะเป็น
กลางแล้วแยกแป้งออกมาเพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการคลายตัว (แช่น้ำ แล้วบ่มที่ 50 องศาเซลเซียสนาน 72 ชั่วโมง) จะพบว่าช่วงนี้
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สีของแป้งเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดย MJU5 สีจางลงมาก ในขณะที่ MJU6 สีเข้มขึ้นมากเช่นกัน ซึ่งอาจแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแป้งหลังจากทำปฏิกิริย ากับกรดก็เป็นไปได้ แต่ไม่พบลักษณะการหนืดและการพองตัวอุ้มน้ำของ
แป้ง และยังพบว่าปริมาณร้อยละของแป้งที่ผ่านกระบวนการเหลืออยู่ค่อนข้างมากเป็นอันดับสองรองจากการทรีตด้วยความ
ร้อนชื้นและการคลายตัว
ในขั้นตอนถัดไปแป้งที่ผ่านกระบวนการเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยทั้งหมดจะถูกนำไปหาปริมาณแป้งต้านทาน
การย่อยตามวิธีของ Goni (1996) และดัชนีน้ำตาลต่อไปเพื่อประเมินประสิทธิภาพของทั้ง 4 กระบวนการที่ใช้
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุ นจากอาจารย์ กัญญา บุตรราช อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ คณะอาจารย์แขนง
วิชาชีวเคมี และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอกสารอ้างอิง
[1] สุนันทา ทองทา (2551). "รายงานการวิจัยคุณสมบัติแป้งข้าวที่ทต่อการย่อยด้วยเอนไซม์จากข้าวพันธ์ต่างๆเพื่อ
ใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพ." (หน้า 11-17) นครราชสีมา:สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
[2] มาโนชย์ สุธีรวัฒนานนท์ (2558). "การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเจ้า." (หน้า 2829) นครราชสีมา: สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
[3] ปาริฉัตร พฤกษ์วิวัฒนากุล (2556). "การผลิตสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์จากสตาร์ชชนิดต่างๆและการ
ตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติก." (หน้า 35-36) สงขลา:สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[4] Durán, E., et al. (2001). "Effect of low molecular weight dextrins on gelatinization and
retrogradation of starch." European Food Research and Technology 212(2): 203-207.

126

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
การดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 โดยใช้ตัวดูดซับแมกนีเซียม-อะลูมิเนียม เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ที่
ปรับปรุงด้วยสารลดแรงตึงผิวโซเดียมโดเดคซิวซัลเฟต
ADSORPTION OF REACTIVE BLACK 5 USING SODIUM DODECYL SULFATE SURFACTANT
MODIFIED Mg-Al LAYERED DOUBLE HYDROXIDE
อำนาจ เพิ่มทรัพย์สกุล1* , สกุนา สุขผล1 และ สุธี ฮ่อหลิม1
Amnat Permsubscul1, Sakuna Sukphol1 and Sutee Horlim1
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ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10520 ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน: อำนาจ เพิ่มทรัพย์สกุล อีเมล: permsubscul@gmail.com

บทคัดย่อ:
สีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ถูกกำจัดด้วยตัวดูดซับแมกนีเซียม-อะลูมิเนียมเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (MAL) ที่
สังเคราะห์โดยวิธีการตกตะกอนร่วมและทำการปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ ได้แก่ โซเดียมโด
เดคซิวซัลเฟต (SDS) พร้อมกับศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อร้อยละการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ได้แก่ อัตราส่วน
โดยน้ำหนักของ SDS ต่อ MAL พีเอชของสารละลายสีย้อม ปริมาณตัวดูดซับ เวลาในการดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ รวมถึง
ไอโซเทอมของการดูดซับ ผลการทดลองพบว่า ตัวดูดซับ SDS-MAL สามารถกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ได้ดีทสี่ ุดในสภาวะ
ที่ใช้อัตราส่วนโดยน้ำหนักของ SDS ต่อ MAL 0.25:1 พีเอชสารละลาย 9 ปริมาณตัวดูดซับ 1200 มิลลิกรัมต่อลิตร เวลาในการ
ดูดซับ 120 นาที อุณหภูมิในการดูดซับ 30 องศาเซลเซียส โดยที่ SDS-MAL โดยให้ร้อยละการกำจัดสีย้อม 93.56 จาก
การศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับพบว่ามีความสอดคล้องกับไอโซเทอมของแลงเมียร์
คำสำคัญ : การดูดซับ แมกนีเซียม-อะลูมิเนียมเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ รีแอคทีฟแบล็ค 5 โซเดียมโดเดคซิวซัลเฟต
Abstract:
The reactive black 5 dye was removed with Mg-Al layered double hydroxide adsorbent (MAL) were
synthesized by co-precipitation method and was improved the surface properties with anionic surfactant
such as Sodium dodecyl sulfate (SDS). The variables affected on the percentage of adsorption were
investigated including the weight ratio of SDS to MAL, pH of dye solution, adsorbent dosage, adsorption
time, adsorption temperature and adsorption isotherm. The results showed that SDS-MAL showed the
highest efficiency for removing reactive black 5 dye in the conditions of weight ratio SDS to MAL 0.25:1, pH
solution of 9, adsorbent dosage 1200 mg/L, adsorption time 120 minutes and temperature 30 oC. In
addition, the adsorption isotherm of SDS-MAL was well fitted with Langmuir isotherm.
Keywords : Adsorption, Mg-Al layered double hydroxide, Reactive Black 5, Sodium dodecyl sulfate
บทนำ:
ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นสูงมาก มีโรงงานผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ทางด้านต่าง ๆ แต่สิ่งที่ตามมาคือปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ำ ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการปนเปื้อน
ของสีย้อมที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องสำอางและการพิมพ์ สีย้อมที่ถูกเลือกใช้ส่วนใหญ่เป็นสีย้อมที่ได้จากการ
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สังเคราะห์มากกว่าสีย้อมที่ได้จากธรรมชาติ เนื่องจากสีย้อมสังเคราะห์ให้การผลิตและคุณภาพที่แน่นอนกว่า ระยะเวลาการ
ติดทนทานนาน ละลายน้ำได้ดี และดูดซับได้ดีกว่าสีย้อ มจากธรรมชาติ สีกลุ่มเอโซ่ (Azo dye) เป็นสีที่มีโครงสร้า งเป็น
สารประกอบอะโรมาติกที่มีหมู่เอโซ่ (-N=N-) อยู่ภายในโครงสร้าง เป็นสารสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดสีประเภทหนึ่ง มีอยู่
ประมาณ 60-80% ของสารที่ทำให้เกิดสีทั้งหมดมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายซึ่งมีการนำมาใช้ปริมาณมาก เพราะมีราคา
ค่อนข้างต่ำ มีสีสันสวยงามและมีให้เลือกใช้งานได้หลายเฉดสี แต่มีอัตราการสลายทางชีวภาพต่ำมากซึ่งจะใช้เวลานานในการ
สลายตัว เนื่องจากมีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีองค์ประกอบทางเคมีที่หลากหลาย ถ้าเก็บในที่มีแสงหรือมีอุณหภูมิสูงจะทำให้
เกิดสารประกอบอะโรมาติกเอมีน (Aromatic amine) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่ง มีชีวิตเพราะเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง เมื่อ
ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ [1]
การดูดซับ (adsorption) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อม โดยถือเป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำ เนื่องจาก
ใช้พลังงานน้อย และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีราคาไม่แพง ในปัจจุบันมีการสังเคราะห์ตัวดูดซับที่หลากหลาย แต่ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดในการดูดซับสีคือ ถ่านกัมมันต์ แต่ก็ถือว่ายังมีราคาที่สู งและมีข้อจำกัดในการใช้งาน นอกจากนี้ตัวดูดซับจาก
ธรรมชาติ อย่างเช่น เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย ที่มีราคาถูกแต่ประสิทธิภาพในการดูดซับยังต่ำ [2]
เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (Layered double hydroxides หรือ MAL) เป็นสารประกอบอนินทรียส์ ังเคราะห์ที่มี
โครงสร้างเป็นชั้น (inorganic lamellar compound) มีสูตรทั่วไปคือ [M2+1-xM3+x(OH)2]x+[(An-)x/n•mH2O]x- เมื่อ M2+ คือ
ไอออนของโลหะที่มีประจุ +2 เช่น Mg2+ Cu2+ Zn2+ และ M3+ คือ ไอออนของโลหะที่มีประจุ +3 เช่น Al3+ Fe3+ และมี
ไอออนประจุลบ เช่น Cl- CO32- หรือ NO3- ซึ่งแทนด้วย An- กับโมเลกุลของน้ำแทรกอยู่ในระหว่างชั้นของโลหะไฮดรอกไซด์
(interlayer) เพื่อดุลประจุสุทธิให้เป็นกลาง ซึ่ง MAL ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่มี
ประจุลบในสารละลาย โดยไอออนประจุลบกับโมเลกุลของน้ำจะแลกเปลีย่ นประจุลบของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์อื่นๆ
จากน้ำที่ปนเปื้อน [3] เนื่องจาก layered double hydroxide มีลกั ษณะพื้นที่ผิวเป็นแบบ hydrophilic ดังนั้นจึงเหมาะสม
กับการดูดซับสารที่แตกตัวเป็นไอออนได้ การปรับปรุง MAL ด้วยสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ (anionic surfactant) จะ
สามารถเปลีย่ นลักษณะพื้นผิวของ MAL เป็นแบบ hydrophobic ได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดูดซับสารอินทรีย์ทไี่ ม่แตกตัว
เป็นไอออน เช่น ฟีนอล ยาฆ่าแมลง กรดฮิวมิก และสีย้อมที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้ [4-8]
ดังนั้นโครงการวิจยั นี้จึงมีความสนใจในการพัฒนากระบวนการดูดซับในการกำจัดสีย้อมน้ำทิ้งสังเคราะห์
โดย
สังเคราะห์และศึกษาประสิทธิภาพตัวดูดซับแมกนีเซียม-อะลูมเิ นียมเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ ซึ่งทำการปรับปรุงคุณสมบัติ
พื้นผิวของ MAL ด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบโซเดียมโดเดคซิวซัลเฟต (SDS) ในการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ซึ่ง
เป็นสีย้อมตัวอย่างในสีกลุม่ เอโซ่ ปัจจัยที่ทำการศึกษา ได้แก่ อัตราส่วนโดยน้ำหนักสารลดแรงตึงผิว SDS ต่อ LDH พีเอชของ
สารละลายสีย้อม ปริมาณตัวดูดซับ เวลาในการดูดซับ และไอโซเทอมของการดูดซับ ซึ่งผลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียสูภ่ าคอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป
วิธีการทดลอง:
การเตรียมตัวดูดซับแมกนีเซียม-อะลูมเิ นียม เลเยอร์ดับเบิล้ ไฮดรอกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยโซเดียมโดเดคซิวซัลเฟต
เตรียมตัวดูดซับแมกนีเซียม-อะลูมเิ นียม เลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์ (MAL) ที่อัตราส่วนแมกนีเซียมต่ออลูมิเนียม
เป็น 2 ต่อ 1 ด้วยวิธีการตกตะกอนร่วม (co-precipitation) โดยการหยดสารละลายผสมระหว่างแมกนีเซียมไนเตรทเฮกซะไฮ
เดรต (Mg(NO3)2•6H2O) และอะลูมเิ นียมไนเตรทโนนะไฮเดรต (Al(NO3)3•9H2O) ลงในสารละลายเบสผสม NaOH และ
Na2CO3 โดยควบคุม pH อยู่ในช่วง 10.2 ถึง 10.4 พร้อมทำการปั่นกวนจากนั้นทิ้งให้ตกตะกอนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมหิ ้อง จากนั้นนำตะกอนที่ได้มาเข้าเครื่องเหวี่ยงตะกอน อบตะกอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
จะได้ MAL-2.0 จากนั้นนำ MAL-2.0 ใส่บีกเกอร์ที่มีน้ำกลั่น ให้มีความเข้มข้นสารแขวนลอย 1 % w/w นำสารลดแรงตึงผิว
SDS ความเข้มขัน 40 มิลลิโมลาร์ บรรจุในบิวเรต ค่อยๆไขลงในสารละลายแขวนลอย พร้อมกับปั่นกวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
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เมื่อครบเวลานำไปกรองด้วยเครื่องกรองแบบลดความดัน อบตะกอนที่อุณหภูมิ 60 ๐C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จะได้ตัวดูดซับ
SDS-MAL โดยในงานวิจัยนี้จะทำการเตรียมตัวดูดซับ SDS-MAL ที่อัตราส่วนโดยน้ำหนัก SDS ต่อ MAL 0.1:1 จนถึง 1:1
นำไปพิสูจน์เอกลักษณ์และวิเคราะห์คุณสมบัติด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM) และฟูเรียส์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FI-IR)
การดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5
ปิเปตสารละลายสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ความเข้มข้น 100 ppm ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใส่ขวดรูปกรวย ปรับ pH
ของสารละลายสีย้อม (pH 3-11) เติมตัวดูดซับ (600 – 1400 มิลลิกรัมต่อลิตร) แล้วนำไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าแบบควบคุม
อุณหภูมิที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60-180 นาที เมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วนำสารละลายไปกรองแบบลดความ
ดันเพื่อนำตัวดูดซับออกจากสารละลาย จากนั้นนำสารละลายที่ผ่านการกรองไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องยูวี -วิสิเบิล
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ความยาวคลื่น 598 นาโนเมตร เพื่อให้ทราบความเข้มข้นของสีย้อมที่เหลือ แล้วนำไปคำนวณหาร้อยละ
การกำจัดสีย้อมและศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับว่าสอดคล้องกับไอโซเทอมของแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm) หรือไอ
โซเทอมของฟรุนดลิช (Freundich Isotherm)
ผลการทดลอง:
1. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวดูดซับ MAL และ SDS-MAL
เมื่อพิจารณารูปแบบ XRD ของ MAL และ SDS-MAL ดังรูปที่ 1 พบว่า MAL-2.0, 0.1-SDS-MAL และ 0.25-SDSMAL พบพีคที่ตำแหน่ง 2 เท่ากับ 11.33º 22.84º 34.74º 39.13º 46.36º 60.59º และ 61.89º ซึ่งตรงกับการเลี้ยวเบน
ของระนาบ (003) (006) (009) (012) (015) (110) และ (113) เป็นพีคเอกลักษณ์ของ MAL ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างชั้น
(Layer structure) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Teixeira และคณะ [9]

รูปที่ 1 รูปแบบ XRD ของตัวดูดซับของ MAL-2.0 และ SDS-MAL ที่อัตราส่วนโดยน้ำหนัก
SDS/MAL 0.1:1, 0.25:1 และ1.0:1
เมื่อเพิ่มอัตราส่วนของ SDS ต่อ MAL เป็น 1.0:1 (0.1-SDS-MAL) พบว่าตำแหน่ง 2 ของระนาบ (003) และ
(006) มี ก ารลดลงอย่า งมาก และมีพ ีค เพิ่ มขึ ้น จากเดิ ม ดั งนั ้ นจึงทำการวิ เคราะห์ ค ่า ระยะห่างระหว่ างระนาบอะตอม
(interlayer spacing) ของตัวดูดซับ MAL และ SDS-MAL ดังรูปที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเพิ่มอัตราส่วนของ SDS นั้น จะส่งผล
ให้ระยะห่างระหว่างระนาบของอะตอมเพิ่มมากขึ้นเนื่ องจาก SDS เข้าไปแทรกตัวระหว่างระนาบเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงด
MAL ด้วย SDS ที่อัตราส่วน 1:1 มีระยะห่างระหว่างระนาบของอะตอมมากกว่า SDS ที่อัตราส่วนอื่นๆ เป็นผลจากความ
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ระยะห่างระหว่างระนาบอะตอม (oA)

หนาแน่นของ SDS มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของ SDS ในชั้น ดังนั้นทำให้โครงสร้างผลึกของตัวดูดซับเปลี่ยนไป
โดยมีค่าระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ T.Kameda และคณะ [10]
15
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5
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0.1SDS-MAL 0.25SDS-MAL 1.0SDS-MAL
ชนิดตัวดูดซับ

รูปที่ 2 ระยะห่างระหว่างระนาบของอะตอมของ MAL-2.0 และ SDS-MAL (วิเคราะห์จากรูปแบบ XRD)
จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าลักษณะพื้นผิวของ MAL-2.0 นั้นมีลักษณะผิวค่อนข้างเรียบ เมื่อปรับปรุงด้วยสารลดแรงตึง
ผิวจะเห็นได้ว่าลักษณะพื้นผิวของ 0.25-SDS-MAL ลักษณะขรุขระเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของสารลดแรงตึงผิวมากขึ้น
ลักษณะพื้นผิวของ 1.0-SDS-MAL นั้นมีลักษณะพื้นผิวขรุขระมากขึ้นกว่า 0.25-SDS-MAL

ก

ข

ค

รูปที่ 3 ลักษณะพื้นผิวตัวดูดซับ MAL และ SDS-MAL จากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
(ก) MAL-2.0 (ข) 0.25-SDS-MAL (ค) 1.0-SBS-MAL (กำลังขยาย 10,000 เท่า)
การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของ MAL-2.0 SDS และ 0.25-SDS-MAL ด้วยเทคนิค FI-IR ดังรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าพีค
เอกลักษณ์ของ 0.25-SDS-MAL ประกอบไปด้วยพีคการสั่นแบบยืดหดของพันธะ O-H (O-H streching) ของโมเลกุลน้ำในชั้น
interlayer ที่เลขคลื่น 3400 cm-1 การสั่นแบบบิดงอของพันธะ O-H (O-H bending) ของโมเลกุลน้ำในชั้น interlayer ที่
เลขคลื่น 1620 cm-1 การสั่นของ CO32- อิสระ ที่อยู่ในชั้น interlayer ที่เลขคลื่น 1360 cm-1 และการสั่นของพันธะระหว่าง
โลหะ-ออกซิเจน (M-O) ที่เลขคลื่น 648-600 cm-1 ซึ่งเป็นพีคเอกลักษณ์ของ MAL และพบพีคที่เลขคลื่น 2800-2900 cm-1,
1128-1173 cm-1 ซึ่งเป็นพีคการสั่นของ -CH2- และ S=O ตามลำดับ ซึ่งเป็นพีคเอกลักษณ์ของ SDS [11-12] ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่าโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว SDS เข้าไปอยู่ในโครงสร้างของ MAL-2.0
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รูปที่ 4 FTIR spectrum ของตัวดูดซับ 0.25-SDS-MAL เปรียบเทียบกับ MAL-2.0 และ SDS
2. การดูดซับสีย้อม RB-5 ด้วยตัวดูดซับ MAL และ SDS-MAL
2.1 ผลของ pH สารละลายสีย้อม
จากรูปที่ 5 เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายสีย้อม ในช่วง 3 ถึง 9 พบว่าร้อยละการกำจัดสีย้อมของตัว
ดูดซับ 0.25-SDS-MAL มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยที่ pH 9 มีร้อยละการกำจัดสีย้อมสูงสุดเท่ากับ 76.89 และเมื่อเปลี่ยนแปลง pH
จาก 9 ถึง 11 ร้อยละการกำจัดสีย้อมมีแนวโน้มลดลง โดยที่ pH 11 ให้ร้อยละการกำจัดสีย้อมต่ำที่สดุ ซึ่งตัวดูดซับ SDS-MAL
มีค่า IEP ที่ 10.9 ถ้า pH สารละลายน้อยกว่า 10.9 จะทำให้พื้นผิวตัวดูดซับได้รับโปรตอน (Protonation) จากสารละลาย
ทำให้พื้นผิวเป็นบวกมากขึ้น จึงสามารถดูดซับกับสีย้อมที่มีประจุลบได้ดีขึ้นด้วยแรงไฟฟ้าสถิต แต่ถ้า pH ต่ำเกินไปจะทำให้
พื้นผิวตัวดูดซับมีความเป็นประจุบวกมาก และโมเลกุลสีย้อมบางส่วนได้รับโปรตอนและมีความเป็นประจุบวกมากขึ้น ทำให้
ตัวดูดซับและสีย้อมเกิดการผลักกัน(electrostatic repulsion) การดูดซับของสีย้อมลดลง แต่ถ้าpH ของสารละลายมากกว่า
10.9 พื้นผิวตัวดูดซับบางส่วนมีความเป็นประจุลบมากขึ้นเนื่องจากการสูญเสียโปรตอน จึงเกิดการผลักกับประจุลบของสีย้อม
ทำให้ประสิทธิภาพการดูดซับน้อยลง [13]

ร้อยละการกาจัด
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รูปที่ 5 ผลของ pH ของสารละลายสีย้อม ที่มีผลต่อการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ด้วยตัวดูดซับ 0.25-SDS-MAL
(ความเข้มข้นสีย้อม 100 mg/L ปริมาณตัวดูดซับ 800 mg/L อุณหภูมิ 30 oC เวลา 120 นาที)
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2.2 ผลของอัตราส่วน SDS ต่อ MAL ของตัวดูดซับ
จากรูปที่ 6 SDS-MAL ที่อัตราส่วนโดยน้ำหนัก 0.1:1 และ 0.25:1 ให้ร้อยละการกำจัดสีย้อมมากกว่า MAL
เนื่องจากสารลดแรงตึงผิว SDS เกิด interaction กับพื้นผิวที่มีประจุบวกของ MAL และจะมีพื้นที่ผิวบางส่วนของ MAL ที่ยัง
ว่างอยู่ ดังนั้นสีย้อมจึงสามารถเกิดการดูดซับได้ทั้งบนสายโซ่ไฮโดรคาร์ บอนของ SDS และบนพื้นผิวบางส่วนของ MAL ที่มี
ประจุบวก แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วนโดยน้ำหนักของ SDS ต่อ MAL มากกว่า 0.25:1 พบว่าร้อยละการกำจัดสีย้อมลดลงและต่ำ
กว่าการใช้ตัวดูดซับ MAL เนื่องมาจากปริมาณ SDS ที่มากเกินไป อาจจะเข้าไปเกิด interaction กับพื้นผิวที่มีประจุบวกของ
MAL ได้มาก ทำให้ไม่เหลือพื้นผิวที่มีประจุบวกของ MAL ที่จะดูดซับสีย้อม รวมทั้งปริมาณ SDS ใน interlayer ที่หนาแน่น
เกินไป ทำให้โมเลกุลสีย้อมแพร่เข้าไปใน interlayer ได้ยาก จึงอาจเกิดการดูดซับกับตัวดูดซับ SDS-MAL แค่บริเวณพื้นผิว
รอบนอกเท่านั้น
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รูปที่ 6 ผลของอัตราส่วน SDS ต่อ MAL ของตัวดูดซับที่มีผลต่อการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5
(ความเข้มข้นสีย้อม 100 mg/L ที่ pH 9 ปริมาณตัวดูดซับ 800 mg/L อุณหภูมิ 30 oC เวลา 120 นาที)
2.3 ผลของปริมาณตัวดูดซับ
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รูปที่ 7 ผลของปริมาณตัวดูดซับ 0.25-SDS-MAL ที่มีผลต่อการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5
(ความเข้มข้นสีย้อม 100 mg/L ที่ pH 9 อุณหภูมิ 30 oC เวลา 120 นาที)
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จากรูปที่ 7 เมื่อเพิ่มปริมาณตัวดูดซับ 0.25-SDS-MAL ร้อยละการกำจัดสีย้อมมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่
ช่วงปริมาณตัวดูดซับ 600 ถึง 800 mg/L ร้อยละการดูดซับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในช่วงปริมาณตัวดูดซับ 800 ถึง 1200
mg/L ร้อยละการดูดซับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และเริ่มมีแนวโน้มคงที่ที่ปริมาณตัวดูดซับ 1200 ถึง 1400 mg/ ซึ่ง
เป็นไปได้ว่าสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ถูกดูดซับใกล้สภาวะสมดุลแล้ว ดังนั้นที่ปริมาณตัวดูดซับ 1200 mg/L เป็นปริมาณที่
เหมาะสมต่อการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ซึ่งให้ร้อยละการดูดซับเท่ากับ 93.56
2.4 ผลของเวลาในการดูดซับ
จากรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าร้อยละการกำจัดสีย้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาในการดูดซับเพิ่มจาก 30 นาที จนถึง
120 นาที หลังจากนั้นร้อยละการกำจัดสีย้อมมีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากการดูดซับเข้าสู่สภาวะสมดุล ดังนั้นที่ เวลา 120 นาที
จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมต่อการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ซึ่งให้ร้อยละการดูดซับเท่ากับ 93.56
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รูปที่ 8 ผลของเวลาในการดูดซับที่มีผลต่อการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ด้วยตัวดูดซับ 0.25-SDS-MAL
(ความเข้มข้นสีย้อม 100 mg/L ที่ pH 9 ปริมาณตัวดูดซับ 1200 mg/L อุณหภูมิ 30 oC เวลา 120 นาที)
2.5 ไอโซเทอมของการดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5
ในการทดลองนี้จะทำการดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 โดยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายสีย้อม
เป็น 50 100 200 และ 400 mg/L pH ของสารละลายสีย้อมเท่ากับ 9 ปริมาณตัวดูดซับ 0.25-SDS-MAL 1200 mg/L เวลา
ในการดูดซับ 120 นาที อุณหภูมิ 30 oC พลอตกราฟความสัมพันธ์ของแลงเมียร์ (สมการที่ 1) และฟรุนดลิช (สมการที่ 2) ดัง
รูปที่ 9
1/qe =
log qe =

(K/Ce) + (1/qm)
log kf + (1/n)log Ce

(สมการที่ 1)
(สมการที่ 2)

จากกราฟไอโซเทอมระหว่างแลงเมียร์และฟรุนดลิช พบว่าค่า R2 เท่ากับ 0.9998 และ 0.8422 ตามลำดับ โดยไอโซ
เทอมของแลงเมียร์มีค่า R2 เข้าใกล้ 1 มากกว่าไอโซเทอมของฟรุนดลิช ทำให้การดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ด้วยตัวดูดซับ
0.25-SDS-MAL นี้สอดคล้องกับไอโซเทอมของแลงเมียร์ ซึ่งเป็นการดูดซับแบบชั้นเดียว (Monolayer adsorption) โดยการ
ดู ด ซั บ ใช้ แ รงดึ งดู ด ด้ ว ยแรงไฟฟ้ า สถิ ต และแรงแวนเดอร์ ว าลส์ โดยตั ว ดู ด ซั บ ที ่ ป รั บ ปรุ งพื ้ น ผิ ว ด้ ว ย SDS จะมี ส ายโซ่
ไฮโดรคาร์บอนเป็นโซ่ตรง ทำให้สีย้อมเข้ามาเกาะติดได้สะดวก โดยสีย้อมนั้นจะเลือกเข้ามาเกาะติดที่พื้นผิวตัวดูดซับก่อนด้วย
แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตเป็นหลักระหว่างโมเลกุลที่มีขั้วเป็นลบของสีย้อมกับพื้นผิวที่เป็นบวกของตัวดูดซับ จากนั้นสายโซ่
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ไฮโดรคาร์บอนของ SDS กับวงอะโรมะติกของสีย้อมจะเกิดการดึงดูดระหว่างกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์ (π-CH dispersion
force) ทำให้การดูดซับเป็นแบบชั้นเดียว ซึ่งสอดคล้องกับไอโซเทอมของแลงเมียร์ [7]
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ที่พลอตตามไอโซเทอมของ (ก) แลงเมียร์ (ข) ฟรุนดลิช สำหรับการดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5
ด้วยตัวดูดซับ 0.25-SBS-MAL
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ด้วยตัวดูดซับแมกนีเซียม-อะลูมเิ นียม เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (MAL) ซึ่งทำการปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ ได้แก่ โซเดียมโดเดคซิว
ซัลเฟต (SDS) ซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อนำตัวดูดซับ MAL ไปปรับปรุงด้วยสารลดแรงตึงผิว SDS พบว่าระยะห่างระหว่างระนาบอะตอม
(interlayer spacing) ของ SDS-MAL เพิ่มขึ้นกว่า MAL เนื่องจากเกิดการแทรกตัวของสารลดแรงตึงผิว และเกิด interaction
กับพื้นผิวของ MAL โดยจะทำให้คุณสมบัติของ MAL ที่เป็น hydrophilic เปลี่ยนเป็น hydrophobic มากขึ้น ซึ่งสภาวะที่
สามารถกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็ค 5 ได้สูงสุดได้แก่ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของ SDS ต่อ MAL 0.25:1 pHสารละลาย 9
ปริมาณตัวดูดซับ 1200 มิลลิกรัมต่อลิตร เวลาในการดูดซับ 120 นาที อุณหภูมิในการดูดซับ 30 องศาเซลเซียส โดยกำจัดสี
ย้อมได้ร้อยละ 93.56 จากการศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับพบว่ามีความสอดคล้องกับไอโซเทอมของแลงเมียร์
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ผลของอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์
EFFECT OF TEMPERATURE ON GRAPHENE OXIDE SYNTHESIS
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อีเมล: rinandrin1218@gmail.com

บทคัดย่อ:
กราฟีนออกไซด์ (GO) คือกราไฟท์ที่มีระนาบเดียวประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ของออกซิเจน ได้แก่ หมู่คาร์บอกซิล
หมู่คาร์บอนิล และหมู่ไฮดรอกซิล นำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆ ด้าน เช่น อุปกรณ์กกั เก็บพลังงาน เซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ
ในงานวิจัยนี้ เตรียม GO ด้วยวิธกี ารดัดแปลงของฮัมเมอร์ ซึ่งผงแกรไฟต์เชิงพาณิชย์ถูกออกซิไดซ์ให้เป็น GO โดยใช้สารออกซิไดซ์
เข้มข้นทีอ่ ุณหภูมิแตกต่างกัน (ได้แก่ 10˚C, 50˚C และ 90˚C) อิทธิพลของอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการสังเคราะห์ตัวอย่าง GO ทำการหา
ลักษณะเฉพาะด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เครื่องรามาน และเครื่องอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์
คำสำคัญ: กราไฟท์, กราฟีนออกไซด์, วิธีการดัดแปลงของฮัมเมอร์
Abstract:
Graphene oxide (GO) is a single planar of graphite with various oxygen-containing functional groups such
as carboxyl, carbonyl and hydroxyl groups. It is applied in many areas such as energy storage devices, sensors
and biotechnology. In this work, GO was prepared by a modified Hummer’s method. The commercial graphite
powder was oxidized into GO using the combination of strong oxidizing agents with different temperatures (i.e.,
10˚C, 50˚C and 90˚C). The influence of synthesis temperature of GO samples were characterized by X-Ray
Diffractometer (XRD), Raman spectroscope and UV-visible Spectrophotometer.
Keywords: Graphite, Graphene Oxide, Modified Hummer method
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บทนำ:
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้การค้นคว้าวิจัยวัสดุ เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
เป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น กราฟีนมีลักษณะโครงสร้างแบบสองมิติ (Two-Dimensional:2D) คือการจัดเรียงตัวอะตอมคาร์บอนเป็น
ระนาบเดียว [1] โดยกราฟีนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่น ได้แก่ มีค่าความสามารถในการเคลื่อนที่
ของอิเล็กตรอนสูงมาก (200000 cm2 v-1 s1) [2, 3] โมดูล ัส ความยืดหยุ่น (1 TPa) [4] และการนําความร้อน (4.84x103 ถึง
5.30x103 W/mK) [5] จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ เช่น ทรานซิสเตอร์และวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ [6] ตัวกักเก็บพลังงาน [7]
เซ็นเซอร์แก๊ส [8] และเซ็นเซอร์ชีวภาพ [9]
กราฟี น สามารถสั ง เคราะห์ ไ ด้ ห ลายวิ ธ ี ได้ แ ก่ วิ ธ ี ท างกล (Micromechanical Cleavage) วิ ธ ี ก ารตกสะสมไอเคมี
(Chemical Vapor Deposition; CVD) และวิธีทางเคมี [10, 11] ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน วิธีทางกลเป็นวิธีที่ง่าย
แต่ให้ผลผลิตกราฟีนในปริมาณน้อยและแยกกราฟีนออกจากวัสดุยึดติดได้ยาก วิธีการตกสะสมไอเคมีได้กราฟีนที่มีคุณภาพสูง แต่
สิ้นเปลืองพลังงานมากเนื่องจากใช้อุณหภูมิสูงในการสังเคระห์ ส่วนวิธีทางเคมีหรือวิธีของฮัมเมอร์ ใช้สารเคมีเพื่อทำการออกซิไดซ์
กราไฟท์ ซึ่งจะได้กราไฟท์ ออกไซด์หรือกราฟีนออกไซด์ ออกมาก่อน จากนั้นทำปฏิกิริยารีดักชัน เพื่อให้ได้กราฟีนหรือเรี ย กว่ า
รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ซึ่งสามารถผลิตกราฟีนได้ในปริมาณมากและต้นทุนต่ำกว่าวิธี CVD แม้กราฟีนที่ได้จะมีส มบัติหรือคุณภาพที่
ด้อยกว่าก็ตาม [8,10]
งานวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาผลของอุณหภูมิต่างๆ ต่อการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์ด้วยวิธีการปรังปรุงของฮัมเมอร์ เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์ โดยอุณหภูมิที่ทำการทดลองคือ 10 50 และ 90 องศาเซลเซียส ตัวอย่างจะถูก
วิเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer : XRD) เครื่องรามานไมโครส
โคป (Raman Microscope) และเครื่องยูวีวิซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-Visible Spectrophotometer)
วิธีการทดลอง:
สารตั้งต้นได้แก่ กราไฟท์ กรดซัลฟูริค ด่างทับทิม ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริคเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์
กราฟีนออกไซด์สังเคราะห์โดยวิธีของฮัมเมอร์ที่ปรับปรุงแล้ว รายละเอียดดังนี้ ผสมกราไฟท์ 1 กรัม ลงในกรดซัลฟูริค 50 มิลลิลิตร
(ในอ่างน้ำแข็งอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส) กวนเป็นเวลา 30 นาที ด้วยเครื่องกวนสาร จากนั้นเติมด่างทับทิม 4 กรัม กวน
อย่างต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง เติมน้ำปราศจากไอออน 200 มิลลิลิตร กวนต่ออีก 60 นาที ที่อุณหภูมิตามเงื่อนไขการทดลอง 10, 50 และ
90 องศาเซลเซียส แล้วเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10 มิลลิลิตร นำสารตั้งทิ้งไว้จนอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องจึง เติมกรดไฮโดรคลอริคเข้มข้นร้อยละ 5 ปริมาณ 400 มิลลิลิตรลงไป จากนั้นทำการล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนหลายๆ ครั้ง จน pH เท่ากับ 7
นำกราฟีนออกไซด์กรองและอบ ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการสังเคราะห์แสดงดังรูปที่ 1
กำหนดให้ตัวอย่างกราฟีนออกไซด์ ที่สังเคราะห์ตามสภาวะอุณหภูมิ 10 50 และ 90 องศาเซลเซียส ชื่อ GO10 GO50
และ GO90 ตามลำดับ
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กราไฟท์ 1 g

H2SO4 50 ml
กวน 30 นาที ในอ่างน้ําแข็ง

เติม KMnO4 4 g < 10˚C กวน 3 ชั่วโมง
(ในอ่างน้ําแข็ง)

เติมน้ําDI 200 ml กวน 60 นาที
อุณหภูมิ 10, 50 และ 90 ˚C

เติม H2O2 30% 10 ml
ล้างด้วย HCl 5% 400 ml

กรองและล้างด้วยน้ํา DI

กราไฟท์ออกไซต์ (GO) ถูกอบที่ 60 ˚C
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

รูปที่ 1 แผนผังการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์
ผลการทดลอง:
ผลการทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ของตัวอย่าง กราไฟท์ GO10 GO50 และ GO90 แสดงดังรูปที่
2 โดยกราไฟท์ ซึ่ง เป็นสารตั้งต้น ปรากฎพีค ณ ตำแหน่ง 2𝜃 เท่ากับ 26.228˚ 42.214˚ 44.365˚ และ 53.974˚ ซึ่ง สัมพันธ์กับ
ระนาบ (002) (100) (101) และ (004) ตามลำดับ [11] หลังจากการออกซิเดชันทางเคมีด้วยวิธีการปรับปรุงของฮัมเมอร์ GO10
และ GO50 พบพีค ณ ตำแหน่ง 2𝜃 เท่ากับ 10.800˚ 26.228˚ 42.214˚ และ 50.381˚ สัมพันธ์กับระนาบ (002) (002) (100)
และ (102) ตามลำดับ โดยที่ GO90 พบเพียงพีค ณ ตำแหน่ง 2𝜃 = 10.800˚ และ 42.214˚ สัมพันธ์กับระนาบ (002) และ (100)
ตามลำดับ
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รูปที่ 2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของ (ก) กราไฟท์, (ข) GO10, (ค) GO50 และ (ง) GO90
ผลการทดสอบด้วยเครื่องรามานของตัวอย่าง กราไฟท์ GO10 GO50 และ GO90 แสดงดังรูปที่ 3 พบพีคที่ 1343 cm-1
และ 1572 cm-1 เป็นตำแหน่งของ D band และ G band ตามลำดับ [12,13] โดย D band คือความผิดปกติหรือข้อบกพร่อง
ภายในโครงสร้างคาร์บอน ส่วน G band แสดงถึงการจัดเรียงอะตอมอย่างเป็นระเบียบของโครงสร้างคาร์บอน ทั้งนี้อัตราส่วนความ
เข้ม ID/IG ของกราไฟท์, GO10, GO50 และ GO90 เท่ากับ 0.411 0.947 0.917 0.916 ตามลำดับ

รูปที่ 3 Raman spectrum ของ (ก) กราไฟท์, (ข) GO10, (ค) GO50 และ (ง) GO90
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ผลการทดสอบด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ของตัวอย่าง GO10 GO50 และ GO90 ในช่วง
ความยาวคลื่น 200-500 นาโนเมตร แสดงดังรูปที่ 4 พบว่า GO90 มีการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดประมาณ 230 นาโน
เมตร ส่วน GO10 และ GO50 ไม่พบการดูดกลืนแสง ณ ความยาวคลื่นดังกล่าว

(ก)
(ข)
(ค)

รูปที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ (ก) GO10, (ข) GO50 และ (ค) GO90
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในรูปที่ 2 พีคหลักกราไฟท์ ณ ตำแหน่ง 2𝜃 ที่ 26.228˚ มีระยะห่าง
ระหว่างระนาบ 0.340 นาโนเมตร ในขณะที่ GO10 GO50 และ GO90 พบพีคหลัก ณ ตำแหน่ง 2𝜃 ที่ 11.152˚ ระยะระหว่าง
ระนาบ เท่ากับ 0.792 นาโนเมตร ระยะห่างระหว่างระนาบที่เพิ่มขึ้นหลังจากการออกซิเดชันเนื่องจากหมู่ฟังก์ชันของออกซิเจนและ
โมเลกุลน้ำแทรกระหว่างโครงสร้างของระนาบคาร์บอน [14, 15] นอกจากนี้ตัวอย่าง GO10 และ GO50 พบพีค ณ ตำแหน่ง 2𝜃
เท่ากับ 26.228˚ และ 50.381˚ เนื่องจากหมู่ฟังก์ชันของออกซิเจนยังไม่ได้เข้าไปแทรกตัวในกราไฟท์เท่าที่ควร [16] ซึ่งกราฟีน
ออกไซด์จะแสดงพีค ณ ตำแหน่ง 2𝜃 เท่ากับ 9.9° และ 42.0° ระยะห่างระหว่างระนาบเท่ากับ 0.890 นาโนเมตร และ 0.213
นาโนเมตร ยืนยันว่าการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์ได้ความสำเร็จ [17]
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาวัสดุคาร์บอนรวมถึงกราฟีนและกราฟีนออกไซด์
นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่อตรวจหาโครงสร้างผลึกที่เป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบในวัสดุคาร์บอน โดย D band และ G
band สอดคล้องกับการไฮบริดไลเซชัน sp3 และ sp2 และอัตราส่วนความเข้ม ID/IG ใช้วัดปริมาณความผิดปกติภายในคาร์บอน โดย
ตัวอย่างที่มีคุณภาพดีจะมีอัตราส่วนความเข้มที่น้อย [18] ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ในรูปที่ 3 พบว่า อัตราส่วนความเข้ม ID/IG ของ
ตัวอย่าง GO90 มีค ่าต่ำสุด คือ 0.916 ถึง แม้อัตราส่วนความเข้ม ID/IG ของ GO50 มีค ่า 0.917 ซึ่ง ใกล้ เคียงกับ GO90 แต่ ผ ล
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ได้ยืนยันว่า GO90 เป็นกราฟีนออกไซด์ จึงแสดงว่าอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
เหมาะสมต่อการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์
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การวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ดังรูปที่ 4 โดยมีเพียงตัวอย่าง GO90 ซึ่งสังเคราะห์
ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ที่แสดงลักษณะสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของกราฟีนออกไซด์ ณ ความยาวคลื่น 230 นาโนเมตร ซึ่ง
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะของอิเล็กตรอนจากชั้น 𝜋-𝜋* ของวงแหวนอะโรมาติก C=C [19]
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของอุณหภูมิต่างๆ (10 50 และ 90 องศาเซลเซียส) ต่อการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์ โดยพบว่า
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์กราฟีนอกไซด์คือ 90 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามอุณหภูมิที่ต่ำคือ 10 และ 50 องศา
เซลเซียส มีพลังงานไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดกราฟีนออกไซด์ทสี่ มบูรณ์ขึ้นมาได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งเน้น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติจากเส้นใยของเปลือกทุเรียน โดยนำ
เปลือกทุเรียนแห้งมาต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 5 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง
จากนั้นล้างน้ำให้สะอาดจะได้เส้นใยจากเปลือกทุเรียน จากนั้นนำเส้นใยเปลือกทุเรียนผสมกับแป้งมันสำปะหลังดัดแปรใน
อัตราส่วน 90:10, 80:20 และ 70:30 โดยน้ำหนัก ขึ้นรูปส่วนผสมด้วยเทคนิคการอัดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
นาน 7 นาที ที่ความดัน 500 psi เมื่อได้แผ่นชิ้นงานแล้ว นำไปตรวจสอบค่าความหนาแน่น ค่าการดูดซึมน้ำ การต้านทานแรง
ดึง และการต้านทานแรงดันทะลุ ตามมาตรฐาน ASTM D792, ABNT NM ISO 535,1999, TAPPI T404 om-92 และ ISO
3036 ตามลำดับ ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าปริมาณของเส้นใยส่งผลต่อสมบัติทางกลอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าการต้านทานแรง
ดึงมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเส้นใยสูงขึ้น โดยที่ปริมาณเส้นใยร้อยละ 70 มีค่าการต้านทานแรงดึงสูงสุด 23.22 เมกะปาสคาล
อีกทั้งการเพิ่มปริมาณเส้นใยจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นและค่าการดูดซึมน้ำเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากธรรมชาติของเส้นใยมี
ความชอบน้ำอยู่แล้ว โดยชิ้นงานที่มีสมบัติ ทางกลและสมบัติทางกายภาพเหมาะสมในการนำไปพัฒนาต่อ คือ ชิ้นงานที่มี
อัตราส่วนระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนต่อแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเท่ากับ 90:10 โดยน้ำหนัก
คำสำคัญ: เส้นใยเปลือกทุเรียน แป้งดัดแปร บรรจุภัณฑ์อาหาร
Abstract
This research focuses on developing naturally biodegradable food packaging from the fibers of the
durian shell. The dried durian shell was boiled in 5 molar concentrated sodium hydroxide solution at
100°C. for 2 h. Then rinse thoroughly to get fibers from the durian shell. Then the obtained fibers was
mixed with modified tapioca starch with the ratio of 90:10, 80:20 and 70:30 by weight. After mixing, the
mixture was pressed by hot pressing machine at 150 °C for 7 min at 500 psi. Density, water absorption,
tensile strength and impact strength were investigated following the ASTM D792, ABNT NM ISO 535,1999,
TAPPI T404 om-92 and ISO 3036 standard respectively. The results show that the fiber content significantly
influenced the mechanical properties. That is to say, the tensile strength increases with fiber content. The
maximum tensile strength was found to be at 23.22 MPa with the fiber content of 70%. In addition,
increasing fiber content can also result in higher density and water absorption because of natural fiber
hydrophobic behavior. The ratio of durian shell fibers to modified tapioca starch of 90:10 by weight was
found to be the most superior composition base on mechanical and physical properties.
Keywords: Durian peel fiber, modified starch, food packaging
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บทนำ
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลกล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองที่
ไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นปัญหาระดับโลก ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย [1] ซึ่งบรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่มที่ทำจากพลาสติกในรูปแบบต่างๆ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งที่ทำจากพลาสติก
จึงทำให้ในแต่ละนาทีมีถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งถึง 2 ล้านใบ โดยเฉลี่ยพบว่า คนไทยผลิตขยะต่อคนต่อวันถึง 1.15
กิโลกรัม ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลก 0.74 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน [2] และการกำจัดที่ง่ายที่สุดคื อการเผาซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ทางอากาศจากสารพิ ษ ในพลาสติ ก องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health Organization หรื อ WHO)
ประมาณการว่า ผู้คนกว่า 3.7 ล้านคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศในแต่ละปี โดยการประมาณครั้งล่าสุด
ระบุว่าร้อยละ 25 ของการเสียชีวิตเหล่านี้อาจเกิดจากการเผาขยะในที่โล่ง (Open burning) นอกจากมลพิษทางอากาศ [3]
จึงต้องมีแนวทางแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยหนึ่งในนั้นคือการทดแทนการใช้พลาสติกโดยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ [4] บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและทำมาเพื่ อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยช่วยลดปริมาณขยะและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อ
เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่มีมากในท้องถิ่นของตนเองหรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ [5] บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Agricultural waste material) เช่น เปลือกข้าวโพด ชานอ้อย ต้นกล้วย เปลือกทุเรียน
และอื่นๆ เนื่องด้วยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จจะมีของเหลือใช้ทางการเกษตรจำนวนมาก และมีสมบัติย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
(Biodegradability) [6]
ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีปริมาณการบริโภคสูงทั้งในรูปของผลสดและแปรรูปเช่น
ทุเรียนทอดกรอบและทุเรียนกวน ในแต่ละปีจึงมีเปลือกทุเรียนถูกทิ้งเป็นกองขยะจำนวนมาก สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดย
พบว่า การทำทุเรียนทอดนั้นใช้ทุเรียนสด 1 ตัน มีเปลือกทิ้งสูงถึง 585.60 กิโลกรัม หรือร้อยละ 58.60 ซึ่งมีการนำมาใช้
ประโยชน์น้อย [7] เปลือกทุเรียนสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการรมควันปลา และใช้ไล่ยุงหรือแมลงได้ด้วย อีกทั้งเปลือก
สามารถนำมาผลิตทำเป็นกระดาษได้ กระดาษเปลือกทุเรียนมีเส้นใยเหนียวนุ่มและเหนียวกว่าเนื้ อกระดาษสา โดยกระดาษ
เปลือกทุเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ทั้งในรูปของใช้เบ็ดเตล็ด ของประดับตกแต่ง
นอกจากนี้เปลือกทุเรียนยังสามารถใช้เป็นพลังงานหรือ เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย [8] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ใส่อาหารที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติจากเส้นใยของเปลือกทุเรียน
วิธีการทดลอง
1. นำเปลือกทุเรียนมาตัดให้มีขนาดเล็กลงแล้วนำไปตากให้แห้ง นำไปสกัด เส้นใยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 5 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 ชั่วโมง แล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาดจะได้เส้น
ใยเปลือกทุเรียน
2. นำเส้นใยมาผสมกับกาวจากแป้งมันสําปะหลังดัดแปร โดยมีอัตราส่วนผสมเส้นใยต่อแป้งที่ 70:30, 80:20 และ
90:10 ผสมโดยการปั่น เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำมาเทลงแผ่นเฟรมแล้วเกลี่ยให้เส้นใยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ตากให้
แห้งแล้วนำมาอัดเป็นแผ่นเส้นใยเปลือกทุเรียน โดยอัดที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ระยะเวลา 7 นาที
3. นำชิ้นงานไปทดสอบการต้านทานแรงดึง ตามมาตรฐาน TAPPI T404 om-92 [9] โดยมีขนาดตัวอย่างทดสอบ
15x1 เซนติเมตร และนำไปทดสอบการดูดซึมน้ำตามมาตรฐาน ABNT NM ISO 535, 1999 [10] โดยมีขนาดตัวอย่างการ
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ทดสอบ 2.5x5 เซนติเมตร โดยการทดสอบการดูดซึมน้ำจะแบ่งเป็น 3 สูตร (ไม่เคลือบ, เคลือบ 1%, และเคลือบ 3%) โดย
การเคลือบ 1% จะเคลือบด้วยสารละลายชันสนความเข้มข้น 1% กับสารละลายสารส้มความเข้มข้น 1% และการเคลือบ 3%
จะเคลือบด้วยสารละลายชันสนความเข้มข้น 3% กับสารละลายสารส้มความเข้มข้น 3% แล้วไปทดสอบการดูดซึมน้ำ
ผลการทดลอง

รูปที่ 1 ค่าการต้านทานแรงดึงของเส้นใยเปลือกทุเรียนต่อแป้งดัดแปร
รูปที่ 1 แสดงผลการทดสอบค่าการต้านทานแรงดึงของเส้นใยเปลือกทุเรียนต่อแป้งดัดแปรพบว่า ในอัตราส่วน 70:30, 80:20
และ 90:10 มีค่าการต้านทานแรงดึง 23.22, 16.75 และ 18.60 เมกะปาสกาล ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่าใน
อัตราส่วน 70:30 มีค่าการต้านทานแรงดึงมากที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากในขั้นตอนการทดลองใช้เส้นใยเปียกจึงไม่ได้มีการควบคุม
ปริมาณน้ำในเส้นใยส่งผลต่อค่าความหนาแน่นของชิ้นงานที่มีความไม่แน่นอนจึงทำให้ค่าการต้านทานแรงดึง ของชิ้นงานไม่
เป็นไปตามทฤษฏีที่เมื่อปริมาณเส้นใยมาก ค่าการต้านทานแรงดึงควรมีค่าสูง

รูปที่ 2 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำของเส้นใยเปลือกทุเรียนต่อแป้งดัดแปร
รูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบร้อยละการดูดซึมน้ำของชิ้นงาน โดยก่อนเคลือบนั้นชิ้นงานที่อัตราส่วน 70:30, 80:20
และ 90:10 มีค่าร้อยละการดูดซึมน้ำ 23.95, 41.66, และ 15.59 ตามลำดับ เมื่อเคลือบ 1% มีค่าร้อยละการดูดซึมน้ำ 15.31,
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38.70, และ 2.21 ตามลำดับ และเมื่อเคลือบ 3% มีค่าร้อยละการดูดซึมน้ำ 4.87, 3.09, และ 2.51 ตามลำดับ จากผลการ
ทดลองพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายชันสนและสารส้ม ทำให้ค่าร้อยละการดูดน้ำลดลง
วิจารณและสรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบการต้านทานแรงดึงพบว่า ที่อัตราส่วน 70:30 มีค่าการต้านทานแรงดึงมากที่สุ ดอาจเกิดจากการ
ไม่ได้ควบคุมปริมาณน้ำในเส้นใยทำให้ความหนาแน่นเส้นใยแต่ละชิ้นงานมีค่าไม่เท่ากัน ส่งผลทำให้ค่าความต้านทานแรงดึงใน
อัตราส่วนที่ 70:30 มีค่ามากกว่าในอัตราส่วน 90:10 อย่างไรก็ตามอีกสาเหตุหนึ่งที่ ทำให้ค่าการต้านทานแรงดึงที่อัตราส่วน
70:30 มีค่ามากอาจมาจากปริมาณแป้งดัดแปร เนื่องจากแป้งจะทำหน้าที่ เป็นตัวประสาน ซึ่งในแป้งจะมี อะไมโลเพคติน
(Amylopectin) มีลักษณะโครงสร้างเป็นกิ่ง อะไมโลเพคตินถือว่ามีความสำคัญด้านโครงสร้าง และการนำไปใช้งานด้านตัว
ประสาน [11] การทดสอบร้อยละการดูดซึมน้ำ พบว่าก่อนเคลือบมีค่าร้อยละการดูดซึมน้ำสูงมากในทุกอัตราส่วน เมื่อเคลือบ
1% พบว่าปริมาณการดูดซึมน้ำลดลงเนื่องจากสารเคลือบจะเข้าไปเคลือบที่ผิวของเส้นใยทำให้น้ำเข้าไปในโครงสร้างรูพรุน
ของเส้นใยไม่ได้ [12] ซึ่งเมื่อเคลือบ 3% พบว่าปริมาณการดูดซึมน้ำลดลงมากกว่าการเคลือบที่ 1% เห็นได้ว่าเมื่อความเข้มข้น
ของสารเคลือบส่งผลต่อร้อยละการดูดซึมน้ำอย่างมีนัยสำคัญ จากการทดลองทำให้ทราบว่าในอัตราส่วน 90:10 มีคุณสมบัติ
โดยรวมที่ดี ความเหมาะสมในการทำจานจากเส้นใยเปลือกทุเรียน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เอื้อเฟื้อให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการและ
อำนวยความสะดวก และขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ให้
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เอกสารอ้างอิง
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[2]
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[3]

การจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีอาจเป็นสาเหตุของการตายของคนนับล้านในแต่ละปี
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การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์โดยวิธีทางเคมี
CHEMICAL SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES
ภัคจิรา ชาญอนันต์วงศา1*, และ ปราณรวีร์ สุขันธ์1
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บทคัดย่อ:
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์สามารถสังเคราะหได้หลายวิธี เช่น วิธีการทางเคมี วิธีการทางกายภาพ
และวิธีการทางชีวภาพ โดยในงานวิจัยนี้ได้เลือกวิธีการสังเคราะห์อนุภาคของซิลเวอร์โดยใช้ วิธีการทางเคมี เพราะว่า
มีขั้นตอนการเตรียมไม่ยุ่ง ยาก และสามารถผลิตใช้ได้ในเชิง อุ ตสาหกรรม โดยสารตั้งต้นที่ใช้ คือซิล เวอรไนเตรต
(Silver nitrate) และใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) เป็นตัวรีดิวซ์ โดยมีอัตราส่วนความเข้มข้นของ
ซิล เวอรไนเตรต ต่อ โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ เท่ ากั บ 1:3 ใช้ เวลาเป็ นเวลา 10 นาที ที่อุ ณหภูมิ ห้อ ง โดยผลการ
สังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ยืนยันไดจากพีคการดูดกลืนแสงที่ตาแหน่ง 420 นาโนเมตร ซึ่งเป็นพีคของอนุภาคซิล
เวอร์ในเทคนิคยูวี-วิส สเปกโตรสโคปี การศึกษาลักษณะสัณ ฐานวิทยาและขนาดของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ทาการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการวัดการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์
คาสาคัญ : ซิลเวอร์ อนุภาคนาโน การสังเคราะห์ทางเคมี
Abstract:
Silver particles can be synthesized by various methods such as chemical, physical and
biological methods. In this research, silver particles were synthesized by chemical method
because it is simple process with high potential industrial production. The silver nitrate and
sodium hydroxide (sodium hydroxide used as a reducing) were used as the precursor. The ratio of
substances and conditions for silver particles synthesis were 1:3 of extracts silver nitrate solution
(1 mM) to sodium hydroxide solution (3 mM) and the mixed sample was stirred for 10 minutes at
room temperature. The results of silver nanoparticles were confirmed by absorption peak at 420
nanometer from UV-Visible spectrophotometry techniques. The morphology and particles size of
silver nanoparticles were analyzed by SEM and EDS technique.
Keywords: Silver, nanoparticles, chemical synthesis
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บทนา:
ในปัจจุบันอนุภาคนาโนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยคุณสมบัติเด่นของอนุภาคนาโนคือมีขนาดที่เล็ก การ
ที่มีขนาดเล็กลงมากจึงทาให้มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูงขึ้น และมีสมบัติที่แตกต่างจากเดิม ด้วยเหตุผลนี้ทาให้มีการนา
อนุภาคนาโนมาประยุกต์ใช้งานในด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น [1] ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในปัจจุบันเช่น น้ายา
ทาความสะอาดเสื้อผ้า สีทาผนังที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ สเปรย์ฉีดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น [2] การสังเคราะห์
อนุภาคนาโนซิลเวอร์สามารถสังเคราะหได้หลายวิธี เช่น วิธีการทางเคมี วิธีการทางกายภาพ และวิธีการทางชีวภาพ
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์โดยวิธีการทางเคมี (Chemical approach) เป็นวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโน
ซิลเวอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถสังเคราะห์ได้ในปริมาณมาก ควบคุมขนาดและรูปร่างได้ง่าย
โดยเริ่มจากการนาเกลือของซิลเวอร์ที่นิยมใช้คือ ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate) มาทาปฏิกิริยากับตัวรีดิวซ์ เช่น
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) โซเดียมซิเตรท (Sodium citrate) โซเดียมแอสคอร์เบท (Sodium
ascorbate) โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (Sodium borohydride (NaBH4)) [3] เป็นต้น การสังเคราะห์โดยวิธีการทาง
ชีวภาพ (Biological approach) เป็นการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่ได้จากพืช
และจุลินทรีย์เป็นตัวรีดิวซ์ได้แก่ โปรตีน (Proteins) , พอลิเพปไทด์ (Polypeptides) , กรดนิวคลีอิก (Nucleic
acids) และ สารสกัดจากพืช (Plant extract) [4] ซึ่งมีข้อดีคือประหยัดไม่ต้องลงทุนสูงด้านเครื่องมือ แต่ข้อเสียคือ
ใช้ระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่นาน เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์และช่วยลดระยะเวลาใน
การผลิตเพื่อนาไปใช้ในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์โดย
วิธีการทางเคมี จากนั้นนาไปทดสอบด้วยเทคนิค ยูวี-วิส สเปกโตรสโคปี ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและขนาด
อนุภาคด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการวัดการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์
วิธีการทดลอง:
สารตั้งต้นที่ใช้ คือ ซิลเวอร์ไนเตรต เตรียมที่ความเข้มข้น 1-3 มิลลิโมลาร์ และโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดย
เติม ซิล เวอร์ ไนเตรตลงในสารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ ในอั ตราส่ วนความเข้ม ข้น ของซิ ล เวอร ไนเตรต ต่ อ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 1:3 จากนั้นทาการคนสารผสมเป็นเวลา 10 นาที อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิห้อง เพื่อให้
เกิดเป็นอนุภาคคอลลอยด์ จนกระทั่งสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลอมเหลือง เพื่อยืนยันการเกิดเป็นอนุภาค
นาโนซิลเวอร์
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ผลการทดลอง:

รูปที่ 1 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสารซิลเวอร์ที่ความเข้มข้น 1.0, 2.0 และ 3.0 มิลลิโมลาร์
รูปที่ 1 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงยูวี ที่ความยาวคลื่น 200 ถึง 1,100 นาโนเมตร จากเทคนิคยูวี-วิส
สเปกโตรสโคปีของสารซิลเวอร์ที่ความเข้มข้น 1.0, 2.0 และ 3.0 มิลลิโมลาร์ โดยความเข้มข้นของสารซิลเวอร์ส่งผล
ต่อค่าความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงสูงที่สุด เนื่องจากที่ความเข้มข้นต่า คือ 1.0 มิลลิโมลาร์ แสดงค่าความยาว
คลื่นของการดูดกลืนแสงสูงสุดเท่ากับ 420 นาโนเมตร ซึ่งอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับพีคของอนุ ภาคของซิลเวอร์ในตาม
งานวิจัยของ (สุดารัตน์, 2016) [5] แต่เมื่อความเข้มข้นของสารซิลเวอร์เพิ่มขึ้นเป็น 2.0 และ 3.0 มิลลิโมลาร์ ค่า
ความยาวคลื่นการดูดกลืนแสงสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 450 นาโนเมตร เนื่องจากความเข้มข้น 2.0 และ 3.0 มิลลิโม
ลาร์ พบการตกตะกอนของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ เนื่องจากไอออนของซิลเวอร์ไปจับกับหมู่ไฮดรอกซิลของโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์เกิดเป็นตะกอนของซิลเวอร์ไฮดรอกไซด์ Ag(OH) แสดงดังสมการที่ (1)
AgNO3 + NaOH

AgOH + NaNO3

(1)

รูปที่ 2 แสดง SEM ของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีทางเคมี
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รูปที่ 2 แสดงภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของอนุ ภ าคนาโนซิล เวอร์ จ ากการเตรียมโดยวิธีทางเคมี ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา10 นาที ขนาดอนุภาคอยู่ในช่วงประมาณ 50-100 นาโนเมตร และอนุภาคมีรูปร่างเป็นทรง
กลม รวมทั้งมีการกระจายตัวที่ดี

รูปที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวัดการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ของอนุภาคนาโนซิลเวอร์
รูปที่ 3 เป็นการวิเคราะห์หาธาตุที่อยู่ในสารตัวอย่าง จากกราฟจะพบธาตุของซิลเวอร์ ที่ 3 กิโลอิเล็กตรอน
โวลต์ และมีปริมาณ 0.76 % โดยน้าหนัก ส่วนธาตุอื่นๆที่พบ เช่น Cu มาจากคอปเปอร์เทปที่ใช้เป็นวัสดุรองรับ
ตัวอย่างที่จะทดสอบ สาหรับ Au มาจากการเคลือบทองบนผิวชิ้นงานก่อนการวิเคราะห์
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ โดยวิธีทางเคมีโดยใช้สารตั้งต้นคือ ซิลเวอรไนเตรต (Silver nitrate)
และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) เป็นตัวรีดิวซ์ ในอัตราส่วนความเข้มข้นของซิลเวอรไนเตรต ต่อ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 1:3 เป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิห้อง ผลการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ยืนยันได
จากพีคการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ตาแหน่งความยาวคลื่นเท่ากับ 420 นาโนเมตร จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคยูวี-วิส
สเปกโตรสโคปี สาหรับผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงให้เห็นว่าอนุภาคนาโน
ซิลเวอร์ที่สังเคราะห์มี ลักษณะทรงกลม ขนาดอนุภาคประมาณ 50-100 นาโนเมตร มีการกระจายตัวที่ดี และ
สามารถยืนยันได้องค์ประกอบของธาตุซิลเวอร์จากเทคนิคการวัดการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ ที่พบพีคของซิล
เวอร์ที่ตาแหน่ง 3 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์
กิตติกรรมประกาศ:
งานวิจัย นี้ได้ รับการสนับ สนุน จากทางมหาวิทยาลั ยแม่ โ จ้ โดยข้าพเจ้า ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ ที่กรุณาให้คาแนะนาและคาปรึกษาตลอดจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุ ณ สาขาวั ส ดุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ที่ เ อื้ อ เฟื้ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
ห้องปฏิบัติการและอานวยความสะดวก ทาให้การศึกษาวิจัยนี้สามารถดาเนินการสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลำไย
GREEN SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING LONGAN SEED EXTRACT.
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บทคัดย่อ:
อนุ ภ าคนาโนเงิ น (AgNPs) ถู ก นำมาใช้ ง านในด้ า นต่ า งๆมากมายในปั จ จุ บั น ทั้ ง ในทางการแพทย์ แ ละ
อุตสาหกรรม โดยวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินสามารถทำได้หลายวิธีส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการทางเคมีและวิธีการทาง
กายภาพ วิธีทั้ง สองมีข้ อเสียหลักด้ านความเป็ นพิษ ต่ อสิ่งแวดล้ อมและต้ นทุนในกระบวนการสังเคราะห์ สูง ดังนั้น ใน
งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้วิธีการทางชีวภาพในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน (AgNPs) เนื่องจากวิธีการทางชีวภาพใช้ในการ
ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นวิธีการที่ราคาถูก ยั่งยืน และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้สารสกัดจากเปลือก
เมล็ดลำไยที่ทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์และตัวเพิ่มความเสถียรในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน การศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราส่วน
ของสารสกัดต่อสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (2mM AgNO3) เท่ากับ 1:3 ต่อมาปล่อยเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 40 นาทีและคนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นสังเกตการทดลองอย่างต่อเนื่อ งผ่านการเปลี่ยนสีด้วยตาเปล่า
และการวิเคราะห์ด้วยสเปกตรัมการดูดกลืนแสงด้วยรังสียูวีเพื่อยืนยันอนุภาคเงิน สำหรับการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา
ขนาดของอนุภาคนาโนเงินวิเคราะห์ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และเทคนิคการวัดการกระจาย
พลังงานของรังสีเอกซ์
คำสำคัญ: เงิน การสังเคราะห์ทางชีวภาพ อนุภาคนาโน เปลือกเมล็ดลำไย
Abstract:
Silver nanoparticles (AgNPs) were used in medical and industrial applications. The
nanoparticles were usually synthesized by chemical and physical methods. However, the both
methods were not eco-friendly and costly synthesis processes. Therefore, in this research was
selected biological method for synthesize of silver nanoparticles. Because of the biological method is
used restore environment quality. The longan seed shell extracts were used as a reducing and
increasing stability agent of silver nanoparticles. In this study, the ratio of longan seed shell extracts
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to silver nitrate solution (2mM AgNO3) was 1:3. After the reaction at 25 °C for 40 min under stirring.
The experiment was continuously observed via color change with naked eye as well as UV-vis
spectrophotometer for silver particles confirmation. For the morphology and particles size of silver
nanoparticles were analyzed by SEM and EDS technique.
Keywords: Silver, green synthesis, nanoparticles, longan seed.
บทนำ:
อนุภาคนาโนเงิน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Silver หรือ Ag เป็นโลหะที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้
เป็นอย่างดี ซึ่งอนุภาคนาโนเงินมีขนาดเล็ก มีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่พิเศษแตกต่างไปจากอนุภาคที่มีขนาดใหญ่
เนื่องจากขนาดอนุภาคที่เล็กมีพื้นที่ผิวสัมผัสที่สูง จึงสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีบริเวณพื้นผิวได้ ดีในปัจจุบันอนุภาคนาโน
เงินจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นทั้งในด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคต่างๆ
เช่น การบรรจุหีบห่ออาหารสิ่งทอที่ต้านทานการเกิดกลิ่นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน และอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงผ้า
ปิดแผล
การสังเคราะหอนุภาคนาโนเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันมีหลายวิธี เช่น การสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมี
ทางกายภาพ และทางชีวภาพ โดยในการสังเคราะห์ ทางเคมีอาจทำให้มีสารเคมีตกค้างอยู่บนพื้นผิวของอนุภาคนาโนเงิน
ซึ่งส่ งผลเสียต่ อการนำไปประยุกต์ ใช้ ในทางการแพทย์ เนื่องจากอนุภาคนาโนเงินนี้อาจจะไปสัมผัส กับร่ างกายมนุษ ย์
โดยตรงทำให้เป็นอันตรายได้ สำหรับการสังเคราะห์ทางกายภาพนั้นมีข้อเสียคือมีต้นทุนในการผลิตสูงดังนั้นเป้าหมายของ
นาโนเทคโนโลยีในปั จจุบัน จึงมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ และวิธีการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อต้องการให้
อนุภ าคนาโนเงินมีค วามเป็ นพิษ น้ อยลงและลดต้ นทุนการผลิต ส่ง ผลให้ วิธีการสังเคราะห์ ทางชีวภาพโดยเฉพาะการ
สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยสารสกัดจากพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มคี วามสนใจอย่างมากในปัจจุบัน [1-5]
วิธีการทดลอง:
ขั้นตอนแรกคือเตรียมสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลำไย โดยนำเอาเปลือกเมล็ดลำไยมาบดจากนั้นชั่งเปลือกเมล็ด
ลำไยที่ผ่านการบดในปริมาณ 10 กรัมละลายในน้ำปราศจากไอออน 100 มิลลิลิตร คนอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง แล้วปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบเท่ากับ 4000 รอบต่อนาที เป็นเวลา
10 นาที หลังจากนั้นนำมากรองจะได้สารสกัดเปลือกเมล็ดลำไยสามารถเก็บรักษาใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ใน 1 สัปดาห์
ขั้นตอนที่สองคือสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน โดยเตรียมสารสกัดเปลือกเมล็ดลำไยต่อสารละลายซิล เวอร์ไน
เตรตที่ความเข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์ ในอัตราส่วน 1:3 โดยค่อยๆเทสารสกัดลงในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต คนอย่าง
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ต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที โดยสารละลายจะค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวดำ ซึ่ง
แสดงว่าได้อนุภาคนาโนเงินที่เป็นสารละลายและนำไปตรวจสอบด้วยเทคนิค UV-Vis เพื่อยืนยันอีกครั้ง หลังจากนั้นนำมา
ปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบเท่ากับ 4,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แล้วนำเอาตะกอนที่ได้มาอบ
ให้แห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จากนั้นบดเป็นผงเพื่อเอาไปวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาและขนาดของอนุภาค
นาโนเงิน ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และเทคนิค วิเคราะห์ชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
(EDS)
ผลการทดลอง:

รูปที่ 1. แสดงการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสีน้ำตาลส้มไปเป็นสีเขียวดำเพื่อยืนยันว่าเป็นอนุภาคนาโนเงิน
จากรูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสีน้ำตาลส้มไปเป็นสีเขียวดำเพื่อยืนยันว่าเป็นอนุภาคนาโน
เงิน เนื่องจากในสารสกัดพืชจะมีหมู่ฟลาโวนอยด์ซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิล เมื่อซิลเวอร์ไอออนรับอิเล็กตรอนจากหมู่ไฮดรอกซิล
ของสารสกัดพืช จะทำให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันส่งผลให้โครงสร้างของสารสกัดพืชถูกเปลี่ยนเป็นคีโตนเพื่อเพิ่มความเสถียร
ของโมเลกุล จากนั้นซิลเวอร์ไอออนจะถูกรีดิวซ์พร้อมๆกับให้โปรตอนออกมาทำให้สารเปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่เสถียรขึ้นแสดง
ดังกลไกการเกิดปฏิกิริยาดังรูปที่ 2

รูปที่ 2. แสดงกลไกการเกิดอนุภาคนาโนเงินจากการทำปฏิกิริยากับสารสกัดพืช [6]
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รูปที่ 3. แสดงพีคการดูดกลืนแสงด้วย UV-Vis Spectroscopy ของสารสกัดและอนุภาคนาโนเงินที่ช่วงความยาวคลื่น
330-700 nm
รูปที่ 3 แสดงพีคการดูดกลืนแสงด้วย UV-Vis Spectroscopy ของสารสกัดและอนุภาคนาโนเงินโดยจะเห็นว่า
เส้นกราฟการดูดกลืนแสงของสารสกัดจะไม่เกิดพีคขึ้นหรือไม่มีการดูดกลืนแสง แต่กราฟการดูดกลืนแสงของอนุภาคนา
โนเงินที่ได้จากการสังเคราะห์จะมีพีคของการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ช่วงความยาวคลื่นเท่ากับ 465 nm ซึ่งตรงกับช่วงความ
ยาวคลื่นของอนุ ภ าคเงิน อ้างอิง จากงานวิจั ยของ Arif Ullah Khan และคณะ [7] ซึ่ง สามารถยืนยัน ได้ว่าตัวอย่ างที่
สังเคราะห์คืออนุภาคนาโนเงิน

รูปที่ 4. แสดงการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาและขนาดอนุภาคของอนุภาคนาโนเงินด้วยเทคนิค SEM
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จากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ดังรูปที่ 4 แสดงรูปร่างของอนุภาคมีลักษณะเป็นทรง
กลมและมีขนาดอนุภาคที่ต่างกันอยู่ในช่วง 60-300 นาโนเมตรหรือเฉลี่ยแล้วอยู่ทปี่ ระมาณ 156 นาโนเมตร

รูปที่ 5. แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณของธาตุของอนุภาคนาโนเงินด้วยเทคนิค EDS
จากรูปที่ 5 พบว่าพีคที่เกิดขึ้นนั้น ประกอบไปด้วยธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 3 ธาตุ โดยพีคแรกคือ คอปเปอร์
(Cu) ซึ่งเป็นธาตุที่เกิดจากคอปเปอร์เทปที่นำมาติดกับสตับมีร้อยละโดยน้ำหนักเท่ากับ 57.19 ร้อยละโดยอะตอมเท่ากับ
80.48 ส่วน ทอง (Au) เป็นธาตุที่เกิดจากการเคลือบทองบนผิวของชิ้นงานก่อนการนำไปวิเคราะห์ มีร้อยละโดยน้ำหนัก
เท่ากับ 42.61 ร้อยละโดยอะตอมเท่ากับ 19.34 และเงิน (Ag) เป็นธาตุที่ได้จากการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินมีร้อยละ
โดยน้ำหนักเท่ากับ 0.21 และร้อยละโดยอะตอมเท่ากับ 0.17 ตามลำดับ
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลำไยสามารถช่วยทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์และเพิ่ม
ความเสถียรในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินได้และอนุภาคนาโนเงินที่ได้จากการสังเคราะห์จะมีลักษณะรูปร่างเป็นทรง
กลม มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 156 nm
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัย นี้ ได้ รับ การสนั บ สนุ น จากทางมหาวิ ทยาลัย แม่ โ จ้ โดยข้ าพเจ้า ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณสาขา
วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เอื้อเฟื้อให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก ทำ
ให้การศึกษาวิจัยนี้สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับขึ้นรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง และทดสอบ
ความต้านทานแรงดัดและความพองตัวตามความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง ตามมาตรฐาน มอก. 876 - 2547 แผ่น
ไม้อัดชนิดราบ มีวิธีดำเนินการวิจัย คือ นำเปลือกถั่ วลิสงผสมกับกาวไอโซไซยาเนตและพาราฟินแว็กซ์ ตามอัตราส่วนที่
กำหนดไว้ จ ำนวน 9 สู ต ร โดยควบคุ ม ความหนาแน่ น ของแผ่ น ชิ้ น ไม้ อั ด เปลื อ กถั่ ว ลิ ส ง 600 กิ โ ลกรั ม /ลู ก บาศก์ เมตร
จากนั้ นนำเข้ าเครื่ องอัดร้ อนที่อุณหภู มิ 120 องศาเซลเซียส เป็ น เวลา 3 นาที และหล่อ เย็ น 3 นาที แล้ ว น ำแผ่นชิ้นไม้
อัดออกจากเครื่องอัดร้อน พักไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อเป็นการปรับสภาวะ แล้วจึงนำมาตัดเป็นขนาด
ต่ า งๆ สำหรั บ ทดสอบความต้ า นทานแรงดั ด และทดสอบการพองตั ว ตามความหนา ผลการวิ จั ย พบว่ า แผ่ น ชิ้ น ไม้ อั ด
เปลือกถั่วลิสงในอัตราส่ วน เปลือ กถั่ว ลิสง : กาวไฮโซไซยาเนต : พาราฟินแว็กซ์ 1 : 0.25 : 0.30 โดยน้ำหนักเปลือก
ถั่ ว ลิ ส ง มี ค วามต้ า นทานแรงดั ด 23.33 เมกะปาสคาล ค่ า การพองตั ว ตามความหนาร้ อ ยละ 4.44 จึ ง ทำให้ สู ต รการ
ทดลองที่ 3 มี อั ตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับขึ้นรู ปแผ่นชิ้นไม้ อัดเปลือกถั่วลิสง มี ค่ าการทดสอบควา มต้านทานแรง
ดัดและการพองตัวตามความหนา ผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ มอก. 876 - 2547
คำสำคัญ : เปลือกถั่วลิสง, แผ่นชิ้นไม้อัด , เครื่องอัดร้อน
Abstract:
The objectives of this research were to investigate the optimal ratio of forming peanut shell
particle boards and to test the flexural strength and thickness swelling of peanut shell particle boards
in accordance with TIS 876-2547 standard of flat particle boards. The research method was conducted
by mixing peanut shells with isocyanate resins and paraffin wax according to the predetermined ratio
of 9 formulas. The density of 600 kg / m 3 peanut shell particle boards was controlled. After that, they
were put in a hot press at 120° C for 3 minutes and cooled for 3 minutes. Then the particle boards
were removed and left them at room temperature for 24 hours to normalize the condition. They were
then cut into different sizes for testing flexural strength test and thickness swelling. The results showed
that the peanut shell particle boards with the ratio of peanut shell: isocyanate resins: paraffin wax of
1 : 0.25 : 0.30 by weight of the peanut shell had a flexural strength of 23.33 MPa. The thickness
swelling was 4.44%. Therefore, Formula 3 was the most suitable ratio for forming peanut shell particle
boards as reflected by flexural strength and thickness swelling values of peanut shell particle boards
passing TIS 876-2547 sheet standard of flat particle boards.
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Keywords: Peanut Shell, Particle Board, Compression Molding
บทนำ:
ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มีการปลูกแพร่หลายในทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดย
ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแต่ละปีประเทศไทยใช้ประโ ยชน์จากถั่วลิสง 1.5
แสนตั น สำหรับ ประกอบอาหารและอุ ตสาหกรรม ทำให้ ถ ั ่ว ลิส งอยู ่ใ นกลุ ่ มพื ชที่ ผลิต ไม่เ พี ยงพอต่อ ความต้อ งการใช้
ภายในประเทศ จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศราว 50,000 ตันต่อปี [1],[2] จากการสัมภาษณ์เกษตรกร ในแต่ละปี
เปลือกถั่วลิสงถูกทิ้งเป็นจำนวนมากกว่า 30,000 ตัน เนื่องจากส่วนใหญ่มีความต้องการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนของเมล็ ดถั่ว
เท่านั้น จึงเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ต้องทำลายด้วยวิธีการใช้แรงงานคน การใช้สารเคมี และด้วยวิธีการเผาไหม้ ทำให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ ทำลายหน้าดิน ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การท่องเที่ยวและการคมนาคม จึงมีการ
คิดค้นหาวิธีการนำเปลือกถั่วลิสงไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า [3]
ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยที่จะนำเศษไม้ วัชพืช ตลอดจนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มาผลิตแผ่นไม้อัด อาทิเช่น ต้น
กกธูปฤาษี หญ้าแฝก เปลือกทุเรียน ต้นสบู่ดำ และซังข้าวโพด [4],[5],[6] ชิ้นไม้ที่ได้จากวัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงและ
สามารถใช้งานทดแทนไม้จริงได้ดี มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในทำผนัง ฝ้าเพดาน เครื่องเรือน ของตกแต่งบ้าน
นอกจากนี้ยังสามารถนำไปทำเป็ นอุตสาหกรรมทางด้านศิลปะหัตถกรรม เช่น จาน ชาม กรอบรูป และอื่นๆ อีกมากมาย
เช่นเดียวกับในปัจจุบันมีการคิดค้นหาวิธีการนำเปลือกถั่วลิสงไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ได้ศึกษาพบว่าเปลือกถั่วลิสงมี
คุณสมบัติทนทานต่อความร้อนและเปลวไฟได้ดีเหมาะแก่การนำมาใช้ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด ซึ่งเป็นอีกวิธีที่จะช่วยกำจัดวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ยังเป็นการคิดค้นวัสดุทดแทนไม้ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตแผ่นไม้อัด และประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในปัจจุบันและอนาคต [1], [7]
จากสาเหตุข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกถั่วลิสง รวมถึงศึกษาสมบัติ
แผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกถั่วลิสงสำหรับผลิตและใช้ในงานประดิษฐ์ต่อไปในวงกว้างต่อไป อีกทั้งเพื่อสนับสนุนสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เหลือกลับมาใช้ใหม่อย่าง
สร้างสรรค์
วิธีการทดลอง:
ขั้นตอนการเตรียมเปลือกถั่วลิสง
นำเปลือกถั่วลิสงมาล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อล้างเศษดินและสิ่งสกปรก จากนั้นนำมาอบไล่ความชื้นด้วย
เครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 ชั่วโมง ให้เปลือกถั่วลิสงมีปริมาณความชื้นร้อยละ 3-5 จากนั้น
นำเปลือกถั่วลิสงที่ผ่านการอบไล่ความชื้นย่อยให้มีขนาดเล็กลง แล้วร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 7 เมช
ขั้นตอนการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง
ทดลองสูตรการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกถั่วลิสง โดยกำหนดความหนาแน่นของแผ่นชิ้นไม้อัดที่ 600
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร กำหนดปริมาณของกาวไอโซไซยาเนต 3 ระดับ คือ 0.25 0.50 และ 0.75 โดยน้ำหนักเปลือกถั่วลิสง
พาราฟินแว็กซ์ 3 ระดับ คือ 0.20 0.25 และ 0.30 โดยน้ ำ หนั ก เปลื อ กถั่ ว ลิ ส ง จะได้ สิ่ ง ทดลอง 9 สิ่ ง ทดลอง
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ตารางที่ 1 อั ต ราส่ ว นของสิ่ ง ทดลองที่ ท ำการศึ ก ษาโดยน้ ำ หนั ก
สูตรที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เปลือกถั่วลิสง
1
1
1
1
1
1
1
1
1

กาวไอโซไซยาเนต พาราฟินแว็กซ์
0.25
0.20
0.25
0.25
0.25
0.30
0.50
0.20
0.50
0.25
0.50
0.30
0.75
0.20
0.75
0.25
0.75
0.30

จากนั้ น นำวั ต ถุ ดิ บ ทุ ก อย่ า งลงในอ่ า งผสมให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น จากนั้นใส่ในแผ่นเตรียมการอัด
ขนาด 18×18 เซนติเมตร เกลี่ยส่วนผสมให้กระจายจนเต็มแผ่นเตรียมอัด จึงวางแผ่นรองอัดปิดด้านบนแผ่นเตรียมอัด นำเข้า
เครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที และนำแผ่นเตรียมอัดลงไว้ที่ช่องหล่อเย็นเป็นเวลา 3 นาที แล้ว
จึงแกะแผ่นอัดออกจากแผ่นเตรียมอัด เก็บแผ่นอัดเปลือกถั่วลิสงที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อปรับสถาวะก่อนนำไป
ทดสอบความต้านทานแรงดัดและความพองตัวตามความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง ตามมาตรฐาน มอก. 876 2547 แผ่นไม้อัดชนิดราบ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการอัดขึ้นรูปแผ่นอัดเปลือกถั่วลิสง
การทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของแผ่นอัดเปลือกถั่วลิสง
การเตรียมแผ่นอัดจากเปลือกถั่วลิสง ให้ตัดแผ่นอัดเปลือกถั่วลิสงขนาด 50 × 120 มิลลิเมตร สูตรละ 3
ชิ้น ทั้งหมด 9 สูตร เพื่อใส่เครื่องทดสอบความต้านทานแรงดัด และตัดแผ่นอัดเปลือกถั่วลิสงขาด 50 × 50 มิลลิเมตร สูตรละ
3 ชิ้น ทั้งหมด 9 สูตร เพื่อทดสอบการพองตัวตามความหนา
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วิธีการทดสอบความต้านทานแรงดัด
วางชิ้นทดสอบบนแท่งรองรับซึ่งมีระยะห่างกัน 15 เท่า ของความหนาระบุของชิ้นทดสอบแต่ต้องไม่น้อยกว่า 150
มิลลิเมตร ให้ปลายชิ้นทดสอบยื่นออกไปจากจุดที่รองรับข้างละประมาณ 25 มิลลิเมตร ให้แรงกดลงที่จุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบโดยมี
อัตราการเพิ่มแรงกดอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่ใ ช้ตั้งแต่เริ่มกดจนกระทั่งชิ้นทดสอบหักต้องไม่น้อยกว่า 30 วินาที แต่ไม่มากกว่า
90 วินาที ความเร็วในการกดประมาณ 10 มิลลิเมตรต่อนาทีรอผลการทดสอบจากเครื่องแบบอัตโนมัติ
ทดสอบการพองตัวตามความหนา
วัดความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสงทดสอบก่อนแช่น้ำ แล้วแช่ชิ้นทดสอบในน้ำสะอาด โดยตั้ง
ชิ้นทดสอบให้ได้ฉากกับระดับผิวน้ำให้ขอบบนอยู่ใต้ระดับผิวน้ำประมาณ 25 มิลลิเมตร แต่ละชิ้นต้องห่างจากกัน และต้องห่าง
จากผนังและก้นภาชนะที่ใส่ ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร แช่ชิ้นทดสอบในน้ำเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำชิ้นทดสอบขึ้นมาซับน้ำ
ที่ผิวออกให้หมดด้วยผ้าหมาดแล้วปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยวางให้ขอบด้านใดด้านหนึ่งอยู่บนแผ่นวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ำ เช่น
พลาสติก กระจก และจึงปล่อยชิ้นทดสอบไว้อีก 1 ชั่วโมง แล้วนำชิ้นทดสอบขึ้นมาวัดความหนาตามตำแหน่งเดิม เป็นความ
หนาหลังแช่น้ำ
ผลการทดลอง

รูปที่ 2 แสดงสูตรการทดลองและทดสอบความต้านทานแรงดัดและความพองตัวตามความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่ว
ลิสง ตามมาตรฐาน มอก. 876 - 2547 แผ่นไม้อัดชนิดราบ
จากรูปที่ 2 ค่าความต้านทานแรงดัด และการพองตัวตามความหนา ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่น
ชิ้นไม้อัดชนิดราบ มอก. 876-2547 ได้ทำการทดสอบแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสงสูตรที่ 1-9 จำนวน 3 ซ้ำ พบว่า สูตรที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงดัดมากที่สุด คือ 23.33 เมกะสปาคาล สูตรที่ส่วนสูตรที่ 5 มีค่าความต้านทานแรงดัดน้อยที่สุด
8.92 เมกะปาสคาล และการทดสอบค่าการพองตัวตามความหนา ของแผ่นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง สูตรที่ 1-9 พบว่าสูตรที่ 1 มี
ค่าการพองตัวตามความหนา ร้อยละ 3.37 ส่วนสูตรที่ 8 มีค่าการพองตัวตามความหนาน้อยที่สุด ร้อยละ 0.87
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รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง สูตรที่ 1-9

ตัวตามความหนา (ร้อยละ)

การทดสอบค่าความพอง

จากรูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง สูตรที่ 1-9 พบว่าแผ่น
ชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง สูตรที่ 3 มีค่าความต้านทานแรงดัดมากที่สุด 23.33 เมกะปาสคาล รองลงมาคือสูตรที่ 9 มค่าความ
ต้านทานแรงดัด 14.70 เมกะปาสคาล ส่วนสูตรที่ 5 มีค่าความต้านทานแรงดัดน้อยที่สุด 8.91 เมกะปาสคาล
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0
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รูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบค่าการพองตัวตามความหนา ของแผ่นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง สูตรที่ 1-9
จากรูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบค่าการพองตัวตามความหนา ของแผ่นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง สูตรที่ 1-9 พบว่าแผ่น
ชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสงสูตรที่ 1 มีค่าการพองตัวตามความหนามากที่สุด ร้อยละ 3.37 รองลงมาคือสูตรที่ 7 มีค่าการพองตัว
ตามความหนา ร้อยละ 2.42 ส่วนสูตรที่ 8 มีค่าการพองตัวตามความหนาน้อยที่สุด ร้อยละ 0.87
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การทดสอบค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง สูตรที่ 1-9 พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง
สู ต รที่ 3 มี ค่ า ความต้ า นทานแรงดั ด มากที่ สุ ด 23.33 เมกะปาสคาล รองลงมาคื อ สู ต รที่ 9 มี ค่ า ความต้ า นทาน
แรงดั ด 14.70 เมกะปาสคาล ส่วนสูตรที่ 5 มีค่าความต้านทานแรงดัดน้อยที่สุด 8.91 เมกะปาสคาล เมื่อเปลือกถั่วลิสงคงที่
กาวไอโซไซยาเนตเพิ่มขึ้น พาราฟินแว็กซ์คงที่ พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสงมีความแข็งเปราะ ทำให้แผ่นชิ้นไม้อัดแตกหัก
ง่าย และ เมื่อเปลือกถั่วลิสงคงที่ กาวไอโซไซยาเนตเพิ่มขึ้น พาราฟินแว็กซ์ลดลง ทำให้แผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสงมีผิวไม่เรียบ
มีเศษเปลือกถั่วลิสงหลุดออกมา เนื่องมาจากปริมาณกาวไอโซไซยาเนตที่มากจนเกินไปจึงทำให้แผ่นชิ้นไม้อัดแห้งช้า และ
เปลือกถั่วลิสงในแผ่นชิ้นไม้อัดยึดเกาะกันได้ไม่ดี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ มอก. 8762547 ได้กำหนดให้แผ่นชิ้นไม้อัด ต้องมีค่าความต้านทานแรงดัดไม่น้อยกว่า 15 เมกะปาสคาล ดังนั้นแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่ว
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ลิสง สูตรที่ 3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ มอก. 876-2547 ส่วนสูตรที่ 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9 มีค่าความต้านทานแรงดัดต่ำกว่ามาตรฐาน
การทดสอบค่าการพองตัวตามความหนา ของแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง สูตรที่ 1-9 พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่ว
ลิสงสูตรที่ 1 มีค่าการพองตัวตามความหนามากที่สุด ร้อยละ 3.37 รองลงมาคือสูตรที่ 7 มีค่าการพองตัวตามความหนา ร้อย
ละ 2.42 ส่วนสูตรที่ 8 มีค่าการพองตัวตามความหนาน้อยที่สุด ร้อยละ 0.87 เมื่อเปลือกถั่วลิสงคงที่ กาวไอโซไซยาเนตคงที่
พาราฟินแว็กซ์เพิ่มขึ้น พบว่าอัตราการพองตัวตามความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัดลดลง เพราะมีการกระจายตัวของพาราฟิน
แว็กซ์ทั่วทั้งแผ่นชิ้นไม้อัด แต่เมื่อเปลือกถั่วลิสงคงที่ กาวไอโซไซยาเนตคงที่ พาราฟินแว็กซ์ลดลง พบว่ามีอัตราการพองตัวตาม
ความหนามากขึ้น เพราะปริมาณของพาราฟินซ์แว็กซ์น้อย ไม่สามารถกระจายได้ทั่วทั้งแผ่นชิ้นไม้อัด จึงทำให้แผ่นชิ้นไม้อัดดูด
ซึมน้ำปริมาณมาก มีอัตราการพองตัวตามความหนาที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิ ด
ราบ มอก. 876-2547 โดยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ มอก. 876-2547 ได้กำหนดค่าการ
พองตัวตามความหนาไม่เกินร้อยละ 12 ดั้งนั้นแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสง สูตรที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 จึงผ่านเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ มอก. 876-2547
กิตติกรรมประกาศ:
การวิ จ ัย ครั ้งนี้ สำเร็จ ลุล่ ว งด้ว ยดี ขอขอบพระคุ ณความอนุเ คราะห์ และความช่ วยเหลื อ อย่า งดีย ิ่ ง จากคณะ
เทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ มหาวิ ท มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ ร ี และภาควิ ช าวั ส ดุ แ ละโลหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือ เครื่องจักรในการเตรียมวัตถุดิบ
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การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของก้อนปลูกจากวัสดุธรรมชาติ
Fabrication and properties of planting cube from natural fiber
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุปลูกที่มาจากวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติเพื่อทดแทนพลาสติก โดยประดิษฐ์
เป็นก้อนปลูกจากเส้นใยมะพร้าวผสมกับเส้นใยกล้วย และศึกษาตัวเชื่อมประสานของก้อนปลูก ผลการศึกษาพบว่าก้อนปลูก
จากเส้นใยมะพร้าวที่ใช้น้ำยางพาราเข้มข้น 60% ผสมกับ PVA มีสมบัติการดูดซึมน้ำ มีความแข็งแรง มีความเสถียรไม่เสียรูป
และมีผิวสัมผัสที่ดี จึงสามารถใช้เป็นตัวเชื่อมประสานของก้อนปลูกได้ จากนั้นทำการทดสอบ Drop test ก้อนปลูกที่ความสูง
1.5 เมตร พบว่าก้อนปลูกสามารถทนแรงตกกระแทกได้ดีและมีความเสถียรไม่เสียรูป เมื่อทดลองปลูกพืชเป็นระยะเวลา 1520 วัน พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี และรากพืชไม่เกิดความเสียหายเมื่อนำไปปลูกลงในกระถาง
คำสำคัญ : ก้อนปลูก วัสดุปลูก วัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ เส้นใยมะพร้าว เส้นใยกล้วย
Abstract:
This research was aims to studied of planting material from natural waste materials to replace
plastic. The fabrication of planting cube from coconut mixed with banana fibers and the binder were
studied. The result showed that the good binder was 60% latex concentration and PVA of coconut fibers
cube, resulting in low water absorption properties, high strength, high stability and good texture. Moreover,
planting cubes were characterized by drop testing at a height of 1.5 meters. The planting cubes have high
impact and stability. The plant growth was studied within 15-20 days. The plants have been grown. The
roots of plants were not destroyed when they were planted in the pots.
Keywords: Planting cubes, planting materials, natural waste materials, coconut fibers, banana fibers.

บทนำ:
ปัจจุบันการผลิตกล้าไม้ของเกษตรกรมักปลูกหรือชำกล้าไม้ในถุงหรือกระถางที่ทำมาจากพลาสติก แต่เมื่อกล้าไม้ที่
เพาะชำในกระถางเจริญเติบโตเต็มที่ เกษตรกรก็จะนำเอากล้าไม้เหล่านั้นออกจากถุงเพาะชำหรือกระถางเพาะชำเพื่อนำกล้า
ไม้นั้นฝังลงในดินโดยการฉีกถุงพลาสติกซึ่งทำให้ต้นกล้าเกิดขาดได้ ส่วนถุงเพาะชำพลาสติกหรือกระถางพลาสติกที่ผ่านการใช้
งานแล้วก็จะกลายเป็นขยะและมักจะถูกทำลายโดยการเผาหรือการฝังกลบลงในดินส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้
มีการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีการรณรงค์ใ ห้ลดการใช้พลาสติกและใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด [1]
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมากและมีการนำมาใช้ประโยชน์เป็นส่วน
น้อย และเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเผาทำลายเพื่อความสะดวกในการกำจัดทิ้ง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศเป็นสาเหตุของ
ปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงหน้าแล้ง [2] ดังนั้นการนำเอาวัสดุเหลือใช้ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตาม
ธรรมชาติมาใช้ทดแทนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและยังช่วยรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาวัสดุปลูกที่มาจากวัสดุเหลือทิ้งจาก
ธรรมชาติเพื่อทดแทนพลาสติก โดยการประดิษฐ์เป็นก้อนปลูกและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติการดูดซึมน้ำ การพองตัวของ
ก้อนปลูกรวมทั้งการนำไปใช้งาน
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเน้นไปที่เส้นใยมะพร้าวและเส้นใยกล้วยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติเป็นวัสดุหลักในการ
ประดิษฐ์ก้อนปลูก ซึ่งก้อนปลูกที่ดีจะต้องมีความคงรูปและไม่เสื่อมสภาพเมื่อโดนน้ำ จึงต้องใช้กาวเชื่อมประสานที่สามารถทำ
ให้วัสดุคงรูปเมื่อโดนน้ำเป็นระยะเวลานาน ๆ ได้ คือ กาวยางธรรมชาติ เช่น น้ำยางพารา ฉะนั้นในงานวิจัยนี้จึงเน้นศึกษาน้ำ
ยางพาราเป็นกาวเชื่อมประสานหลักและอาจมีการเติมสารอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะรวมทั้งการเติมแร่ธาตุ
อาหารต่าง ๆ ในวัสดุปลูก แล้วทำการขึ้นรูป ซึ่งก้อนปลูกที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช้ทดแทนกระถางพลาสติกและย่อยสลายทาง
ชีวภาพได้
วิธีการทดลอง:
เส้นใยที่ใช้ คือ เส้นใยมะพร้าวและเส้นใยกล้วย โดยมีกาวเชื่อมประสานเป็นน้ำยางพาราและพีวีเอ (PVA) มีขั้นตอน
การประดิษฐ์ก้อนปลูกดังนี้ ตอนที่ 1 การหาอัตราส่วนผสมของกาวเชื่อมประสาน ใช้ เส้นใยมะพร้าวและเส้นใยกล้วยผสมกับ
กาวเชื่อมประสานสูตรที่ 1, 2 และ 3 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 กวนผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปอัดขึ้นรูปในแม่พิมพ์รูป
กระถางที่อุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส ความดัน 500-700 กิโลปาสคาล เป็นเวลา 10-20 นาที นำชิ้นงานออกจาก
แม่พิมพ์แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที
ตอนที่ 2 การหาอัตราส่วนผสมของก้อนปลูก โดยนำเส้นใยสูตรที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
ผสมกับกาวสูตรที่ 3 กวนผสมให้เข้ากัน นำไปอัดขึ้นรูปในแม่พิมพ์รูปกระถางที่อุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส ความดัน
500-700 กิโลปาสคาล เป็นเวลา 10-20 นาที นำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
30 นาที หลังจากนั้นนำไปทดสอบสมบัติการดูดซึมน้ำ การพองตัว และทดสอบการทนแรงตกกระแทก
ผลการทดลอง:
ตารางที่ 1 แสดงการดูดซึมน้ำของกาวสูตรที่ 1 2 และ 3 เมื่อแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชม.
สูตรกาว
สูตรที่
น้ำยางพารา
PVA
1
5 กรัม
2
5 กรัม
3
2.5 กรัม
2.5 กรัม

% การดูดซึมน้ำ
21.21
201.61
22.79

จากตารางที่ 1 พบว่ากาวสูตรที่ 1 น้ำยางพาราเพียงอย่างเดียว ทำให้ชิ้นงานไม่มีรูพรุนและชิ้นงานมีความแข็ง จึง
ทำให้มีการดูดซึมน้ำน้อย ซึ่งไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก สูตรที่ 2 พีวีเอ (PVA) เพียงอย่างเดียว เมื่อแช่น้ำ พีวีเอมีความสามารถ
ในการดูดซึมน้ำสูงเนื่องจากในโครงสร้างของพีวีเอมีหมู่ไอดรอกซิลที่เป็นหมู่ชอบน้ำ [3] ดังนั้นจึงส่งผลให้กาวพีวีเอแสดงค่า
การดูดซึมน้ำสูงที่สุดจึงทำให้ชิ้นงานไม่คงรูป สำหรับสูตรที่ 3 น้ำยางพาราและพีวีเอ ผสมกันในอัตราส่วน 50 ต่อ 50 แสดงค่า
การดูดซึมน้ำที่ใกล้เคียงกับกาวสูตรที่ 1 แต่ลักษณะของชิ้นงานนอกจากจะมีความคงรูปแล้วยังพบว่ามีช่องว่างหรือรูพรุนที่
มากกว่ากาวสูตรที่ 1 เนื่องจากมีปริมาณน้ำยางพาราที่น้อยกว่าสูตรที่ 1 และน้ำยางพาราอาจเกิดพันธะไฮโดนเจนกับพีวีเอทำ
ให้กาวพีวีเอไม่ดูดซึมน้ำมากนักเนื่องจากหมู่ไอดรอกซิลถูกใช้ในการเกิดพันธะไอโดรเจนกับน้ำยางพารา [4] ดังนั้นจึงทำให้
ชิ้นงานมีรูพรุนแต่ยังคงรูป ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นทำให้ กาวสูตรที่ 3 จึงเหมาะสมแก่
การประดิษฐ์ก้อนปลูกมากที่สุด
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ตารางที่ 2 แสดงการดูดซึมน้ำของก้อนปลูกและเปอร์เซ็นต์การพองตัวของก้อนปลูกสูตรที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 โดยใช้สูตรกาว
สูตรที่ 3 เมื่อแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชม.
สูตรก้อนปลูก
% การดูดซึมน้ำ % การพองตัว
สูตรที่
เส้นใย
พีทมอส
สแฟกนัมมอส
3.1
5 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
45.30
4.44
3.2
7 กรัม
10 กรัม
3 กรัม
49.16
8.89
3.3
9 กรัม
10 กรัม
1 กรัม
50.61
9.63
จากตารางที่ 2 แสดงการดูดซึมน้ำของก้อนปลูกและเปอร์เซ็นต์การพองตัวของก้อนปลูกสูตรที่ 3.1, 3.2 และ 3.3
โดยใช้สูตรกาวสูตรที่ 3 เมื่อแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชม. พบว่าก้อนปลูกสูตรที่ 3.1 มีร้อยละการดูดซึมน้ำใกลเคียงกับสูตรที่ 3.2
และ 3.3 และมีร้อยละการพองตัวน้อยที่สุด ซึ่งร้อยละการดูดซึมน้ำและการพองตัวของก้อนปลูกจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ
เส้นใย ซึ่งสูตรที่ 3.1 มีการพองตัวน้อยแสดงว่าก้อนปลูกมีความคงรูป ไม่เสียรูปง่าย ดังนั้นจึงเลือกใช้สูตรที่ 3.1 ในการผสม
เส้นใย พีทมอสรวมทั้งสแฟกนัมมอสเพื่อประดิษฐ์เป็นก้อนปลูก
ตารางที่ 3 การทดสอบ Drop test ที่ความสูง 1.5 เมตร ของก้อนปลูกสูตรที่ 3.1 เมื่อได้รับความชื้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
1 เดือน
การทดสอบ Drop test
ครั้งที่
เวลา
ความสูง ก้อนที่
1

3

4

1
✓ ✓ ✓ ✓
2
✓ ✓ ✓ ✓
3
✓ ✓ ✓ ✓
หมายถึง ก้อนปลูกไม่เกิดรอยร้าวหรือไม่เกิดการแตกหัก
หมายถึง ก้อนปลูกเกิดรอยร้าวหรือเกิดการแตกหัก

1 เดือน
✓
-

2

1.5 ม.

5

6

7

8

9

10

✓
✓

✓
✓

-

-

-

-

การทดสอบ Drop test เป็นการทดสอบการรับแรงตกกระแทกของก้อนปลูก โดยปล่อยชิ้นงานให้ตกอย่างอิสระจน
ชิ้นงานเกิดความเสียหาย [5] โดยทำการทดสอบกับก้อนปลูก 3 ก้อน ภายใต้สภาวะเงื่อนไขเดียวกัน พบว่าก้อนปลูกก้อนที่ 1
และ 3 สามารถทนแรงตกกระแทกได้ 6 ครั้ง แต่ก้อนปลูกที่ 2 เมื่อทดสอบ Drop test ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 ก้อนปลูกไม่เกิด
รอยร้าวหรือไม่เกิดการแตกหัก แต่เมื่อ Drop test ครั้งที่ 5 ก้อนปลูกเริ่มเกิดรอยร้าวและแตกหัก ดังนั้นจากผลการทดลองใน
การทดสอบการรับแรงตกกระแทกที่ระยะความสูง 1.5 เมตร สำหรับก้อนปลูกทีไ่ ด้รับความชื้นเป็นเวลา 1 เดือน และสามารถ
รับแรงตกกระแทกได้สูงสุด 6 ครั้ง
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การประดิษฐ์ก้อนปลูกจากกาวสูตรที่ 3 ดีที่สุด เนื่องจากมีร้อยละการดูดซึมน้ำน้อย แสดงว่ากาวมีการยึดเกาะที่ดี
กับเส้นใยและชิ้นงานมีรูพรุนแต่ยังมีความคงรูปจึงเหมาะแก่การประดิษฐ์ก้อนปลูก ส่วนก้อนปลูกสูตรที่ 3.1 ดีที่สุดเนื่องจากมี
ร้อยละการดูดซึมน้ำที่ดแี ละร้อยละการพองตัวน้อยซึ่งแสดงถึงความคงรูปของก้อนปลูก และเมื่อทดสอบการรับแรงกกระแทก
ที่ความสูง 1.5 เมตร เมื่อได้รับความชื้นเป็นเวลา 1 เดือน ก้อนปลูกยังสามารถรับแรงตกกระแทกได้สูงสุดถึง 6 ครั้ง โดยไม่
เกิดการแตกหักเสียหาย แสดงว่าก้อนปลูกสามารถมีอายุการใช้งานได้นานถึง 1 เดือน
กิตติกรรมประกาศ:
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการของสาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การใช้เส้นใยกาบกล้วยหมักในการทำเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
USING FERMENTED BANANA CLOVER FIBER FOR FOOD PACKAGING
วราภรณ์ พันชำนาญ1,* และ เรวดี วงศ์มณีรุ่ง1
Waraporn Phanchamnan1 and Rewadee Wongmaneerung1
1
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บทคัดย่อ:
การใช้เส้นใยจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารกำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากบรรจุภัณฑ์
เหล่านี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ ในงานวิจัยนี้ใช้เส้นใยจากกาบกล้วยที่เหลือจากกระบวนการทำ
น้ำหมักโดยไม่ผ่านการปรับปรุงทางเคมี โดยเริ่มจากนำกาบกล้วยที่ผ่านการหมักมาล้างน้ำให้สะอาด นำไปปั่นและรีดน้ำออก
เพื่อให้ได้เส้นใย นำเส้นใยที่ได้มาผสมกับกาวแป้งมันสำปะหลัง (โดยใช้ปริมาณแป้งต่อน้ำคือ 1:4) ในอัตราส่วนเส้นใยต่อกาว
แป้งที่ 70:30 80:20 และ 90:10 หลังจากผสมด้วยเครื่องผสมแล้ว นำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นและผ่านการอัดร้อนที่อุณหภูมิ 150
องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แบ่งชิ้นงานเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำไปทดสอบค่าความหนาแน่นและการต้านทานแรงดึง ตาม
มาตรฐาน TAPPI T404 om-92 สำหรับส่วนที่ 2 นำไปทดสอบการดูดซึมน้ำ ตามมาตรฐาน ABNT NM ISO 535 (1991) โดย
นำชิ้นงานไปเคลือบด้วยยางไม้ธรรมชาติ จากผลการทดลองพบว่าปริมาณเส้นใยส่งผลต่อค่าความหนาแน่นและการต้านทาน
แรงดึง เมื่อปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้นค่าความหนาแน่นและค่าการต้านทานแรงดึงมีค่ามากขึ้น เนื่องจากเส้นใยมีสมบัติการทนแรง
ดึงที่ดี ในขณะที่ค่าการดูดซึมน้ำของชิ้นงานก่อนเคลือบมีค่าร้อยละ 334, 270.55 และ 68.89 เมื่อมีปริมาณเส้นใย 70, 80
และ 90 ตามลำดับ แต่เมื่อผ่านการเคลือบแล้วค่าการดูดซึมน้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีค่า ร้อยละ 25.63, 25.27 และ
21.37 ตามลำดับ นอกจากนี้ชิ้นงานที่ทำจากเส้นใยกาบกล้วยหมักมีค่า สมบัติต่างๆ ที่กล่าวมาใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานของ
บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากเส้นใยธรรมชาติตามมาตรฐาน
คำสำคัญ : บรรจุภัณฑ์อาหาร เส้นใยกาบกล้วยหมัก แป้งมันสำปะหลัง
Abstract :
Nowadays, using natural fiber for food packaging is gaining attention because of its eco-friendly
and biodegradable. In this study, non-chemical treatment fermented banana cover fiber was used as raw
materials. Banana fibers were washed, spun and compressed to remove water. After that banana fibers
and natural tapioca starch glue (quantity of starch to water is 1:4) were mixed together with the ratio of
70:30 80:20 and 90:10. After mixing, the mixture was shaped by hot pressing machine at temperature of
150 oc for 5 min. Samples were split into 2 parts. The first one, the samples were used to measure density
and tensile strength following the TAPPI T404 om-92 standard. The second part, the water absorption due
to the samples was determined following the ABNT NM ISO 535 (1991) standard by coating with natural
rubber wood. The results show that fiber content of samples affects the density values and tensile strength.
Increasing of fiber, density values and tensile strength tend to increase because of its high tensile strength.
Percentage for uncoated samples was 334, 270.55 and 68.89 with the fiber content are 70, 80 and 90,
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respectively. After coating, water absorption percentage significantly decreases with values of 25.63, 25.27
and 21.37. Comparing with standard of natural food packaging, properties of banana fiber samples are
similar to the standard values.
Keywords : Food packaging, ferment banana clover fiber, tapioca starch
บทนำ:
บรรจุภัณฑ์อาหารในปัจจุบันมีการคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เรื่องของการเลือกใช้วัตถุดิบ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเรื่องของขนาดและน้ำหนัก ตลอดจนกระบวนการผลิต ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนกระทั่ง
กระบวนการกำจัดทิ้งหรือทำลายเมื่อหมดอายุการใช้งานตามวัฏจักร บรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ต้องตอบโจทย์สำคัญในการมีส่วนช่วย
ลดผลกระทบในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และเพื่อให้บรรจุภัณฑ์นั้น
สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือแปรรูปได้ จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์อาหารมีการออกแบบโดยลดส่วนประกอบที่เกินความจำเป็น
และลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการลดปริมาณขยะไปด้วย [1]
พลาสติกเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ไม่ว่าจะเป็นตามร้านค้าหรือครัวเรือนต่างๆ จึงทำให้
พลาสติกกลายเป็นขยะที่มีปริมาณมากและสร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นสารสังเคราะห์ที่ต้องใช้เวลานานในการ
ย่อยสลาย [2] ดังนั้นในช่วง 5-10 ปีมานี้ บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจึงได้รับความสนใจจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและการวิจัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานประเภทใช้แล้วทิ้ง [3] ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงต้องหาทางแก้ไขปัญหานั้น ซึ่งการใช้วัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรมาประยุกต์ และพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น
ในภาคเหนือมีการปลูกกล้วยเป็นจำนวนมาก ในบางฤดูกาลผลผลิตมีมากเกินความต้องการของตลาดทำให้บริโภค
ไม่ทันและราคาตกต่ำลง เป็นผลให้มีจำนวนต้นกล้วยที่ต้องตัดทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นกล้วยส่วนใหญ่จะนำมาเป็นอาหารหมู
และทำน้ำหมัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความคิดในการนำเศษกล้วยที่เหลือจากการทำน้ำหมักมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำบรรจุภัณฑ์ใส่
อาหาร [4]
วิธีการทดลอง:
ในกระบวนการทดลองเริ่มจากการเตรียมเส้นใยกาบกล้วยหมัก นำกาบกล้วยหมักมาหั่นและปัน่ โดยเติมน้ำเปล่าลง
ไปเพื่อให้ได้เส้นใยกล้วย จากนั้นนำเส้นใยกล้วยมากรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อกำจัดน้ำออกจากเส้นใย เก็บเส้นใยกล้วยในตู้เย็น
เพื่อยืดอายุการใช้งาน จากนั้นเตรียมตัวประสานโดยนำแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนแป้งต่อน้ำเท่ากับ 1:4
คนให้แป้งและน้ำเข้ากันจนได้กาวแป้งที่มีลักษณะข้นหนืด จึงนำไปผสมกับเส้นใยกล้วยที่เตรียมไว้ในอัตราส่วนเส้นใยต่อแป้ง
ที่ 70:30, 80:20 และ 90:10 แล้วนำไปอัดขึ้นรูปโดยผสมอัตราส่วนต่างๆ ด้วยวิธกี ารปั่น เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำมาเทลง
แผ่นเฟรมแล้วเกลี่ยให้เส้นใยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ตากให้แห้งแล้วนำแต่ละอัตราส่วนไปอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นที่อุณหภูมิ
150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปร้อน ใช้แผ่นเทฟลอนรองแม่พิมพ์ด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้น งาน
ติดแม่พิมพ์ หลังจากนั้นนำชิ้นงานไปทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพ สำหรับการทดสอบการต้านทานแรงดึง ใช้
มาตรฐาน TAPPI T404 om-92 [5] โดยตัดชิ้นงานขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร จำนวน 5 ชิ้นของแต่ละ
อัตราส่วนและกำหนดให้ค่าความเร็วในการทดสอบเท่ากับ 5 มิลลิเมตรต่อนาที โดยใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ส่วนการ
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ค่าการต้านทานแรงดึง (เมกะปาสคาล)

ทดสอบการต้านทานการดูดซึมของชิ้นงานอ้างอิงตามมาตรฐาน ABNT NM ISO 535 (1999) [6] ตัดชิ้นงานให้ได้ขนาดกว้าง
2.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนตืเมตร จำนวน 5 ชิ้นต่อ 1 อัตราส่วน ทำการชั่งน้ำหนักชิ้นงานก่อนทดสอบ (m1) นำชิ้นงานแช่ใน
น้ำที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นนำชิ้นงานมาชั่งน้ำหนักหลังแช่น้ำ (m2) ชิ้นทดสอบและคำนวนหาค่าร้อยละการดูด
ซึมน้ำจะหาได้จากสมการที่ (1)
ร้อยละการดูดซึมน้ำ = (m2 -m1 )/ m1 x 100
(1)
ผลการทดลอง:
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อัตราส่วนเส้นใยต่อแป้งมันสําปะหลัง
รูปที่ 1 ค่าการต้านทานแรงดึงของชิ้นงาน
รูปที่ 1 แสดงค่าการต้านทานแรงดึงของชิ้นงานพบว่า ปริมาณเส้นใยส่งผลต่อค่าแรงดึงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อ
ปริมาณเส้นใยมากจะส่งผลต่อค่าแรงดึงให้มีค่าสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเส้นใยในปริมาณที่มากขึ้นนั้นทำให้มผี ิวสัมผัส
ภายในชิ้นงานมากขึ้นและส่งผลให้กาวแป้งสามารถเข้าถึงเนื้อชิ้นงานได้มาก ถึงแม้ว่าการเพิ่มเส้ นใยเข้าไปและอัดด้วยความ
ร้อนจะทำให้ชิ้นงานมีความแข็งเปราะและแตกหักง่าย แต่เมื่อมีกาวแป้งเป็นตัวประสานแล้วทำให้มีความเหนียวเพิ่มขึ้นและ
สามารถทนต่อแรงดึงได้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของมลสุดา [7] โดยค่าการต้านทานแรงดึงของชิ้นงานอยู่ที่ 248.5, 353
และ 399 เมกะปาสคาล ตามลำดับ
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ร้อยละการดูดซึมน้ํา
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อัตราส่วนเส้นใยต่อแป้งมันสําปะหลัง
รูปที่ 2 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำของชิ้นงาน
รูปที่ 2 แสดงการดูดซึมน้ำของชิ้นงาน พบว่าชิ้นงานที่ไม่ผ่านการเคลือบมีค่าร้อยละการดูดซึมน้ำที่สูงมาก โดยมีค่า
อยู่ในช่วงร้อยละ 68.89-334 เนื่องจากธรรมชาติของเส้นใยมีความชอบน้ำ ดังนั้นเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ทนทานต่อการใช้งานกับ
อาหารกึ่งแห้งกึ่งเปียกจึงมีการเคลือบด้วยยางธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละการดูดซึมน้ำของชิ้นงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 21.37-25.63 โดยการเคลือบชิ้นงานด้วยยางธรรมชาตินั้น จะดึงเอาคุณสมบัติความไม่ชอบน้ำของ
ยางธรรมชาติออกมาที่ส่วนผิวของชิ้นงาน เมื่อผิวของชิ้นงานนั้นมีสารเคลือบจากยางธรรมชาติที่ไม่ชอบน้ำ การดูดซึมน้ำของ
ชิ้นงานจึงมีค่าลดลงอย่างมาก เป็นไปตามผลงานวิจัยของ H. M. Zakir [8]
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การใช้เส้นใยกาบกล้วยหมักเพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารพบว่า เส้นใยที่มีอัตราส่วน 90:10 มีค่าการทนแรงดึง
ได้มากที่สุดเนื่องจากเส้นใยมีความหนาแน่น สูง จากสมบัติของส่วนประกอบในเส้นใยที่มีความชอบน้ำและมีความชื้นอยู่ใน
ระหว่างกระบวนการแม้จะตากทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ตามทำให้หลังจากอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนแล้วเส้นใยมีคุณสมบัติเปลี่ยนจาก
เหนียวเป็นแข็งเปราะ และทำให้ทนต่อแรงดึงได้น้อย แต่ด้วยการเพิ่มกาวแป้งซึ่งมีความเหนียวลงไปในชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานที่
มีปริมาณเส้นใยสูงซึ่งมีผิวสัมผัสที่มากสามารถยึดเกาะกับกาวแป้งได้ดี ทำให้ชิ้นงานสามารถทนต่อแรงดึงได้มาก [7]
เมื่อนำชิ้นงานไปเคลือบด้วยยางธรรมชาติทำให้ชิ้นงานที่แต่เดิมมีค่าร้อยละการดูดซึมน้ำที่สูงจากสมบัติความชอบ
น้ำเนื่องจากการมีหมู่ฟังก์ชัน OH- ของเส้นใยและแป้ง รวมถึงการผสมน้ำในระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้ชิ้นงานที่ผ่านการ
อัดด้วยความร้อนมีรูพรุน การใช้ยางธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติในการสร้างชั้นผิวที่ไม่ชอบน้ำบนชิ้นงาน ทำให้การดูดซึมน้ำของ
ชิ้นงานลดลงอย่างมาก [8] จากการทดลองนี้ทำให้ทราบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใยกาบกล้วยหมัก ต่อแป้งที่อัตราส่วน 90 :
10 มีความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารมากที่สุดเนื่องจากสมบัติเชิงกลและทางกายภาพของในชิ้นงานที่
ดีกว่าชิ้นงานอัตราส่วนอื่นๆ
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บทคัดย่อ:
จากปัญหาขยะพลาสติกปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากย่อยสลายยากและใช้เวลานาน 10-450 ปี ทาให้ทั่วโลกหัน
มาสนใจวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนการใช้พลาสติก จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกันมากขึ้น ในงานวิจัยนี้จึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเตรียมภาชนะรักษ์โลกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทกาบกล้วยและกะลากาแฟซึ่งมี
ปริมาณมากและหาได้ง่ายในชุมชน นอกจากช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยัง เป็นการเพิ่มมูลค่า ให้แก่วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรอีกด้วย การเตรียมภาชนะรักษ์โลก โดยนากาบกล้วยและกะลากาแฟที่อัตราส่วนโดยน้าหนักแตกต่างกันมาผสมกับ
กาวแป้งทีอ่ ัตราส่วน 1:1 จากนั้นนาไปขึ้นรูปเป็นภาชนะด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปภายใต้ความร้อนที่ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
15-30 นาที แล้วนาไปวิเคราะห์สัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยแรงดัดโค้งแบบ 3 จุด
รวมทั้งทดสอบปริมาณความชื้นและการดูดซึมน้า ภาพจากกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่ากาบกล้วยมีลักษณะเป็นเส้นใยสั้น ความ
ยาว 1-10 มิลลิเมตรและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.25 มิลลิเมตร ในขณะที่อนุภาคของกะลากาแฟมีลักษณะเป็นแผ่น
ขนาด 0.3-0.5 มิลลิเมตร และภาพจากชิ้นงานกาบกล้วยผสมกะลากาแฟแสดงให้เห็นว่าทั้งสององค์ประกอบมีความเข้ากันดี
และกระจายตัว อย่างสม่าเสมอ จากผลการทดสอบแรงดัดโค้งพบว่า อัตราส่วนของกาบกล้วยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความ
ต้านทานต่อการดัดโค้ง (Flexural strength) มีค่าสูงขึ้น นอกจากนี้พบว่าชิ้นงานจากกาบกล้วยผสมกะลากาแฟมีปริมาณ
ความชื้นต่าทีส่ ุด แต่อย่างไรก็ตาม ความต้านทานต่อการดูดซึมน้าของทุกชิ้นงานยังคงด้อยกว่าพลาสติกอยู่มาก กล่าวได้ว่า มี
ความเป็นไปได้ในการนากาบกล้วยและกะลากาแฟมาผลิตเป็นภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีข้อจากัดที่มีการดูดซึม
น้าสูงซึ่งต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
คาสาคัญ : วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร กาบกล้วย กะลากาแฟ ภาชนะรักษ์โลก เครื่องอัดร้อน
Abstract:
Plastic pollution is the most widespread problem, as it is hard to decompose and may persist in the
environment for 10-450 years. Therefore, eco-friendly materials are currently gaining lots of attention to
be alternatives to plastics. This study aims to prepare eco-friendly plates from local ago-wastes, i.e. banana
stem and coffee parchment. Apart from being used as a solution to plastic pollution, it can convert these
abundant agro-wastes to value-added products. To prepare the plates, the ground banana stem and coffee
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parchment were mixed at various weight ratios. Then, the starch-based adhesive was added into the
mixture at the ratio of 1:1. The plates were formed by using a compression molding machine at 150 ºC for
15-30 minutes. The morphology, mechanical and physical properties of all samples were investigated by
optical microscope (OM), three-point bending, moisture content and water absorption tests. From OM
images, the banana stem is short fibre-like with a length of 1-10 mm and a diameter of 0.1-0.25 mm, while
the coffee parchment is sheet-like particles with the size of 0.3-0.5 mm. For banana stem mixed coffee
parchment samples, the OM images illustrate that these particles are well compatible and dispersed
evenly in the mixtures. The three-point bending test results inform that flexural strength is increased with
increasing banana stem content. Besides, the lowest moisture content is found in the mixed samples.
Compared to plastics, however, the water absorption of all samples is relatively high. It can be said that
the banana stem and coffee parchment are encouraging materials to produce eco-friendly plates, but their
limitation of high water absorption must be further improved.
Keywords: Agricultural waste, banana stem, coffee parchment, compression molding machine
บทนา:
เนื่องจากปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น
ถุง จาน ถ้วย ช้อนส้อม แก้ว หลอดกาแฟ เป็นต้น ทาให้เกิดเป็นขยะพลาสติกจานวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทา
ให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ [1] ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสมบัติและการขึ้นรูปภาชนะ
จากกาบกล้วยและกะลากาแฟเพื่อทดแทนการใช้ภาชนะจากพลาสติกสังเคราะห์ เนื่องด้วยทั้งกาบกล้วยและกะลากาแฟเป็น
วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร (Agricultural wastes) มีคุณสมบัติเด่นทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้โดย
ใช้ ร ะยะเวลาอั น สั้น (Renewable resources) และมี ส มบั ติ ย่อ ยสลายได้ ท างชี ว ภาพ (Biodegradability) ไม่ เ ป็ น พิ ษต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยทั่วไป วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน [2] สาหรับ
กาบกล้วยและกะลากาแฟมี เปอร์เซ็น ต์เซลลูโลสที่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ 40%-50% ซึ่งเซลลูโลสประกอบด้วยหมู่ ไฮดรอกซิล
(Hydroxyl group) จานวนมากยึดเหนี่ยวกันทั้งแบบภายในและระหว่างสายโซ่ของเซลลูโลสด้วยพันธะไฮโดรเจนทาให้มีความ
เป็นผลึกสูง มีสมบัติเชิงกลที่ดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติชอบน้าแต่ไม่ละลายในน้า สาหรับปริมาณเฮมิเซลลูโลสของกาบกล้วยและ
กะลากาแฟมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ที่ 20%-30% แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณลิกนินของกาบกล้วยมีค่าประมาณ 10% และลิกนิน
ของกะลากาแฟมีปริมาณสูงถึง 33% ซึ่งโครงสร้างทางเคมีของลิกนินมีคุณสมบัติไม่ชอบน้า [3,4] นอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้ได้
เลือกใช้แปงมันสาปะหลัง (Tapioca starch) ทาหน้าที่เปนตัวประสานธรรมชาติในการขึ้นรูปภาชนะ ซึ่ง แปงมันสาปะหลังมี
ลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด เมื่อทาใหสุกจะมีลักษณะเหลวเหนียวหนืดและใส เมื่อทิ้งใหเย็นตัวจะมีลักษณะเหนียวหนืดคง
ตัว มีสมบัติในการยึดติด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [5] งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนากาบ
กล้วยและกะลากาแฟมาผลิตเป็นภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนามาใช้ทดแทนภาชนะจากพลาสติก
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วิธีการทดลอง:
เริ่มแรกนากาบกล้วยและกะลากาแฟแห้งไปบดด้วยเครื่องบดความเร็วสูง เมื่อได้เศษบดหยาบจึงนามาผสมกันที่
อัตราส่วนระหว่างกาบกล้วยต่อกะลากาแฟ เท่ากับ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 หรือ B100/C0, B75/C25,
B50/C50, B25/C75 และ C100/B0 ตามลาดับ แล้วนามาผสมกับกาวแป้งมันสาปะหลังที่อัตราส่วน 1:1 นาส่วนผสมทั้งหมด
วางลงในแม่พิมพ์ จากนั้นนาไปอัดขึ้นรูปด้วยเทคนิคอัดขึ้นรูปภายใต้ความร้อน (Compression molding) ที่อุณหภูมิ 150
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-30 นาที เมื่อได้ชิ้นงานแล้วนาไปวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ดังนี้ 1. การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Optical microscope; OM) โดยทาการเตรียมชิ้นงานขนาด 5.25×3.75 เซนติเมตร จากนั้น
นาไปส่องที่กาลังขยาย 5 เท่า และบันทึกภาพไว้ 2. การทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยแรงดัดโค้งแบบ 3 จุด (Three point
bending) โดยทาการเตรียมชิ้นงานเป็นลักษณะแท่งขนาดชิ้นงาน 75×20 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร กาหนดระยะห่าง
ระหว่างฐานรอง 48 มิลลิเมตร และใช้อัตราเร็วการทดสอบเท่ากับ 1 มิลลิเมตร/นาที 3. การทดสอบปริมาณความชื้น
(Moisture content) โดยทาการเตรียมชิ้นงานขนาด 5.25×3.75 เซนติเมตร ทาการชั่งน้าหนักของชิ้นงานก่อนและหลังอบที่
105 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 5 ชั่ ว โมง จากนั้ น น าไปค านวณหาเปอร์ เ ซ็ น ต์ ป ริ ม าณความชื้ น ดั ง สมการนี้ %𝑀 =
เมื่อค่า %M คือ เปอร์เซ็นต์ปริมาณความชื้น และค่า M0 และ Mdry คือ น้าหนักของชิ้นงาน
ก่อนและหลังอบที่ 105 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และ 4. การทดสอบการดูดซึมน้า (Water absorption) โดยใช้ชิ้นงาน
(𝑊0 − 𝑊𝑑𝑟𝑦 ) × 100⁄𝑊𝑑𝑟𝑦

ขนาดเดียวกับการทดสอบปริมาณความชื้น และทาการทดสอบโดยหยดน้าปริมาณ 1 มิลลิลิตร ลงบนชิ้นงานและจับเวลา
จนกว่าชิ้นงานจะดูดซึมน้าหมด
ผลการทดลอง:

B50/C50

B75/C25

B100/C0

B25/C75

C100/B0

รูปที่ 1 ภาพจากการส่องกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (กาลังขยาย 5x)
ของชิ้นงานที่เตรียมจากกาบกล้วยและกะลากาแฟที่อัตราส่วนต่างๆ
รูปที่ 1 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่า ชิ้นงาน B100/C0 หรือกาบกล้วยชนิดเดียว จะเห็นเป็น
เส้นใยสั้นของกาบกล้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.25 มิลลิเมตร ยาว 1-10 มิลลิเมตร ในขณะที่ภาพจากชิ้นงาน

176

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

B0/C100 หรือกะลากาแฟชนิดเดียว จะเห็นอนุภาคของกะลากาแฟมีลักษณะเป็นแผ่นบางขนาด 0.3-0.5 มิลลิเมตร และภาพ
จากชิ้นงานกาบกล้วยผสมกะลากาแฟแสดงให้เห็นว่าเส้นใยกาบกล้วยและกะลากาแฟมีความเข้ากันดีและกระจายตัวอย่าง
สม่าเสมอ

รูปที่ 2 แสดงค่าต้านทานแรงดัดโค้ง (Flexural strength) ของชิ้นงาน
ที่เตรียมจากกาบกล้วยและกะลากาแฟที่อัตราส่วนต่างๆ
รูปที่ 2 แสดงค่าต้านทานแรงดัดโค้ง (Flexural strength) พบว่าชิ้นงาน B100/C0 หรือ กาบกล้วยชนิดเดียว มีค่า
ต้านทานแรงดัดโค้งสูงที่สุดที่ 3.24 N/mm2 และเมื่ออัตราส่วนของกะลากาแฟเพิ่มมากขึ้น ทาให้ค่าต้านทานแรงดัดโค้งของ
ชิ้นงานมีค่าลดลง

รูปที่ 3 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณความชื้นของชิ้นงาน
ที่เตรียมจากกาบกล้วยและกะลากาแฟที่อัตราส่วนต่างๆ
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รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบปริมาณความชื้น พบว่าชิ้นงานจากกาบกล้วยผสมกะลากาแฟมีปริมาณความชื้น อยู่
ในช่วง 3.9%- 5.0% ซึ่งต่ากว่าชิ้นงานจากกาบกล้วยหรือ กะลากาแฟแบบชนิดเดียวที่มีปริมาณความชื้น 7.4% และ 6.7%
ตามลาดับ

รูปที่ 4 แสดงเวลาในการดูดซึมน้าของชิ้นงาน
ที่เตรียมจากกาบกล้วยและกะลากาแฟที่อัตราส่วนต่างๆ
รูปที่ 4 แสดงเวลาในการดูดซึมน้า พบว่าชิ้นงาน B0/C100 หรือกะลากาแฟชนิดเดียวใช้เวลาในการดูดซึมน้าหมด
นานที่สุดถึง 88 นาที ในขณะที่ชิ้นงานที่อัตราส่วนอื่นๆ สามารถดูดซึมน้าได้หมดอย่างรวดเร็วภายในเวลา 10 นาที
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
กาบกล้วยและกะลากาแฟซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสามารถนาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตภาชนะรักษ์โลก
ได้โดยอาศัยเทคนิคการอัดขึ้นรูปภายใต้ความร้อน จากผลการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
พบว่า เส้นใยจากกาบกล้วยและอนุภาคของกะลากาแฟมีความเข้ากันและกระจายตัวได้ดโี ดยมีกาวแป้งมันสาปะหลังทาหน้าที่
เป็นตัวเชื่อมประสานและช่วยเคลือบผิวให้ชิ้นงานมีความเงา จากผลการทดสอบแรงดัดโค้ง พบว่า อัตราส่วนของกาบกล้วยที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความต้านทานต่อการดัดโค้งมีค่าสูงขึ้น น่าจะเป็นผลมาจากการทีก่ าบกล้วยมีลักษณะเป็นเส้นใยสั้น ทาให้มี
ความแข็งแรงสูงกว่ากะลากาแฟซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นบาง กาบกล้วยจึงทาหน้าที่เหมือนเป็นตัวเสริมแรง โดยเส้นใยสั้นของ
กาบกล้วยจะช่วยรับแรงกระทาและขัดขวางการเกิดรอยแตกในชิ้นงาน [6] จากผลการทดสอบปริมาณความชื้นพบว่า ชิ้นงาน
ที่ผสมกันระหว่างกาบกล้ว ยและกะลากาแฟมีค่ าปริมาณความชื้ นต่ากว่า ชิ้น งาน B100/C0 (กาบกล้วยชนิดเดียว) และ
B0/C100 (กะลากาแฟชนิดเดียว) น่าจะเป็นผลมาจากการที่กาบกล้วยและกะลากาแฟมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ทาให้
อนุภาคของกะลากาแฟซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นบางและขนาดเล็กสามารถแทรกและกระจายตัวอยู่ระหว่างเส้นใยกาบกล้วยได้ดี
ทาให้ช่องว่างภายในชิ้นงานลดลง ส่งผลให้มีพื้นที่ผิวในการดูดความชื้นน้อยลงไปด้วย นอกจากนี้ จากการทดสอบความ
ต้านทานต่อการดูดซึมน้าพบว่าชิ้นงาน B0/C100 (กะลากาแฟชนิดเดียว) มีความต้านทานการดูดซึมน้ามากที่สุด เนื่องจาก
ปริมาณเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสของกาบกล้วยและกะลากาแฟมีค่าใกล้เคียงกันแต่ กะลากาแฟมี ปริมาณลิกนินซึ่งเป็น
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องค์ประกอบที่ไม่ชอบน้าถึง 33% ในขณะที่กาบกล้วยมีปริมาณลิกนินเพียง 10% [4] จึงทาให้ชิ้นงานกะลากาแฟใช้เวลานาน
ที่สุดในการดูดซึมน้าหมด หรือ มีความต้านทานการดูดซึมน้าที่สูงที่สุด นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามทุกชิ้นงานยังถือว่าด้อยกว่า
พลาสติกอยู่มาก จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
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ระบบกระถางต้นไม้ที่สามารถรับรู้สุขภาพของต้นไม้ที่มีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย
THE MONITORABLE PLANT POT SYSTEM WITH AN UNCOMPLICATED USER INTERFACE
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บทคัดยอ:
การปลูกพืชในสภาวะที่ไม่เหมาะสมสามารถทาให้พืชตายหรือไม่เจริญเติบโต ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชจะไม่
ทราบความต้องการหรือสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกพืช ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ ผูว้ ิจัยจึงนาเสนอ ระบบการตรวจจับความ
ต้องการของพืชในกระถาง เพื่อแสดงสภาพแวดล้อมของพืช แสดงผลให้ผู้ปลูกรับรู้สุขภาพของพืชผ่านเว็ปแอพพลิเคชั่นที่เข้าใจง่าย
โดยมีลักษณะเป็นเกม และแสดงผลด้วยภาพเคลื่อนไหว โดยมีโครงสร้างภายในประกอบไปด้วยแผงวงจรพิมพ์ มีตัวรับรู้ค่าความชื้น
ของดิน อุณหภูมิของอากาศ ปริมาณแสงที่พืชได้รับ และความชื้นในอากาศเพื่อตรวจจับสถานะการทางานของอุปกรณ์ โดยควบคุม
ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นอีเอสพี32ที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบแลนไร้สาย ในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และฐานข้อมูล โดย
รับค่าจากอุปกรณ์ตามเวลาจริง ผ่านโพลโทคอลแบบเอ็มคิวทีที เพื่อลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ระบบที่นาเสนอทางานด้วย
แบตเตอรี่ และประจุพลังงานอัตโนมัติด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ผลจากการใช้งานพบว่าสามารถรับค่าจากเซนเซอร์ได้ตามเวลาจริง
และให้ค่าการตรวจจับที่ถูกต้อง สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อพืชได้รับน้าน้อยเกินไป อุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป และแสงที่มากไป
หรือน้อยไปได้ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลสุขภาพของต้นไม้ย้อนหลังได้ และกระถางต้นไม้สามารถทางานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้
พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก
คาสาคัญ: กระถางต้นไม้, เกมปลูกต้นไม้, เซนเซอร์, ดูแลต้นไม้ ,พลังงานแสงอาทิตย์
Abstract:
Planting in improper conditions is causing the plant to die or not be able to thrive. An inexperienced
person may not know the optimal conditions that a plant requires to thrive. To solve this problem, we
present the plant requirements detection system installed on a growing pot. The proposed system can
display the properties of soil. These properties are then used to indicate plant health. The user interface was
designed as an easy-to-understand web-application based on animation and game-like interface. The
hardware is created using a printed circuit board with sensors, such as the moisture content of the soil, the
light intensity that plants need, and air humidity to detect device operation status. It is controlled via an ESP32 microcontroller with a wireless LAN connection for data transmission between the device and the
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database. The server is getting values from the devices in real-time via MQTT protocol to reduce the power
consumption of the device. The proposed system is operating on a battery and using the solar cell to charge
the battery. The evaluation results have shown that this system is retrieving values in real-time and report
accurate detection values. The user is getting the notification when a plant gets insufficient water or
impropriate temperature and light. The data is logged into the database and the plant's health historical data
can be displayed. The users can view historical data of the plant's health for statistical purposes. The pot is
operating using an internal battery and solar charger, thus external electricity is not required.
Key word: Plant container, Game cropping, sensor, solar cells, cropping
บทนา:
ในสังคมปัจจุบันที่ผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดจากัดมากขึ้น อย่างเช่นคอนโด หรือหอพัก ผู้อาศัยบางคนต้องการปลูก
ต้นไม้เพื่อช่วยลดความเครียด หรือช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในห้อง ต้นไม้บางชนิดสามารถช่วยฟอกอากาศ และที่สาคัญต้นไม้ยังช่วย
ปรับทัศนียภาพให้สวยงามมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จากัดหรือผู้ปลูกที่ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชจะไม่
ทราบตวามต้องการของต้นไม้ ทาให้ต้นไม้โทรมหรือไม่สมบูรณ์ อย่างเช่น การปลูกต้นไม้ในอาคารถ้าวางต้นไม้ไว้ริมระเบียงลมต้อง
ไม่แรงเกินไปเพื่อป้องกันใบฉีกขาดและอุณหภูมิที่แห้งเกินไป ในบางครั้งเมื่อต้นไม้ได้รับแสงไม่เพียงพอผู้ปลูกจะต้องย้ายต้นไม้
ออกมาเพื่อให้ต้นไม้ได้รับแสงอาทิตย์และต้องย้ายต้นไม้ไว้ในที่ที่มีแสงส่องถึงแต่ไม่ร้อนจัดจนเกินไปเพื่อป้องกันใบไหม้เป็นต้น แล้ว
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้มีสุขภาพดีสภาพแวดล้อมของต้นไม้ในขณะนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเราไม่สามารถรับรู้ความ
ต้องการของต้นไม้ว่าได้รับแสงเพียงพอหรือไม่ อากาศแห้งหรือชื้นเกินไป ดินแห้งหรือชุ่มเกินไป ทาให้ต้นไม้ไม่สมบูรณ์หรือตายได้
เพราะเมื่อต้นไม้สุขภาพดีจะทาให้บรรยากาศของที่อยู่อาศัยน่าอยู่มากขึ้น ในทางกลับกันถ้าหากต้นไม้ทรุดโทรมก็พาให้บรรยากาศ
ของที่อยู่อาศัยหม่นหมองลง จากการที่ผู้ใช้ต้องการรับรู้สุ ขภาพของต้นไม้ ในส่วนต่อประสานผู้ใช้ต้องสามารถเข้าใจง่าย มีความ
ความซับซ้อนในการใช้งานน้อย เพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพสุขภาพต้นไม้ขณะนั้นได้ชัดเจน ทาให้การใช้งานระบบไม่น่าเบื่อเพราะใช้งาน
ยากเกินไป ทาให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบนี้เพื่อดูแลต้นไม้ได้ในระยะยาว
จากปัญหาดังกล่าว พวกเราจึงได้จัดทาระบบกระถางต้นไม้ที่สามารถรับรู้สุขภาพของต้นไม้ที่มีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่
เข้าใจง่าย เข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อทาให้ผู้ใช้รับรู้สุขภาพของต้นไม้ โดยการแสดงผลสุขภาพของต้นไม้ที่เข้าใจง่าย ทาให้ผู้ใช้งานมี
ทางเลือกเพื่อให้สามารถดูแลต้นไม้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
การดาเนินงานวิจัย:
1. อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้
-ฮาร์ดแวร์
-ESP32
ใช้สาหรับควบคุมการทางานของเซนเซอร์แต่ละตัวภายในกระถาง และใช้เชื่อมต่อระหว่างกระถางกับ
แอปพลิเคชั่นผ่านระบบแลนไร้สาย
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-Dallas Temp
เป็นมอดูลเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
-Lithium Battery18650-HW
แบตเตอรี่แบตลิเธียมใช้ชาร์จไฟและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์
-Solar Charger V1.0
มอดูลชาร์จแบตเตอรี่แบตลิเธียม
-TEMT6000 Ambient Light Sensor
มอดูลเซนเซอร์ตรวจจับแสง
-Solar Cell
มอดูลแผงโซล่าเซลล์
-DHT11
มอดูลเซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิและความชื้น
-Capacitive Soil Moisture Sensor3
มอดูลเซนเซอร์วดั ความชื้นในดิน
-ซอฟต์แวร์
-Arduino IDE
ใช้สาหรับเขียนโปรแกรมเพื่อให้อปุ กรณ์โมดูลเซนเซอร์กับโปรแกรม รับและส่งข้อมูลเซนเซอร์จากนั้น
แปลโปรแกรมและอัปโหลดชุดคาสั่งลงบนอีเอสพี32
-Python IDLE
ใช้สาหรับเป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมใช้รับข้อมูลจากเอ็มคิวทีทีและส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล
-Visual Studio Code
ใช้สาหรับเป็นเครื่องมือในการเขียนเว็ปแอปพลิเคชั่น
-DBeaver
ใช้หรับเป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล
-Kicad
ใช้สาหรับเป็นเครื่องมือในการออกแบบแผงวงจรพิมพ์
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-Blender
ใช้สาหรับเป็นเครื่องมือในการทาตัวละครอนิเมชั่นสามมิติ
-Adobe XD
ใช้สาหรับเป็นเครื่องมือในการออกแบบเว็ปแอปพลิเคชั่น
2. วิธีดาเนินการ
2.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาระบบกระถางต้นไม้ที่สามารถรับรู้สขุ ภาพของต้นไม้ที่มีส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ที่เข้าใจง่าย (The Monitorable
Plant Pot System With An Uncomplicated User Interface) นีเ้ ราได้ศึกษามีผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดคล้ายกันที่ทามาก่อนแล้ว
เช่นโปรเจคจากอินดี้โกโก ( INDIEGOGO ) โดยโปรเจคนี้มีชื่อว่า ลัว (Lua) เป็นกระถางต้นไม้อัฉริยะที่เปลี่ยนการเลี้ยงต้นไม้ให้เป็น
เหมือนการดูแลสัตว์เลี้ยง ตัวกระถางสามารถแสดงอารมณ์ของต้นไม้ และสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อไหวรอบข้างได้ เป็น
ผลงานของบริษัทมิวดีไซน์ (Mu Design) โดยในตัวกระถางต้นไม้จะมีเซนเซอร์ระดับน้า แสง อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหว โดย
กระถางต้นไม้มีหน้าจอแสดงผลที่แสดงอารมณ์ของต้นไม้อยู่ที่ตัวกระถาง สามารถแสดง 6 สีหน้าหลักที่จะบอกสุขภ าพของต้นไม้
เนื่องจากมีเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวจึงมีสีหน้าอื่น ๆ อีก 6 สีหน้าเพื่อแสดงการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้าง

รูปที่ 1 ลัว ( Lua ) กระถางต้นไม้อัฉริยะ
แต่กระถางยังต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ โดยการชาร์จหนึ่งครั้งจะอยู่ได้ 60 วัน แต่ถ้าหากผู้ใช้ลืมชาร์จกระถางก็จะหยุด
ทางานหรือไม่มีการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ในช่วงเวลานั้น หรือต้องย้ายกระถางต้นไม้ไปยังบริเวณที่ใช้ชาร์จไฟ ทาให้ต้นไม้จะไม่ได้
รับแสงและทาให้เกิดความยุ่งยาก ในส่วนของการแสดงหน้าตาจะแสดงผ่านหน้าจอแอลอีดีที่ตัวกระถางเท่านั้น ผู้ ใช้ไม่สามารถรับรู้
อารมณ์ของพืชได้เมื่ออยู่ข้างนอกหรือห่างไกลจากกระถาง และกระถางต้นไม้มีราคาสูงหากต้องการเลี้ยงต้นไม้หลายต้นค่าใช้จ่ายใน
การปลูกต้นไม้ก็จะมากตามไปด้วย
จากปัญหาเราจึงจัดทากระถางต้นไม้ที่สามารถรับค่าสภาพแวดล้อมของพืช และแสดงผลสุขภาพของพืชให้ผู้ ใช้รับรู้ผ่าน
อนิเมชั่นสามมิติที่มารถแสดงสีหน้าและท่าทางได้ และกระถางสามารถทางานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากภายนอก
อย่างเช่นพลังงานไฟฟ้า แต่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทน โดยตัวกระถางใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก
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3. พัฒนาระบบ
3.1 ฮาร์ดแวร์
1. กระถางต้นไม้สามารถใช้งานได้ดังนี้
1.1 สามารถรับค่าความชื้นของดิน อุณหภูมิของอากาศ ปริมาณแสงที่พืชได้รับ และความชื้นในอากาศ
1.2 สามารถทางานได้ตลอดเวลาโดยไม่ใช้พลังงานจากภายนอก
ในกระบวนการพัฒนาระบบผู้วิจัยได้ออกแบบแผงวงจรพิมพ์ โดยภานในแผงวงจรพิมพ์ประกอบด้วย ตัวรับรู้ค่าความชื้น
ของดิน อุณหภูมิของอากาศ ปริมาณแสงที่พืชได้รับ และความชื้นในอากาศเพื่อตรวจจับสถานะการทางานของอุปกรณ์ และมี
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบของวงจรเพื่อทาหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า

รูปที่ 2 การออกแบบแผงวงจรพิมพ์

184

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
จากรูปที่ 2 ในกระบวนการพัฒนาระบบผู้วจิ ัยได้ออกแบบแผงวงจรพิมพ์ โดยภานในแผงวงจรพิมพ์ประกอบด้วย ตัวรับรู้
ค่าความชื้นของดิน อุณหภูมิของอากาศ ปริมาณแสงที่พืชได้รับ และความชื้นในอากาศเพื่อตรวจจับสถานะการทางานของอุปกรณ์
และมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบของวงจรเพื่อทาหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า

รูปที่ 3 แผนภาพการทางานระหว่างตัวรับรู้และกระถางต้นไม้
จากรูปที่ 3 จะเห็นว่าอีเอสพี32เป็นไมโครคอนโทลเลอร์โดยจะรับค่าจากเซนเซอร์ทุกตัวและส่งข้อมูลไปที่เอ็มคิวทีที
ภายในกระถางจะมีอีเอสพี32ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อด้วยระบบแลนไร้สายได้ (Wi-Fi) และกระถางยังมีโซลาร์ชาร์จเพื่อใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์

รูปที่ 4 กระถางต้นไม้ที่จดั ทาขึ้น
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3.2 ซอฟต์แวร์
ระบบกระถางต้นไม้ที่สามารถรับรูส้ ุขภาพของต้นไม้ที่มีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย (The Monitorable Plant Pot
System With An Uncomplicated User Interface) แบ่งเป็นสามส่วนได้แก่ กระถางต้นไม้ ผู้ดูแลระบบ (admin) และผู้ใช้งาน
ทั่วไป (User) ซึ่งความสามารถของการทางานมีรายละเอียดดังนี้
1. กระถางต้นไม้ (Plant Pot) สามารถใช้งานได้ดังนี้
1.1 สามารถเชื่อมต่อกระถางต้นไม้กับเว็ปแอปพลิเคชั่นด้วยระบบแลนไร้สายได้
1.2 สามารถรับส่งข้อมูลผ่านโพลโตคอลแบบเอ็มคิวทีที
1.3 สามารถทาให้อยู่ในภาวะการประหยัดพลังงาน
1.4 สามารถรับส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลได้ตามเวลาจริง
2. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถใช้งานได้ดังนี้
2.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้
2.2 สามารถจัดการข้อมูลได้
2.3 สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ได้
2.4 สามารถลบข้อมูลผู้ใช้ได้
2.5 สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้
3. ผู้ใช้งานทั่วไป (User) สามารถใช้งานได้ดังนี้
3.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้
3.2 สามารถจัดการข้อมูลได้
3.3 สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ได้
3.4 สามารถลบข้อมูลผู้ใช้ได้
3.5 สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้
3.6 สามารถจัดการข้อมูลของกระถางต้นไม้ได้
3.7 สามารถเพิ่มกระถางต้นไม้ได้
3.8 สามารถลบกระถางต้นไม้ได้
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3.9 สามารถแก้ไขข้อมูลกระถางต้นไม้ได้

รูปที่ 5 ภาพรวมการทางานระหว่างเว็ปแอพพลิเคชั่น ฐานข้อมูล และกระถางต้นไม้
จากรูปที่ 5 แสดงการทางานระหว่างกระถางต้นไม้ เอ็มคิวทีที (MQTT) ฐานข้อมูล และหน้าเว็บ
ในส่วนของการออกแบบตัวละครอนิเมชั่นสามมิติ ผู้วิจยั ได้ออกแบบอนิเมชั่นออกเป็นสี่ช่วงอายุของการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ได้แก่ เมล็ด ต้นอ่อน ดอกตูม ดอกโตเต็มวัย

ตัวละคร

ชื่อ
Seed Kawaii

ข้อมูล
แสดงเมื่อเอาเมล็ดลง
กระถางครั้งแรก

Sprout Kawaii

แสดงเมื่อต้นไม้เปลี่ยน
สถานะจากเมล็ดเป็นต้น
อ่อน
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Bud Kawaii

แสดงเมื่อต้นไม้เปลี่ยน
สถานะจากต้นอ่อนเป็น
เริ่มโต

Blooming Kawaii

แสดงเมื่อต้นไม้เปลี่ยน
สถานะเป็นโตเต็มวัย

ตารางที่ 1 การออกแบบตัวละครอนิเมชั่นสามมิติ
โดยแต่ละช่วงสถานะการเติบโตของต้นไม้ ก็จะแสดงสถานะของสภาพแวดล้อมของต้นไม้ด้วย
การแสดงผล

สถานะ
ปกติ

ข้อมูล
แสดงต้นไม้สุขภาพดี
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ดินชื้น

แสดงเมื่อความชื้นในดิน
ของต้นไม้มากเกินไป

ดินแห้ง

แสดงเมื่อความชื้นในดิน
ของต้นไม้น้อยเกินไป

อากาศหนาว

แสดงเมื่ออุณหภูมิต่า
กว่าค่าที่เหมาะสมของ
ต้นไม้
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อากาศร้อน

แสดงเมื่ออุณหภูมิสูง
กว่าค่าที่เหมาะสมของ
ต้นไม้

แสงจ้า

แสดงเมื่อแสงสว่างที่
ต้นไม้ได้รับมากเกินไป

มืด

แสดงเมื่อแสงสว่างที่
ต้นไม้ได้รับน้อยเกินไป
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ตาย

แสดงเมื่อต้นไม้ตาย

ตารางที่ 2 การแสดงสถานะสภาพแวดล้อมของต้นไม้
4. ทดสอบระบบ
ผู้ วิ จั ย ได้ ท ดลองใช้ ร ะบบกระถางต้ น ไม้ ที่ ส ามารถรั บ รู้ สุ ข ภาพของต้ น ไม้ ที่ มี ส่ ว นต่ อ ประสานผู้ ใ ช้ ที่ เ ข้ า ใจง่ า ย ( The
Monitorable Plant Pot System With An Uncomplicated User Interface) โดยปลูกต้นไม้ในกระถางซึ่งเป็นดอก
บานชื่นเป็นระยะเวลาสามเดือนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ผลในอนาคต
1. สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้

รูปที่ 6 กราฟแสดงข้อมูลของตัวรับรู้สภาพแวดล้อมของต้นไม้ในกระถางต้นไม้
รูปที่ 6 แสดงกราฟข้อมูลสุขภาพของต้นไม้จากการรับค่าของตัวรับรู้ค่าความชื้นของดิน อุณหภูมิของอากาศ ปริมาณแสง
ที่พืชได้รับ และความชื้นในอากาศเพื่อตรวจจับสถานะการทางานของอุปกรณ์ โดยแสดงตามระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
พืชในกระถางจนถึงระยะเวลาปัจจุบัน
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2. สามารถแสดงสุขภาพของต้นไม้ตามเวลาจริงได้

รูปที่ 7 หน้าการแสดงข้อมูลสุขภาพของต้นไม้ตามเวลาจริง โดยแสดงอุณหภูมิ ความชื้น แสง การประหยัดพลังงาน
รูปที่ 7 เป็นหน้าการแสดงข้อมูลสุขภาพของต้นไม้ตามเวลาจริง โดยแสดงอุณหภูมิ ความชื้น แสง และความชื้น
ภายในอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ โดยจะแสดงค่าที่ตัวรับรู้รับค่าได้ขณะนั้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้
ง่าย
3. ในส่วนของการเชื่อมต่อกระถางผู้ใช้สามารถเลือกตัวละครตามระยะของต้นไม้ที่นามาปลูกได้

รูปที่ 8 การเชื่อมต่อกระถางผู้ใช้สามารถเลือกตัวละครตามระยะของต้นไม้
จากรูปที่ 8 ผู้ใช้สามารถกาหนดชือ่ กระถางต้นไม้ และเลือกตัวละครของต้นไม้ได้
4. กระถางต้นไม้สามารถทางานโดยไม่ใช้พลังงานจากภายนอกได้
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5. ผู้ดูระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลกระถางของผู้ใช้และสามารถระงับกระถางของผู้ใช้ที่ไม่จ่ายเงินได้

รูปที่ 9 การระงับกระถางของผู้ใช้ที่ไม่จ่ายเงิน
5. สรุปผล
จากการวิจัยและพัฒนาระบบสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า
-ฮาร์ดแวร์
การส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมของต้นไม้ระหว่างกระถางต้นไม้และโปรโตคอลเอ็มคิวทีที สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามเวลา
จริงโดยมีภาวะการประหยัดพลังงานที่จะทาให้ข้อมูลถูกส่งสามครั้งต่อหนึ่งชั่วโมง ทาให้กระถางต้นไม้ประหยัดพลังงานและสามารถ
ทางานตลอดเวลาได้
-ซอฟต์แวร์
สามารถแสดงค่าสุขภาพของต้นไม้ตามเวลาจริงได้ และสามารถแสดงข้อมูลสุขภาพของต้นไม้ย้อนหลังได้ ในส่วนของการ
แสดงผลให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายสามารถแสดงค่าสุขภาพของต้นไม้ในขณะนั้นได้
ผู้ใช้สามารถเลือกตัวละครตามตามระยะของต้นไม้ที่นามาปลูกได้
ผู้ดูและระบบสามารถระงับการใช้งานกระถางของผู้ใช้ที่ไม่จ่ายเงินได้
6. วิจารณ์ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยทาให้เห็นถึงปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาระบบ โดยผลของการวิจัยสามารถบอกถึงตัวแปร
นอกเหนือจากการศึกษา จึงวิจารณ์ผลการวิจัยดังนี้
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-ดินที่ใช้ปลูกพืชมีความจาเป็นอย่างมากในการเจริญเติบโตของพืชอย่างเช่นการตากดินก่อนปลูกพืชเป็นการกาจัดเชื้อรา
ในดินเป็นต้น การไม่เตรียมดินก่อนการปลูกพืชทาให้พืชที่ปลูกเกิดโรค มีเชื้อรา หรือโตช้าได้
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.พาสน์
ปราโมกข์ชน และอ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสาราญ อาจารย์คณะกรรมการควบคุมโครงงาน ที่คอยให้คาปรึกษาและคาแนะนา ซึ่งเป็น
แนวทางในการทาโครงงานให้สาเร็จลุล่วง ผู้จัดทาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ อาจารย์ ที่ป รึก ษาพิเ ศษ อ.ดร.ปิย ธิด า อานวยการ อาจารย์ส าขาวิ ชาไม้ ดอกไม้ป ระดับ ที่ ให้ ข้อ มูล และ
คาแนะนาเกี่ยวกับการเลือกพันธุ์ไม้และการปลูกพืชเพื่อให้นามาปรับใช้ในระบบกระถางต้นไม้ที่สามารถรับรู้สุขภาพของต้นไม้ที่มี
ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายเป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ให้ความรู้และบทเรียน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่
ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา เพื่อนามาใช้ในการทาโครงงาน
ท้ายที่สุด นี้ข อบพระคุ ณ บิดา มารดา และครอบครั วของคณะผู้ จัดท า ที่คอยให้ กาลังใจและค าปรึ กษาที่ดี เสมอมา
ตลอดจนคอยช่วยเหลือผู้จัดทาจนสาเร็จการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
[1] ศิริวิทย์ ริ้วบารุง, ธรรมชาติ-คัดสรร เคล็ดไม่ลับในการแก้สถานการณ์ที่ซื้อต้นไม้มาปลูกในบ้านแล้วร่วงโรย ดอกหาย
ใบเหี่ยว กระทั่งตาย, สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2564, จาก https://readthecloud.co/10-ways-to-choose-indoorplants
[2] บทเรียนภาษา PHP สอนภาษา PHP เบื้องต้น, สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2563, จาก
http://marcuscode.com/lang/php
[3] LUA, สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2564, จาก https://mu-design.lu/lua#lua-intro
[4] Lua กระถางที่ทาให้ต้นไม้คุยกับคุณได้, สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2564, จาก https://bacidea.com/2019/06/lu
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ระบบตลาดออนไลน์สาหรับชุมชนนวัตวิถี
On-line Market System for Inno-life Community
สุทธิพร ขัติปิน1 กาญจนา เก่งกาจ1 อลงกต กองมณี1 พาสน์ ปราโมกข์ชน1 และ ปวีณ เขื่อนแก้ว1
Suttiporn Khatipin1 Kanjana Kangkerd1 Alongkot Gongmanee1 Part Pramokchon1 and Paween Khoenkaw1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย 50290
Computer Science Department, Faculty of Science, Maejo University, Chiangmai, Thailand, 50290
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: สุทธิพร ขัติปิน อีเมล: suttiporn13886@gmail.com

บทคัดย่อ:
ระบบตลาดออนไลน์สาหรับชุมชนนวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบของร้านค้าและการบริการ
โดยพัฒนาระบบบน LINE Official Account โดยระบบมี 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของหน้าตลาดลูกค้าและสมาชิ ก
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผลผลิต สินค้าและบริการต่างๆ ภายในชุมชน สามารถสั่งซื้อหรือสั่งจองสินค้าทาง
ออนไลน์ได้ล่วงหน้า ลูกค้าทั่วไปสามารถชาระสินค้า และบริการได้ด้วยเงินสด สามารถดูประวัติการสั่งซื้อบนไลน์
แอปพลิเคชัน 2) ส่วนของหน้าร้านค้า สมาชิกทุกคนสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งควบคุมการบริหารจัดการ
ธุรกิจทุกอย่างผ่านระบบ Rich Menu ของไลน์แอปพลิเคชั น 3) ส่วนของหน้าผู้ดูแล สามารถจัดการข้อมูลของ
สมาชิก ร้านค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการได้ทั้งหมด ระบบถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Vue.js มีการจัดเก็บฐานข้อมูล
โดย MySQL เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ Visual Studio Code, Navicat, LINE Bot Designer ผลลัพธ์
ของการพัฒนาระบบ พบว่าสมาชิกในชุมชนใช้ไลน์แอปพลิเคชั นมากกว่าแอปอื่นๆ ทาให้ง่ายต่อการใช้งานและช่วย
ให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ขายแค่เพียงหน้าร้านอย่างเดียว และสมาชิกซื้อของได้ง่ายไม่ต้องไปถึงตลาด
คาสาคัญ : ตลาดชุมชน ไลน์แอปพลิเคชัน
Abstract:
The community market for products and systems aims to develop a service shop system.
The system will be developed on the LINE Application. The system has 3 parts: 1) On the market
page, customers and members can access information of products and services within the
community. You can order or pre-order your products online. Customers can pay for products and
services by cash. Order history can be viewed on LINE 2) in the storefront. Every member can open
an online store and control all business management through LINE 3). In the page, the admin can
manage all member information, stores, products and services. The system was developed using
Vue.js and the data was stored by MySQL Development tools including Visual Studio Code, Navicat
and LINE Bot Designer. As a result of the development of the system, community members were
using LINE apps more than any other app. Easier system It also allows members of the community
to earn more from selling only at the front of the store, and easy shopping without going to the
market.
Keywords : community market, LINE Application
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บทนา:
ตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน และ 1
ชุมชนพิเศษ ประชากรทั้งหมด 8,293 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายทั่วไป อาชีพรอง รับจ้าง
อาชีพเสริม เย็บผ้า ปักผ้า มีการยกระดับพัฒนาการทางานของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีของในส่วนของคนพิการและ
ผู้สูงอายุ โดยมีศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตาบลชมภู เป็นผู้ขับเคลื่อน มีแนวคิดส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ผู้สูงอายุในชุมชนโดยการส่งเสริมให้มีรายได้ และลดค่าใช้จ่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไลน์แอปพลิเคชัน
ถูกนามาใช้ เป็นเครื่อ งมือ ในการแก้ไขปัญหาความกั งวลด้านเศรษฐกิจ ในครั วเรือ น โดยมีแนวทางการพั ฒ นาที่
ประกอบด้วย Smart Shop ให้สมาชิกในชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ในไลน์แอปพลิเคชั น รวมทั้งการควบคุมการ
บริหารจัดการธุรกิจผ่าน เทคโนโลยี Smart Shop นาร่องโดยการสร้าง Smart Green Products and Service
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ Smart Market เป็นตลาดซื้อขายสินค้าและบริการของชุมชนโดยระบบจะดูแลผู้ประกอบการ
ลูกค้าและสมาชิก ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผลผลิต สินค้าและบริการต่างๆ สามารถสั่งซื้อ หรือสั่งจอง
สินค้าออนไลน์ได้ล่วงหน้า ลูกค้าทั่วไปสามารถชาระสินค้าและบริการได้ด้วยเงินสด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเข้า
สู่สังคมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเป็นเครื่องมือส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดีขึ้น
วิธีการทดลอง:
การพัฒนาระบบตลาดออนไลน์สาหรับชุมชนนวัตวิถี มีขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา ดังนี้
1. สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม สมาชิ ก แกนน าผู้ สู งอายุ ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก ารเทศบาลต าบลชมภู เพื่ อ ทราบแนวทางการ
ดาเนินงานตลาดชุมชนในปัจจุบัน และความต้องการระบบตลาดออนไลน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน
2. ทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้เครื่องมือ เช่น ซีเควนซ์ไดอะแกรม
(Sequence Diagram) การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน (Use Case) เป็นต้น
3. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล User Interface และพัฒนาโปรแกรม
4. ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับสมาชิกตลาดชุมชน เพื่อทราบและประเมินผลการใช้งานในเบื้องต้น
5. ปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันตามข้อเสนอแนะ และแก้ไขเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
6. ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับสมาชิกแกนนาตลาดชุมชน

รูปที่ 1 การอบรมใช้งานแอปพลิเคชันระบบตลาดออนไลน์สาหรับชุมชนนวัตวิถี
7. ปรับปรุงและแก้ไขเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
8. นาแอปพลิเคชันใช้งานร่วมกับกลุม่ สมาชิกตลาดชุมชน ตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
9. ประเมินผลการนาระบบไปใช้งานและสรุปผล
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รูปที่ 2 ตัวอย่างระบบตลาดออนไลน์สาหรับชุมชนนวัตวิถี ส่วนสมาชิก

รูปที่ 3 ตัวอย่างระบบตลาดออนไลน์สาหรับชุมชนนวัตวิถี ส่วนการจัดการร้านค้า
ผลการทดลอง:
การทดลองใช้งานแอปพลิเคชันระบบตลาดออนไลน์สาหรับชุมชนนวัตวิถี นาเทคนิคและเครื่องมือมาใช้ใน
การทดสอบดังนี้
1. การทดสอบด้านเทคนิคระหว่างการพัฒนาและสิ้นสุดการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการ Verification
And Validation พบว่า โปรแกรมสามารถทางานโดยได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามข้อกาหนด
2. ใช้เทคนิค Think Aloud โดยให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานแอปพลิเคชันและกล่าวข้อคิดเห็น จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 ผู้ใช้งานกล่าวเกี่ยวกับการทางานของตลาดชุมชนนวัตวิถี และกล่าวถึงความต้องการแอปพลิเคชัน
ที่ต้องการ สรุป ดังนี้
1) อยากได้แอปพลิชนั ที่ใช้งานง่าย เข้าถึงง่าย และเป็นโปรแกรมบนไลน์
2) การทางานของชุมชนมีแนวคิดเศษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก งานฝีมือ
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3) สมาชิกตลาดต้องการมีตลาดออนไลน์ที่สามารถซื้อขายแบบออนไลน์ได้ มีทั้งซื้อขายสินค้าและ
บริการ ผู้ใช้งานมีร้านค้าเป็นของตัวเองและจัดการร้านค้าของตัวเองทั้งหมดได้
4) มีเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบสินค้าและบริการ โดยสามารถตรวจสอบสินค้าและบริการได้จริง เพื่อ
มาปรับปรุงสถานะของสินค้าทีป่ ลอดภัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ
 ครั้งที่ 2 ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันระบบตลาดออนไลน์สาหรับชุมชนนวัตวิถี โดยผู้ใช้ต้องการแอปพลิชัน
โทนสีน้าตาลเพื่อใกล้เคียงกับสภาพตลาดชุมชน และต้องการให้ผู้ดูแลระบบสามารถมีร้านค้าเป็นของ
ตัวเองและจัดการข้อมูลได้ด้วย
 ครั้งที่ 3 นาแอปพลิเคชันระบบตลาดออนไลน์สาหรับชุมชนนวัตวิถี ให้ทดลองใช้งานจริงโดยสมาชิก ได้รับ
ผลตอบรับที่ดี โดยกล่าวว่าใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ง่าย
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
ระบบตลาดชุมชนนวัตวิถี เป็นระบบที่ใช้งานผ่านไลน์แอปพลิเคชัน แบ่ง ผู้ใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ใช้งาน
และเจ้าหน้าที่ โดยผู้ใช้งานจะสามารถซื้อ สินค้าและเปิดร้านค้าได้ เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลภายในตลาดได้
ทั้งหมด การทางานหลัก ได้แก่ การซื้อขายออนไลน์ โดยผู้ใช้สามารถซื้อของในตลาด และข้อมูลคาสั่งซื้อส่งไปให้กับ
เจ้าของร้าน เจ้าของร้านสามารถควบคุมจัดการสถานะของสินค้าให้กับลูกค้า ระบบจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อ
ไม่ให้ข้อมูลสูญหาย และสามารถควบคุมตลาดได้ทั้งหมด ซึ่งข้อดีของการใช้งานระบบ ดังนี้ เป็นการซื้อขายออนไลน์
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้งานง่าย ข้อจากัดของการใช้งาน คือ ไม่สามารถซื้อสินค้าหลายๆ สินค้าพร้อมกันได้
กิตติกรรมประกาศ:
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บทคัดย่อ:
ธนาคารเวลา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบธนาคารเวลาของชุ ม ชน โดยจะพั ฒ นาระบบบน LINE official
account ระบบจะมีอยู่ 2 ส่วน 1) เป็นส่วนของผู้ใช้งาน สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อขอความช่วยเหลือ เข้าร่วมกิจกรรมได้
ตามที่ตัวเองต้องการ อีกทั้งมีสมุดบัญชี ข้อมูลประวัติส่วนตัวและโอนคะแนน 2) เป็นส่วนของผู้ดูแล สามารถสมัครสมาชิก
จัดการข้อมูลของสมาชิก ข้อมูลกิจกรรมได้ทั้งหมดและดูผลสรุปภายในธนาคาร ระบบถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Vue.js มีการ
จัดเก็บฐานข้อมูลโดย MySQL เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ Visual Studio Code, Navicat, LINE Bot Designer
ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ พบว่า สมาชิกในชุมชนใช้ไลน์แอปพลิเคชันมากกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆ ทาให้ง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ และยังช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีการช่วยเหลือกันมากขึ้น รับรู้งานได้รวดเร็ว
คาสาคัญ : ธนาคารเวลา ไลน์แอปพลิเคชัน
Abstract:
Time Bank aims to develop community time banking system. It will develop a system on LINE
official account. There will be 2 parts of the system. 1) As a part of the user can create activities for help.
Participate in activities as much as they want, and have account books. Personal profile information and
transfer points. 2) As a part of the moderators can subscribe to manage member information. All activity
information And see the bank's internal summar. The system was developed using Vue. js language. The
database is stored by MySQL.The development tools are Visual Studio Code, Navicat, LINE Bot Designer. As
a result of the development of the system, it was found that community members are using the LINE
application more than any other app, it is easier to use the system and also helps the community members
to help more and get to know their work quickly.
Keywords : Time Banking, LINE Application
บทนา:
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย และเป็นผู้สูงวัยที่เปราะบาง โดยหนึ่งในสามของมีรายได้ต่ากว่าเส้นความ
ยากจน ร้อยละของผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลาพังคนเดียวหรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้มที่สูงขึ้น คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตเมืองและชนบทมีความเหลื่อมล้า ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงฐานประชากร ถึงแม้ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมหน่วยงาน บุคลากร และนโยบายส่งเสริมแล้วก็ตาม ในขณะที่
หลายประเทศมีความพยายามพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อม รองรับเมื่อต้องเผชิญกับภาวะสังคมสูงวัย เช่น ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ได้นาแนวคิดของธนาคารเวลา (Time Bank) มาปรับใช้ ธนาคารเวลาถูกตั้งขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพึ่งพากันเอง และถูกยกขึ้นเพื่อตอบโจทย์เร่งด่วนทางสังคม ท่ามกลางการขาดแคลนทรัพยากร
ด้วยการรวบรวมทรัพยากรที่มีค่าที่สุด คือ มนุษย์ และใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากนั้นมีการแพร่
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ไปสู่ประเทศอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยธนาคารเวลามากกว่าหนึ่งร้อยแห่ง โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลและองค์กรที่
เป็นแม่ข่าย (umbrella organization) ในประเทศไทยนารูปแบบธนาคารเวลาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาการเข้าถึง
บริการ การจัดกระบวนการยุติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน การบาบัดกลุ่มยาเสพติด การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและสิทธิสตรี
รวมทั้งตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งธนาคารเวลาตาบลชมภู โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทักษะพื้นฐานให้บริการตามความต้องการ มีการแลกเปลี่ยนบริการ หรือเก็บแต้มสะสมไว้ใช้ เมื่อ
ประสงค์ให้มีคนช่วยงาน ปัจจุบันการดาเนินงานของธนาคารใช้วิธีบันทึกในกระดาษหรือไฟล์ข้อมูล ทาให้เกิดข้อจากัด เช่น การ
สื่อสารข้อมูลระหว่างสมาชิกผิดพลาด ข้อมูลซ้าซ้อนและมีจานวนมาก การสรุปข้อมูลทาได้ช้า เป็นต้น ระบบไลน์ธนาคารเวลา
จึงถูกพัฒนา เพื่อให้นายธนาคารและสมาชิกดาเนินกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวก ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ช่วยให้ธนาคารเวลาของชุมชนนี้มีข้อมูลสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการดาเนินงาน และนาข้อมูลใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น
และจากการ รีวิวเอกสาร พบว่า ยังไม่มีการพัฒนาระบบธนาคารเวลาบนเทคโนโลยีไลน์มาใช้งานในประเทศไทย ซึ่งจะทาให้
ระบบไลน์ธนาคารเวลาสาหรับชุมชนนวัตวิถีนี้สามารถเป็นต้นแบบให้กับธนาคารเวลาของชุมชนอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
วิธีการทดลอง:
การพัฒนาระบบไลน์ธนาคารเวลามีขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา ดังนี้
1. สัมภาษณ์นายธนาคารและสมาชิกแกนนาธนาคารเวลา ตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และสังเกตการดาเนิน
กิจกรรม เพื่อทราบวิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการระบบธนาคารเวลาในรูปแบบไลน์แอปพลิเคชัน
2. ท าการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบตามขั้ น ตอนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ เช่ น ซี เ ควนซ์ ไ ดอะแกรม
(Sequence Diagram) การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน (Use Case) เป็นต้น
3. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล User Interface และพัฒนาโปรแกรม
4. ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับนายธนาคารและสมาชิกแกนนา เพื่อทราบและประเมินผลการใช้งานในเบื้องต้น

รูปที่ 1 การทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันของนายธนาคารและสมาชิกแกนนาธนาคารเวลาตาบลชมภู
5. ปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน และแก้ไขเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
6. ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับเครือข่ายธนาคารเวลาของตาบลชมภู โดยทาการอบรมการใช้งาน สมัครสมาชิก
และทดลองใช้งานให้กับกลุ่มสมาชิกธนาคารเวลาตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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รูปที่ 2 การอบรมใช้งานแอปพลิเคชันของนายธนาคารและสมาชิกแกนนา ธนาคารเวลาตาบลเจดีย์แม่ครัว
7. ปรับปรุงและแก้ไขเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
8. นาแอปพลิเคชันใช้งานนาร่อง กลุ่มสมาชิกธนาคารเวลาตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
9. ประเมินผลการนาระบบไปใช้งานและสรุปผล

รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอระบบไลน์ธนาคารเวลาสาหรับสมาชิกธนาคารเวลา

รูปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอระบบไลน์ธนาคารเวลา สาหรับนายธนาคาร
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ผลการทดลอง:
การทดลองใช้งานแอปพลิเคชันระบบไลน์ธนาคารเวลานาเทคนิคและเครื่องมือมาใช้ในการทดสอบดังนี้
1. การทดสอบด้ า นเทคนิ ค ระหว่ า งการพั ฒ นาและสิ้ น สุ ด การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น โดยใช้ ห ลั ก การ Verification And
Validation พบว่า โปรแกรมสามารถทางานโดยได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามข้อกาหนด
2. ใช้เทคนิค Think Aloud โดยให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานแอปพลิเคชันและกล่าวข้อคิดเห็น จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 ก่อนการพัฒนา - โดยให้นายธนาคารและสมาชิกแกนนา ธนาคารเวลาตาบลชมภู กล่าวถึงการทางานของ
ธนาคารเวลาในปัจจุบัน และแอปพลิชันที่ต้องการ พบว่า ต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก และมี
ความคุ้นเคยกับการใช้งานไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในระดับกลางถึงมาก
 ครั้งที่ 2 ระหว่างการพัฒนา - ทดลองใช้งานโดยนายธนาคารและสมาชิกแกนนา ธนาคารเวลาตาบลชมภู พบว่า
ต้องการแอปพลิเคชันโทนสีชมพู และนายธนาคารสามารถแสดงรายงานสรุปข้อมูลได้รวดเร็ว
 ครั้งที่ 3 หลังการปรับปรุงแก้ไข - ทดลองใช้งานโดยกลุ่มธนาคารเวลาตาบลเจดีย์แม่ครัว พบว่า ผู้ใช้งานกล่าวว่าใช้
งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ง่าย
3. ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันระบบไลน์ธนาคารเวลา ระยะเวลา 1 เดือน โดยนายธนาคารและสมาชิกแกนนา จานวน 28
คน ทาการประเมินผลการใช้งานของผู้ใช้ (Usability Test) โดยประเมินความพึงพอใจและใช้ระดับคะแนนตามการวัด
ของลิเคิร์ท ซึ่งผลการประเมินสรุปดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D.
ค่าเฉลี่ย
การแปลผล
1. ความเหมาะสมของการออกแบบ
0.66
4.32
มากที่สุด
2. ความเหมาะสมของรูปแบบ
0.73
4.21
มากที่สุด
3. ความเหมาะสมการใช้สี
0.76
4.28
มากที่สุด
4. ความน่าใช้งาน
0.77
4.32
มากที่สุด
5. ความสะดวก
0.68
4.60
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม
0.72
4.34
มากที่สุด
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินการใช้งาน (Usability Test)
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจแอปพลิเคชันมากที่สดุ ในด้าน ความสะดวก ลาดับถัดมาได้แก่ ความ
เหมาะสมของการออกแบบ และความน่าใช้งาน
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
แอปพลิเคชันระบบไลน์ธนาคารเวลา ช่วยให้การดาเนินงานของนายธนาคารและสมาชิกธนาคารเวลา ตาบลชมภู
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. ผู้ใช้งานงานเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับใช้งานไลน์แอปพลิเคชันก่อนหน้าแล้ว ทาให้ใช้งานง่าย
2. นายธนาคารเวลามีความสะดวกต่อการจัดการข้อมูลสมาชิกและข้อมูลกิจกรรมได้ถูกต้อง รวดเร็ว
3. ระบบสามารถสรุปข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว ทาให้สามารถนาข้อมูล สารสนเทศ ไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น
4. ข้อจากัด หากมีข้อมูลจานวนมาก จะทาให้การเข้าใช้งานโปรแกรมทาได้ช้า
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โมบายแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันระบบขายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จสาหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ
Mobile and Web Application Integrated Point of Sale for Public Private Partnership
Convenience Store
จตุพล เดชะกาศ1, ชานนท์ กันหอม1, ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย1, อ.ดร.นษิ ตันติธารานุกุล1 และ ผศ.ดร.สนิท สิทธิ1,*
Jatuphon dechakars1, Chanon kanhoum1, Kongkarn Dullayachai1, Nasi Tantitharanukul1 and Snit Sitti1,*
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บทคัดย่อ
ระบบงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายและเว็บแอปพลิเคชันระบบขายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จสาหรับร้านธงฟ้าประชา
รัฐเข้ามาทดแทนการขายสินค้าเดิม แบ่งระบบงานออก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โมบายแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ทาหน้าที่เป็นจุด
บริการขายสินค้า อ่านบาร์โค้ดขายสินค้า ด้วยสมาร์ทโฟน ออกบิล พัฒนาด้วย MIT App Inventor เชื่อมข้อมูลผ่านระบบคลาวด์
และส่วนที่ 2 เว็บแอปพลิเคชัน ทาหน้าที่เป็นการผนวกระบบคลังสินค้า บัญชีซื้อขาย การคานวณกาไรชาดทุนและออกรายงานภาษี
ซื้อขาย พัฒนาด้วยภาษา PHP ตกแต่งเว็บด้วย HTML CSS JavaScript ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล
ผลการพัฒนาพบว่า ได้ระบบงานสามารถทางานด้วยโมบายและเว็บ แอปพลิเคชัน สามารถบริหารจัดการขายสินค้าโดย
คิดคานวณการขาย ส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละบิลและมีสรุปยอดขายสิ้นวัน สิ้นเดือนหรือตามช่วงเวลา จึงได้ทาแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนที่ช่วยในการอ่านบาร์โค้ดสินค้าออกเป็นสลิปอิเล็กทรอนิกส์ (E-slip) ส่งให้ลูกค้าแทนการออกกระดาษเพื่อลดปริมาณ
การใช้กระดาษ (Paperless)
คาสาคัญ: อ่านบาร์โค้ดด้วยสมาร์ทโฟน จุดขายสินค้า โมบายแอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชัน สลิปอิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
This system aims to develop mobile and web applications of integrated point of sale ( POS) in
convenience store for public private partnership to support the product sales by manual. This system divided
two parts: 1) The mobile application is act as product sales point, barcode scanner on smart phone, and invoice
printing. It is developed using MIT App Inventor that mobile developer tools on Cloud, 2) The web application
is act as integration data warehouse and trading account such as income profit loss and tax invoice. It is
developed using PHP language, HTML, CSS, JavaScript and MySQL database management.
The result of system that it can sales processing, discount, value added tax (VAT) and sales summary
report. This application can scan product barcodes and display E-slip to customer for paperless.
Keyword: Barcode Reader on Smart Phone, POS, Mobile Application, Web Application, E-Slip

ที่มาและความสาคัญ :
ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนให้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาถูก สาหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่ง
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ทาความร่วมมือกับรัฐบาล ปัจจุบันร้านค้าขายปลีกสังกัดประชารัฐมีจานวน
มากกระจายทุกหมู่บ้าน เนื่องจากร้านค้ามีขนาดไม่ใหญ่มีพนักงานขายจานวนไม่มากส่วนใหญ่การขายสินค้าใช้ระบบงานมือเป็น
การจดบันทึกลงกระดาษหรือคานวณยอดขายด้วยเครื่องคิดเลข ประกอบกับฮาร์ดแวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีราคาสูงและ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานยังไม่เหมาะสมกับกิจการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือร้านค้าให้จัดหาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับจุด
บริการขายสินค้าหรือ POS (Point of Sale) ดังนี้โครงงานต้องการพัฒนาระบบงานสนับสนุนบริหารจัดการขายสินค้าที่ช่วยบริหาร
จัดการร้านค้าแบบเบ็ดเสร็จที่รวมเอาเรื่องคลังสินค้า บัญชีซื้อขาย การคานวณกาไรขาดทุน รายงานภาษีซื้อขาย โดยระบบสามารถ
การคิดคานวณการขาย ส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละบิลและมีสรุปยอดขายสิ้นวัน สิ้นเดือนหรือตามช่วยเวลา จึงได้ทาแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการสแกนบาร์โค้ดสินค้าออก e-slip ส่งให้ลูกค้าแทนการออกกระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสะดวกต่อการคานวณเงิน
2. เพื่อง่ายต่อการเช็คสต๊อกสินค้า
3. เพื่อช่วยสรุปยอดขายให้สะดวกยิ่งขึ้น
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่ใช้ในการศึกษา :
1. ซอฟท์แวร์ที่ใช้พัฒนา
- XAMPP MYSQL
- Visual Studio Code
- Android studio
- PHP
- CSS
- Bootstrap
2. ฮาร์แวร์
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- มือถือสมาร์ทโฟน
- ลิ้นชักเก็บเงิน
- เครื่องสแกนบาร์โค้ด
- เครื่องพิมพ์หมึก (ถ้ามี)

วิธีการศึกษา
1. เก็บ Requirement
2. ออกแบบระบบ
3. เขียนโปรแกรม /พัฒนาโปรแกรม
4. ทดสอบและแก้ไขระบบ
5. ทดลองใช้งานระบบจริง
6. จัดทาเอกสารประกอบการใช้งาน
7. นาเสนอระบบ
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ขอบเขตโครงงาน
เว็บแอพพลิเคชั่น
1. อ่านรหัสแท่งบาร์โค้ด 2 มิติ เพือ่ ขายสินค้า ในลักษณะเป็น Point 0f Sale (POS)
2. คิดคานวณการขาย ส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิม่ แต่ละบิล
3. การรับชาระเงินสด คิดเงินทอนและควบคุมถาดเก็บเงิน (ถ้ามี)
4. สรุปยอดขายสิ้นวัน สิ้นเดือนหรือตามช่วงเวลา พิมพ์สลิปออกหรือใบกากับภาษีอย่างย่อ
5. รายงานยอดขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
6. บริหารจัดการสต๊อกสินค้า แสดงผลวิเคราะห์ยอดขายสินค้าและบริการ
7. บริหารจัดการร้านค้าที่ขายส่งสินค้าและบริการ
8. บริหารจัดการลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ
9. การนาเข้าข้อมูลจากไฟล์ภายนอกได้
10. พิมพ์รหัสแท่งของสินค้า ออกรายงาน (ถ้ามีเครื่องพิมพ์พ่นหมึก)
11. รายงานควบคุมเงินสดในถาดลิ้นชักเก็บเงิน (ถ้ามีลิ้นชักเก็บเงิน)
12. มีการสารองข้อมูลซื้อขาย ร้านค้า ลูกค้า
Use Case Diagram : เจ้าของร้าน
1.1 Use Case Diagram การจัดการข้อมูลของเจ้าของร้านค้า ประกอบด้วย เข้าสูร่ ะบบ

รูปที่ 1.1 Use Case Diagram การจัดการข้อมูลของเจ้าของร้าน
(Owner information management)
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Use Case Diagram : เจ้าของร้าน
1.2 Use Case Diagram การจัดการข้อมูลของเจ้าของร้านค้า ประกอบด้วย เข้าสูร่ ะบบ

รูปที่ 1.2 Use Case Diagram การจัดการข้อมูลของเจ้าของร้าน
(Owner information management)
โมบายแอพพลิเคชั่น ทางานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
1. เปิดแอพพลิเคชั่น เข้าระบบด้วยลงชื่อพนักงานขาย
2. เปิดบิลขายโดยเลือกหรือค้นหาชื่อลูกค้า
3. อ่านรหัสแท่งบาร์โค้ด 2 มิติของสินค้าด้วยกล้องถ่ายของเครื่อง เพื่อทารายการขายสินค้าผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
4. คิดคานวณการขาย ส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิม่ แต่ละบิล ดาเนินการจ่ายเงิน
5. ออกสลิปอิเล็กทรอนิกส์ e-slip ส่งทาง Social Network ให้กับลูกค้าหรือออกเครื่องพิมพ์สลิป ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
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Use Case Diagram : เจ้าของร้าน
2.1 Use Case Diagram การจัดการข้อมูลของเจ้าของร้านค้า ประกอบด้วย เข้าสูร่ ะบบ เพิ่มสินค้า ขายสินค้า เช็ค
ยอดขาย และเช็คสต๊อกสินค้า

รูปที่ 2.1 Use Case Diagram การจัดการข้อมูลของเจ้าของร้าน
(Owner information management)
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Use Case Diagram : พนักงาน
2.2 Use Case Diagram การจัดการข้อมูลของพนักงานประกอบด้วย เข้าสู่ระบบ เพิ่มสินค้า ขายสินค้า และเช็คสต๊อก
สินค้า

รูปที่ 2.2 Use Case Diagram การจัดการข้อมูลของพนักงาน
(Staff information management)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถสนับสนุนการบริหารการขายและซื้อสินค้า
2. สามารถออกรายงานสรุปยอดขาย วิเคราะห์การขาย และการซื้อสินค้า
3. สามารถบริหารจัดการลูกค้าและการตรวจนับสินค้าภายในร้าน
ผลการทดลอง :
1. เว็บแอพพลิเคชั่น

รูปที่ 1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 2 หน้าเพิ่มสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้า และจานวนสินค้า
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รูปที่ 3 หน้าแก้ไขสินค้า และลบสินค้า

รูปที่ 4 หน้าจัดการข้อมูลบริษัท เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่อยุ่บริษัท

212

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

รูปที่ 5 หน้าขายสินค้า

รูปที่ 6 หน้าบิลการขายสินค้า
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รูปที่ 7 หน้ารายงานยอดขายสินค้า
2. โมบายแอพพลิเคชั่น

รูปที่ 8 หน้าเข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่น
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รูปที่ 9 หน้าหลักเมนู

รูปที่ 10 หน้าเพิ่มสินค้า
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รูปที่ 11 หน้าขายสินค้า สแกนบาร์โค้ด หรือ กดเลือกซื้อสินค้า

วิจารณ์และสรุปผลที่ได้รับ :
จากการพัฒนาพบว่าได้รับระบบงานสามารถทางานด้วยโมบายและเว็บแอปพลิเคชัน สามารถบริหารจัดการขายสินค้า
โดยคิดคานวณการขาย ส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละบิลและมีสรุปยอดขายสิ้นวัน สิ้นเดือนหรือตามช่วงเวลา จึงได้ทาแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการอ่านบาร์โค้ดสินค้าออกเป็นสลิปอิเล็กทรอนิกส์ (E-slip) ส่งให้ลูกค้าแทนการออกกระดาษเพื่อลด
ปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย และ อ.
ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์คณะประธานกรรมการควบคุมโครงงานและที่ปรึกษา ผศ.ดร.สนิท สิทธิ ที่คอยให้คาแนะนา และ
คาปรึกษาซึ่งเป็นแนวทางในการดาเนินงานมาโดยตลอดผู้จัดทาโครงงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณคณาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ คาแนะนาแนวทางต่างๆ เพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น ขอขอบคุณเพื่อน อาจารย์ และ บุคลากร สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้คอยแนะนาและคาปรึกษาในโครงงานชิ้นนี้จนสาเร็จลุล่วงสมบูรณ์
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บทคัดย(อ:
การบำบัดแหล4งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชeเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำ เปiนการนำน้ำ
ที่ผ4านการบำบัดแลeวมาใชeสำหรับรดน้ำตeนไมeและลeางพื้นถนนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหeเกิดการใชeน้ำอย4างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ ทางคณะผูeวิจัยไดeนำเสนอการออกแบบ และพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%เพิ่ม
ความสะดวกในการใชeงาน และประหยัดพลังงานโดยสามารถควบคุมการทำงานผ4านระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่ง เพื่อ
ปรับปรุงการควบคุมการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำแบบดั้งเดิม และอำนวยความสะดวกต4อการใชeงานดeวยการควบคุมผ4าน
แอปพลิเคชันบนสมาร%ทโฟน สามารถตรวจวัดค4าความเปiนกรดหรือด4างของน้ำดeวยการวัดค4าพีเอชของน้ำ ระบบอินเทอร%เน็ต
ทุ ก สรรพสิ ่ ง ประกอบดe ว ย บอร% ด NodeMCU ESP8266 สำหรั บ การรั บ ส4 ง ขe อ มู ล ผ4 า นระบบไรe ส ายกั บ สมาร% ท โฟน
ใชeไมโครคอนโทรลเลอร% ATmega328P เปiนตัวกลางในการประมวลผล และเชื่อมต4อกับเซ็นเซอร%ตรวจวัดค4าพีเอช จากผล
การทดลองพบว4า ระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งที่ไดeออกแบบและพัฒนาขึ้น สามารถนำมาใชeงานกับเครื่องบำบัดน้ำแบบ
ดั้งเดิม ดeวยการควบคุมการทำงานผ4านแอปพลิเคชันบนสมาร%ทโฟน สามารถวัดค4าพีเอชของน้ำเพื่อเปiนขeอมูลประกอบการ
นำไปใชeประโยชน%ต4อการบำบัดน้ำในอนาคตไดe
คำสำคัญ : อินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่ง เครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย% เครื่องบำบัดน้ำควบคุมผ4านแอปพลิเคชัน
Abstract:
Water treatment within the Suan Sunandha Rajabhat University by using the traditional paddle
wheel aerator is used to treat water for watering plants and cleaning roads on campus to achieve
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economical and efficient water resources. Design and development of solar-powered paddle wheel aerator
controlled by internet of things is presented for the water conservation and energy efficiency. This implies
for improving the operation control of traditional paddle wheel aerator. In order to facilitate through the
smartphone application, the acidity or alkali of water can be measured by measuring the pH of water. The
internet of things system includes the NodeMCU ESP8266 boards for wireless communication and
smartphone traffic. The ATmega328P microcontroller is used for processing and connect it to a pH sensor.
According to the experimental results, the pH of water can be measured significantly by using the internet
of things system on the solar-powered paddle wheel aerator through the application on the smartphone.
This lead to preserve the water resources in the future.
Keywords: Internet of things, Solar-powered paddle wheel aerator, Water treatment machine controlled
by application

บทนำ:
ในปŠจจุบันปŠญหาสภาพแวดลeอมต4าง ๆ ส4งผลต4อความเปiนอยู4ทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจ ปŠญหาน้ำเน4าเสียก็เปiน
ปŠ จ จั ย สำคัญ อย4า งมากต4อ การดำรงชีว ิต ปŠญ หาหลัก ๆ ของแหล4ง กำเนิด น้ำ เสีย มี 3 แหล4ง [1] ไดeแ ก4 ชุม ชน โรงงาน
อุตสาหกรรม และเขตเกษตรกรรม ชุมชนหรือมหาวิทยาลัย น้ำเสียเกิดจากชุมชนที่มีการจัดการดeานสิ่งแวดลeอมไม4ดี เช4น การ
จัดเก็บขยะ การกำจัดสิ่งปฏิกูลต4าง ๆ ไม4ถูกตeอง สิ่งเหล4านี้เมื่อถูกถ4ายเทหรือไหลลงสู4แหล4งน้ำต4าง ๆ ก4อใหeเกิดการหมักหมม
เปiนแหล4งอาหารของสัตว%พาหะต4าง ๆ เช4น แมลงสาป หนู เปiนตeน นอกจากนี้ยังมีการปล4อยน้ำเสียครัวเรือนลงสู4แหล4งน้ำ
ธรรมชาติ ในกรณีนี้ทำใหeพืชน้ำเจริญเติบโตไดeรวดเร็วขึ้นอาจเปiนตัวป•ดกั้นหรือลดปริมาณออกซิเจนในน้ำส4งผลใหeเกิดน้ำเสีย
เร็วขึ้นอีกดeวย
การบำบัดน้ำเสียมีหลากหลายวิธี น้ำเสียจากการใชeประโยชน%น้ำในรูปแบบต4าง ๆ มีระดับความดeอยคุณภาพหรือ
คุณภาพแตกต4างกัน น้ำเสียที่มีสิ่งปนเป•‘อนหลากหลายชนิดนั้นจะมีขั้นตอนการบำบัดเพิ่มมากขึ้นเช4นกัน แต4ละขั้นตอนจะตeอง
พิจารณาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งปนเป•‘อน เพื่อใหeมีความเหมาะสมกับการกำจัดออก นอกจากนี้ยังตeองพิจารณาถึง
ตeนทุนต4าง ๆ เช4น โครงสรeางของระบบบำบัด อุปกรณ% เครื่องมือ การบำรุงรักษา เปiนตeน สามารถจำแนกการบำบัดน้ำเสีย
เช4น การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) เปiนกรณีที่มีสิ่งปนเป•‘อนขนาดใหญ4 การบำบัดทางเคมี (Chemical
Treatment) น้ำเสียที่มีสิ่งปนเป•‘อนประเภทใดประเภทหนึ่ง การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) น้ำเสียที่
ประกอบดeวยสิ่งเจือปนประเภทสารคาร%บอนอินทรีย% ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส [2]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีแหล4งน้ำที่มีความยาวประมาณ 400 เมตร วัดจากอาคารที่ 54 ถึงอาคารที่ 21
ดังรูปที่ 1 การบำบัดแหล4งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชeเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำหรือเครื่องเติม
อากาศแบบกังหันตีน้ำ มีรูปแบบการทำงานดeวยการอาศัยมอเตอร%ขับเคลื่อนใหeใบพัดหมุนและตีน้ำ [3] ซึ่งจะทำใหeเกิดการ
เติมอากาศในแนวระนาบ เปiนการกวนน้ำเปiนฟองอากาศขนาดเล็ก ที่เกิดจากการตีน้ำส4งผลใหeออกซิเจนในน้ำเพิ่มมากขึ้น
เหมาะสำหรับเลี้ยงปลาและสัตว%น้ำต4าง ๆ เพิ่มการหมุนเวียนของน้ำทำใหeเกิดอากาศหมุนเวียนป˜องกันไม4ใหeน้ำนิ่งเน4าเสีย
นอกจากนี้สามารถนำน้ำที่ผ4านการบำบัดแลeวมาใชeสำหรับรดน้ำตeนไมeและลeางพื้นถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อใหeเกิดการใชeน้ำอย4างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
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รูปที่ 1 แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [4]
ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมรุ4นใหม4ของแต4ละประเทศ ทั้งทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย [5] รวมทั้งประเทศไทย
อินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งเปiนปŠจจัยหลักแห4งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ยกตัวอย4างเช4น นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
ประเทศไทยที่มีการผลักดันใหeหน4วยงานทางดeานอุตสาหกรรม และหน4วยงานของรัฐมีการนำอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งมาใชe
งาน ทำใหeเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู4รูปแบบดิจิทัล ส4งผลใหeการออกแบบผลิตภัณฑ%รุ4นใหม4ๆ มีความล้ำสมัยมาก และฉลาด
มากขึ้น ตอบสนองต4อความตeองการของผูeบริโภคไดeอย4างทันทีหรือเวลาจริง (Real-time) ดeวยการควบคุมผลิตภัณฑ%หรือ
อุปกรณ%ต4างๆ ผ4านเทคโนโลยีอินเทอร%เน็ตดeวยสมาร%ทโฟน (Smartphone) หรือการนำไปใชeในงานดeานอุตสาหกรรมยานยนต%
[6] เพื่อประโยชน%ในการควบคุมและติดตามสถานะการใชeงานและการขับขี่ใหeมีความปลอดภัย
วัตถุประสงค%ของงานวิจัยนี้ ไดeแก4 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย% โดย
สามารถควบคุมการทำงานผ4านระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชeงาน ประหยัดพลังงาน ปรับปรุง
การควบคุมการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำแบบดั้งเดิม และอำนวยความสะดวกต4อการใชeงานดeวยการควบคุมผ4านแอปพลิเคชันบนสมาร%ทโฟน สามารถตรวจวัดค4าความเปiนกรดหรือด4างของน้ำดeวยการวัดค4าพีเอชของน้ำ สำหรับประโยชน%ที่ไดeจาก
งานวิจัยนี้ เช4น สามารถนำระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งมาใชeงานกับเครื่องบำบัดน้ำแบบดั้งเดิม ดeวยการควบคุมการทำงาน
ผ4านแอปพลิเคชันบนสมาร%ทโฟน สามารถวัดค4าพีเอชของน้ำเพื่อเปiนขeอมูลประกอบการนำไปใชeประโยชน%ต4อการบำบัดน้ำใน
อนาคต ในหัวขeอถัดไปจะกล4าวถึงการออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตี
น้ำพลังงานแสงอาทิตย%
การออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร>เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย>:
การออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%
ดังรูปที่ 2 แบ4งเปiน 2 ส4วน ประกอบดeวย เครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย% และระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย% โดยมีรายละเอียดดังนี้
เริ่มตeนจากการออกแบบและพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย% โดยทำการศึกษาโครงงาน
เรื่อง เครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย% [7] ซึ่งเปiนโครงงานของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีไฟฟ˜าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ˜า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำมาพัฒนาต4อยอด โดย
โครงสรeางของเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%มีขนาดความกวeาง 162 เซนติเมตร ความยาว 170
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เซนติเมตร และความสูง 135 เซนติเมตร โครงสรeางทำจากเหล็ก มีฐานเปiนทุ4นลอยน้ำทำจากไฟเบอร%กลาสมีน้ำหนักเบา
ติดตั้งแผงโซล4าเซลล% (Solar Cell) เปiนมุมเอียง 15 องศา ดังรูปที่ 3 แผงโซล4าเซลล%รองรับแรงดันไฟฟ˜าขนาด 24 โวลต% 250
วัตต% เพื่อผลิตไฟฟ˜าสำหรับจ4ายใหeกับมอเตอร%ไฟฟ˜ากระแสตรงขนาด 24 โวลต% 750 วัตต% ที่ใชeเปiนตeนกำลังหมุนใหeกับกังหัน
ตีน้ำ ไฟฟ˜าที่ผลิตไดeจากแผงโซล4าเซลล%จะนำมาบรรจุไวeในแบตเตอรี่ (Battery) ขนาด 12 โวลต% 74 แอมปœ จำนวน 2 ลูก ผ4าน
ตัวควบคุมการเก็บประจุ (Charge Controller) จะช4วยควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ˜าใหeเหมาะสมกับแบตเตอรี่

รูปที่ 2 องค%ประกอบของเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%ควบคุมดeวยระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่ง
25

94

แผงโซล
่าร์เซลล

170

์

135

85
94

162

25
170

ก) ขนาดของฐานเปiนทุ4นลอยน้ำ
ข) มุมมองดeานขeาง
รูปที่ 3 โครงสรeางเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%
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การออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%
ประกอบดeวย บอร%ด NodeMCU ESP8266 สำหรับการรับส4งขeอมูลผ4านระบบไรeสายกับสมาร%ทโฟน แผงโซล4าเซลล% (Solar
Cell) ขนาด 250 วัตต% ไมโครคอนโทรลเลอร% ATmega328P เปiนตัวกลางในการประมวลผลภายในบอร%ด Arduino UNO
และเชื่อมต4อกับเซ็นเซอร%ตรวจวัดค4าพีเอช (pH Sensor) รุ4น Arduino PH Meter Board เพื่อวัดปริมาณความเขeมขeนของค4า
ไฮโดรเจนไอออน (Hydrogen Ion) ที่มีอยู4ในน้ำ ทำการออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมการป•ด-เป•ด (SWITCH gp2)
และแสดงผลการวัดค4าพีเอช (pH Value) ในบริเวณแหล4งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาศัยหลักการ
ทำงานพื้นฐานจากแอปพลิเคชัน Blynk ในการเชื่อมต4อผ4านอินเทอร%เน็ตดeวยสมาร%ทโฟน สำหรับระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%ที่ไดeออกแบบและพัฒนาขึ้น แสดงดังรูปที่ 4 ในหัวขeอถัดไป
นำเสนอวิธีการทดลอง

ก) แสดงผลการวัดค4าพีเอชในบริเวณแหล4งน้ำ
ข) เครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%ที่ไดeออกแบบ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และพัฒนาขึ้น
รูปที่ 4 เครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%ควบคุมดeวยระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่ง
ที่ไดeออกแบบและพัฒนาขึ้น
วิธีการทดลอง:
ในหัวขeอนี้นำเสนอวิธีการทดลอง แบ4งออกเปiน 2 การทดลอง ไดeแก4 การทดลองวัดค4าพีเอชในบริเวณแหล4งน้ำ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการวัดค4าพลังงานแสงอาทิตย% สถานที่ดำเนินการทดลอง คือ บริเวณแหล4งน้ำ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หนeาอาคารที่ 57 ซึ่งเปiนที่ตั้งของคณะวิทยาการจัดการ ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 สถานที่ดำเนินการทดลองหนeาอาคารที่ 57
การทดลองวัดค4าพีเอชในบริเวณแหล4งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใชeเครื่องมือวัดค4าพีเอช เพื่อ
ตeองการทราบค4าพีเอชก4อนใชeและหลังใชeเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%ควบคุมดeวยระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งบริเวณแหล4งน้ำ โดยการวัดค4าพีเอชก4อนใชeจะวัดตั้งแต4เวลา 08:00 - 9:00 น. การวัดค4าพีเอชหลังใชeจะวัดตั้งแต4
เวลา 09:00 - 12:00 น. จะมีการดำเนินตรวจวัดทุก ๆ 1 ชั่วโมง ทำการทดลอง 3 วัน ดeวยการเคลื่อนที่ไปตามจุดตรวจวัดทั้ง
3 จุด ซึ่งแต4ละจุดห4างกัน 2 เมตร สำหรับการวัดค4าพลังงานแสงอาทิตย% ใชeเครื่องมือวัด Solar Power Meter รุ4น TM-208
ไปวางไวeบนแผงโซล4าเซลล% ทำการวัดค4าแสงแดดตั้งแต4เวลา 07:00 – 17:00 น. และทำการทดลองวัดค4าแสงแดดทุก 10 นาที
ระยะเวลา 2 วัน สำหรับผลการทดลองจะนำเสนอในหัวขeอต4อไป
ผลการทดลอง:
ผลการทดลอง แบ4งออกเปiน 2 ส4วน ตามวิธีการทดลอง ไดeแก4 การทดลองวัดค4าพีเอชในบริเวณแหล4งน้ำภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการวัดค4าพลังงานแสงอาทิตย% มีรายละเอียดดังนี้
ผลการทดลองวัดค4าพีเอชในบริเวณแหล4งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังรูปที่ 6 จากการเก็บค4า
พีเอชที่ไดeจากจุดที่ 1 จุดที่ 2 และจุดที่ 3 ตั้งแต4เวลา 08:00 - 12:00 น. และนำมาหาค4าเฉลี่ยของแต4ละจุด แสดงใหeเห็นว4า
ค4าเฉลี่ยรวมทุกจุดแต4ละชั่วโมงมีแนวโนeมเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยค4าเฉลี่ยจุดที่ 1 มีค4าพีเอชสูงที่สุด คือ 5.83 รองลงมา คือ จุด
ที่ 2 มีค4าพีเอชเท4ากับ 5.66 และจุดที่ 3 ค4าพีเอชต่ำที่สุด คือ 5.65
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รูปที่ 6 ผลการทดลองวัดค4าพีเอชในบริเวณแหล4งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลการวัดค4าพลังงานแสงอาทิตย% ทำการวัดค4าแสงแดดตั้งแต4เวลา 07:00 – 17:00 น. และทำการทดลองวัดค4า
แสงแดดทุก 10 นาที ระยะเวลา 2 วัน ดังรูปที่ 7 มีค4าความเขeมแสงสูงสุดคือ 1365 วัตต%ต4อตารางเมตร (W/m2) ในเวลา
11:00 น. และ 12:00 น.

รูปที่ 7 ผลการวัดค4าพลังงานแสงอาทิตย%
วิจารณ>และสรุปผลการทดลอง:
การวิจารณ%ผลการทดลอง แบ4งออกเปiนสอง 2 ส4วน ไดeแก4 1) ผลการทดลองวัดค4าพีเอชในบริเวณแหล4งน้ำภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ค4าพีเอชที่วัดไดeตั้งแต4ก4อนใชeเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%ควบคุมดeวย
ระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งบริเวณแหล4งน้ำ เวลา 08:00 น. และหลังใชe เวลา 09:00 น จนถึง เวลา 12:00 น. จะเห็นว4าค4า
พีเอชแต4ละจุดจะมีแนวโนeมเพิ่มขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้นเปiนลำดับ ในแต4ละชั่วโมงค4าพีเอชมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยู4ที่ 0.2
โดยประมาณ สำหรับค4าพีเอชหลังใชeเครื่องบำบัดน้ำแบบกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย%มีค4าเฉลี่ยอยู4ที่ 5.66 - 5.82 ในเวลา
09:00 - 12:00 น. นั้น หมายความว4าปริมาณความเขeมขeนของไฮโดรเจนไอออนที่มีอยู4ในน้ำส4งผลใหeสัตว%น้ำเจริญเติบโตชeา
ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2) ผลการวัดค4าพลังงานแสงอาทิตย% ช4วงเวลา 09:00 – 15:00 น. เปiนช4วงที่มีค4าความเขeม
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ของแสงมากที่สุดตามทฤษฎี เนื่องจากเปiนช4วงที่แผงโซล4าเซลล%ไดeรับแสงดวงอาทิตย%สูงที่สุด อาจเกิดช4วงที่มีค4าความเขeมของ
แสงลดลงซึ่งเกิดจากกรณีที่มีเมฆมากหรือการบดบังจากตeนไมe
ตารางที่ 1 ปริมาณความเขeมขeนของไฮโดรเจนไอออนที่มีอยู4ในน้ำ
pH
ความหมาย
นeอยกว4า 4.0
อันตราย อาจทำใหeสัตว%น้ำตายไดe
4.0 – 6.0
สัตว%น้ำเจริญเติบโตชeา หรือ หยุดการสืบพันธุ%
6.5 – 9.0
เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว%น้ำ
9.0 – 11.0
อันตราย อาจทำใหeสัตว%น้ำตายไดe
มากกว4า 11.0
อันตราย สัตว%น้ำไม4สามารถดำรงชีวิตอยู4ไดe
สรุปผลการทดลอง ระบบอินเทอร%เน็ตทุกสรรพสิ่งที่ไดeออกแบบและพัฒนาขึ้น สามารถนำมาใชeงานกับเครื่อง
บำบัดน้ำแบบดั้งเดิม ดeวยการควบคุมการทำงานผ4านแอปพลิเคชันบนสมาร%ทโฟน สามารถวัดค4าพีเอชของน้ำเพื่อเปiนขeอมูล
ประกอบการนำไปใชeประโยชน%ต4อการบำบัดน้ำในอนาคตไดe
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนี้ไดeรับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยงบประมาณรายไดe 2563 รหัส 0001728 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เอกสารอSางอิง
[1] สุเมธ อาวสกุลสุทธิ, ปŠญหาน้ำเน4าเสียในประเทศไทย, สืบคeนเมื่อ 2 ตุลาคม 2562, จาก https://www.nsm.or.th/otherservice/1757-online-science/knowledge-inventory/sci-article/science-article-nsm/3844-ปŠญ หาน้ำเน4าเสีย
ในประเทศไทย.html
[2] บริษ ัท โกลบอล ทรีท จำกัด , การบำบั ด น้ ำ เสี ย (Wastewater Treatment ), สืบ คeน เมื่อ 14 มี น าคม 2563, จาก
http://www.global-treat.com/วิธีการบำบัดน้ำเสีย-wastewater-treatment/
[3] บริษัท พีพีวาย อินเตอร%กรุ¥ป (1999) จำกัด, เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ ใบพัดพลาสติก, สืบคeนเมื่อ 14 มีนาคม 2563,
จาก https://www.กังหันตีนeํา.com/16499760/กังหันตีน้ำใบพัดพลาสติก
[4] มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, แผนที่และการเดินทาง – มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สืบคeนเมื่อ 14 มีนาคม
2563, จาก https://ssru.ac.th/contact_ssru-map-direction.php
[5] U. Sendler, The Internet of Things Industrie 4.0 Unleashed, Regensburg : Springer Vieweg. (2018)
[6] จักรพันธ% ไชยวงศ% เทพฤทธิ์ ธงเนาว% ภาณุมาส ใสสุข เศรษฐกาล โปร4งนุช และ ณรงค% ณรงค%รัตน%, “การศึกษาการจัดสรร
งานประสิท ธิภ าพสูง ดeว ยฮิว รีส ติก อัล กอริท ึม สำหรั บ ระบบการเชื ่ อ มต4 อ ของสรรพสิ ่ ง”, รายงานสืบ เนื่อ งจากการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ครั้งที่ 12, หนeา 158-166 (2562)
[7] C. Torasa and N. Sermsri, “SOLAR ENERGY PADDLE WHEEL AERATOR”, The 2019 International Academic
Multidisciplines Research Conference in Switzerland, pp. 1-9 (2019)

225

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ระบบการจัดการพฤติกรรมการบนสมศรี.ไอโอ
Behaviors Management System on Somsri.IO
ณัชภรณ์ แจ้งมงคล สมนึก สินธุปวน* อรรถวิท ชังคมานนท์ และ สนิท สิทธิ
Natchaporn Chaengmongkol, Somnuek Sinthupuan*, Attawit Changkamanon and Snit sitti
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประเทศไทย 50290
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: สมนึก สินธุปวน อีเมล: somnuk@mju.ac.th

บทคัดย่อ:
ระบบการจัดการพฤติกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมายเดย์ บนโปรแกรมสมศรี.ไอโอ เพื่อจัดการกับสมุดรายงานพฤติกรรมของ
นักเรียนภายในโรงเรียน โดยระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดทำขึ้น พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยหลายส่วน
ยกตัวอย่างเช่น ระบบจัดการพฤติกรรมนักเรียน ระบบจัดการทรัพย์สิน ระบบจัดการการรับนักเรียน และระบบบุจัดการบุคลากร
ทางด้านการศึกษา เป็นต้น
การจัดการพฤติกรรมของนักเรียน จุดที่สำคัญคือ การรับรู้พฤติกรรมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งภายในโรงเรียนและที่บ้าน
ดังนั้น การสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน
เพราะการรับฟังความคิดเห็นทั้งสองด้านจะทำให้ทราบพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะพฤติกรรมการเล่นและกา ร
นอน มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยตรงของผู้เรียน ที่สามารถสังเกตเห็นได้ทางด้านกายภาพ
มายเดย์ จึงเข้ามามีบทบาทและทำหน้าที่คล้ายสมุดรายงานพฤติกรรม ที่มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครู
ประจำชั้น ในการติดตามพฤติกรรมการนอนและการเล่นของนักเรียน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้ น ซึ่งได้
พัฒนาโดยใช้เครื่องมือหลักในการพัฒนา ได้แก่ Ruby on Rails และ AngularJS บนเว็บแอพพลิเคชัน และระบบออกแบบโดยใช้
MVC ผลการวิจัยพบว่า การติดตามพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในการนอนและการเล่นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียน พบว่าพฤตกรรมที่โรงเรียนเป็ นไปตามเกณฑ์การการเล่นเท่ากับ 65.7 และนอนเท่ากับ 64.9 ซึ่งสอดคล้องกับพฤตกรรมที่
บ้านเป็นไปตามเกณฑ์การการเล่นเท่ากับ 71.1 และนอนเท่ากับ 71.7 โดยนักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมทางบ้านได้ดีกว่าการ
ปรับตัวที่โรงเรียนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของการเข้าโรงเรียน

คำสำคัญ: นอน เล่น พฤติกรรม มายเดย์ สมศรี.ไอโอ
Abstract:
The behaviors management system which is a part of My-day on Somsri.io is to manage student behavior
reports within school that is developed by using a web application. It has a various within system such as
student behaviors report management, asset management system, student admission management systems
and personnel in school management systems.
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The importance of student behaviors management system is how to continually monitor student behaviors
in both places which consist of school and home. So a communication between teachers and parents need to
do that is very importance for improving student behaviors. Because listening the opinion to both sides will
help to understand the actual student behaviors especially playing and sleeping behaviors that directly affect
the physical and the metal health of learners but they can be observed from behaviors.
My-day take over and act like a behavior report book. It focuses on parent and teacher communication
to monitor playing and sleeping behaviors and to improve student behaviors. The main development tools
consist of Ruby on Rails and AngularJS on web application and the system is designed by Model View and
Controller pattern. The research experiment found that sleeping and playing behaviors on My-day effect to
change the behavior of students. It was found that behavior at school satisfies the play criteria 65.7 and sleeps
criteria 64.9, which corresponds to the behavior at home meeting the play criteria of 71.1 and sleeps criteria
71.7. The students were able to show better behavior at home than at school during the first 6 months of
attending school.
Keywords: sleeping, playing, behavior, My-day, Somsri.IO

บทนำ:
ปัจจุบันระบบการจัดการโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อช่วยในการจัดการระบบต่างๆ เพื่อการอำนวยความ
สะดวกและลดความยุ่งยากในการจัดการเอกสารข้อมูลที่อาจสูญหายไปตามกาลเวลาหรือเสียหา ยจากอุบัติเหตุ โดยที่แต่เดิม
โรงเรียนใช้สมุดรายงานพฤติกรรมของนักเรียน ในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละวัน ครูจะเขียนรายงาน
พฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการนอน และการเล่น ภายในชั้นเรียนในแต่ละวัน และส่งสมุดรายงานให้
ผู้ปกครอง โดยใส่สมุดรายงานไว้ในกระเป๋าของนักเรียนแต่ละคน จากนั้นนักเรียนจะนำสมุดที่แสดงพฤตกรรมของตนเองไปให้
ผู้ปกครอง ระหว่างการนำส่งเนื่องจากนักเรียนยังอยู่ในชั้นอนุบาล ซึ่งยังมีความรับผิดชอบน้อยมาก ดังนั้นปัญหาจากการจัดส่งสมุด
รายงานจึงเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนทำสมุดบันทึกพฤติกรรมหายขณะจัดส่งให้ผู้ปกครอง สมุดบันทึกเกิดความเสียหาย
หรือนักเรียนลืมส่งสมุดบันทึกให้ถึงมือผู้ปกครอง
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีความต้องการสมุดรายงานพฤติกรรมของนักเรียนผ่านเว็บไซต์เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างโรงเรียน
และผู้ปกครองที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัท Banana Code จึงได้พัฒนาระบบที่ชื่อว่า somsri.io โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการบริหาร
จัดการโรงเรียนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยเปลี่ยนจากการบันทึกผ่านสมุดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนและจัดส่งให้ผู้ปกครองผ่าน
นักเรียน มาเป็นสมุดบันทึกพฤตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ปกครองรวมถึงคุณครูสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้
การติดตามพัฒนาการของนักเรียนสามารถทำได้อย่างเป็นระบบและเกิดผลดียิ่งขึ้น
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:
พฤติกรรมของเด็กเป็นหัวข้อที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางในหลายสาขาวิชา เพื่อทำความเข้าใจและ
สร้างแบบจำลองกระบวนการทางพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก เกี่ยวกับข้อมูลเด็กที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นการสำรวจพัฒนาการ
ของเครื่องมือรายงานตนเองเชิงปริมาณที่จับต้องได้สำหรับเด็กเพื่อวัดผลเชิงอัตนัยของการเล่นแบบมีกรอบการสอนได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ผลการวิจัยเชิงประจักษ์มีส่วนช่วยในด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์และเด็ก ๆ ในการวัดผลเชิงอัตนัยของการเล่นแบบมี
กรอบการสอนจากมุมมองของเด็ก [5,8] พฤติกรรมของนักเรียนเป็นเรื่องที่ครูมีกังวลสูงสุดตลอดมา เพราะเป็นปัญหาหลักอย่าง
หนึ่งที่อาจทำให้ทักษะการศึกษาและประสิทธิภาพของนักเรียนลดลงและอาจเกิดปัญหาได้ ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์บาง
ตัวที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้และทำให้แน่ใจว่านักเรียนจะมีพฤติกรรมที่ดีในขณะที่เรียนอยู่ในโรงเรียน อย่างไรก็ตามมี
การสร้างซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นและระบบข้อมูลเพียงไม่กี่แหล่งที่นำมาใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่อยู่ในโรงเรียน
ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้น เพื่อให้ครูสามารถบันทึกและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนไ ด้ดีมากขึ้น และการ
ดำเนินการเรียนรู้ของผู้ปกครองและเด็กเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลพฤติกรรมเด็กที่หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ที่เด็กและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในบทเรียน ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อวิเคราะห์ว่าเด็ก ๆ สร้า ง
แผนผังการประเมินผลของกระบวนการเรียนรู้อย่างไร การเรียนรู้ที่สำคัญประเภทหนึ่งคือการเรียนรู้ว่าวิธีการเรียนรู้แบบใดมี
ประโยชน์ การสนับสนุนและแบบอย่างที่ถูกต้องจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกับเด็กมีความสำคัญในการส่งเสริมเด็ก ได้อย่างมาก [1,7] ใน
การศึกษาได้มีการทำการวิ เคราะห์บันทึกกิจกรรมที่รวบรวมจากแบบทดสอบรายสัปดาห์ของนักเรียน นอกเหนือจากการวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการตอบคำถามของนักเรียนและผลการดำเนินงานขั้นสุดท้ายแล้วเรายังตรวจสอบผลกระทบ
ของปัจจัยด้านพฤติกรรมต่างๆ เช่น จำนวนการมีส่วนร่วม และแนวโน้มของการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมของนักเรียนตลอด เทอม.
ผลลัพธ์จะแสดงให้เห็นว่ารูปแบบพฤติกรรมบางอย่างมีผลกระทบอย่างมากต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนในหลักสูตร ดังนั้นการ
สร้างแบบจำลองสำหรับนักเรียนแต่ละคนและทำการตรวจจับการเปลี่ยนแปลง ได้มีการรวบรวมข้อมูลและสร้างแบบทดสอบ
สำหรับนักเรียนและทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน [3,9] การเล่นจะช่วยพัฒนาการทางความคิดสังคมและอารมณ์
ของเด็ก โดยที่มุ่งเน้นไปที่ความเพลิดเพลินในการเล่นเชิงสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียน มีการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนออกแบบรูปทรง 3
มิติที่สัมผัสได้ ข้อมูลเชิงสังเกตให้ข้อ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาเล่นของเด็กและมุ่งเน้นในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ และการนอน
หลับที่ดีและมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะมีสุขภาพที่ดี แต่การนอนหลับได้รับการศึกษาและวิจัย
ค่อนข้างน้อย จึงได้มีการทำการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาเกี่ยวกับเชิงโครงสร้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยโอกาสในการ
ใช้คอมพิวเตอร์และสนับสนุนส่วนสำคัญในการส่งเสริมการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพ นอกจานนั้นยังเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการนอน
หลับที่ดีต่อสุขภาพ [4,6] ออกแบบรายงานการสำรวจสำหรับเก็บข้อมูลความคิดเห็นที่รวบรวมผ่านเครื่ องมือสำรวจ LTI ที่
ออกแบบใหม่ เครื่องมือการรายงานจะนำเข้าข้อมูลการตอบแบบสำรวจของนักเรียนและสร้างรายงานสำหรับคณาจารย์และนัก
ออกแบบการเรียนการสอน รายงานเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารการออกแบบหลักสูตรความท้าทาย
ทางวิชาการความพึงพอใจโดยทั่วไปและอื่น ๆ รายงานเหล่านี้แสดงสถิติเชิงบรรยายพื้นฐานและข้อคิดเห็นการตอบกลับ การสำรวจ
จะดำเนินการภายในภาคการศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมและก่อนจบภาคการศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงสรุป [2]
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สำหรับงานวิจัยนี้เน้นการศึกษาพฤติกรรมของเด็กใน 2 ด้านคือ พฤติกรรมการนอนและพฤติกรรมการเล่น ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่สำคัญของเด็กในชั้นระดับอนุบาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของเด็กโดยตรง โดยเน้นการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ปกครองและคุณครูที่ดูแลนักเรียนโดยตรง

วิธีการทดลอง:
การวิเคราะห์ระบบเป็นการศึกษาเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการโรงเรียนเดิม เป็นการสื่อสารทางเดียว
ดังนั้นพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่อยู่ที่บ้านผู้ปกครองไม่สามารถโต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นกับครูประจำชั้นของเด็กนักเรียน
ได้ได้ ผลเสียก็คือครูในโรงเรียนไม่สามารถที่จะติดตามหรือส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้สอดคล้องกับการดูแล
พฤติกรรมขณะอยู่ที่บ้าน เพื่อที่จะพัฒนาพฤติกรรมให้ดีมากขึ้น ต่อจากนั้นได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขหรือข้อคิดเห็นให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้และความเหมาะสมของการจัดการสำหรับการบริหารจัดการพฤติกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียน
ก. การออกแบบระบบและซอฟต์แวร์
ความสัมพันธ์ในการออกแบบของปฏิสัมพันธ์ของผู้ดูแลระบบหลัก ครูธุรการ ครู และผู้ปกครอง ระบบที่เสนอแสดงใน
แผนภาพกรณีการใช้งานดังแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2

รูปที่ 1: แผนภาพกรณีการใช้งานระบบ
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ระบบที่เสนอได้รับการพัฒนาโดยใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL, Rails Admin และ Ruby on Rails (เฟรมเวิร์คแอปพลิเค
ชันบนเว็บ) PostgreSQL Database เก็บข้อมูลพฤติกรรม เฟรมเวิร์คแอปพลิเคชันเว็บ Ruby on Rails คือการสร้างเว็บแอปพลิเค
ชัน รายละเอียดของสถาปัตยกรรมระบบอธิบายไว้ในรูปที่ 2 โดยRuby on Rails เป็นการทำงานโดยใช้เฟรมเวิร์คทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
(Server-side) โดยการพั ฒ นาจะทำโดยใช้ ภ าษา Ruby ซึ ่ ง เน้ น ให้ ก ารพั ฒ นาให้ เ กิ ด ความรวมเร็ ว (Rapid Application
Development) เนื่องจากคำสั่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Re-usability) นอกจากนั้นภาษาดังกล่าวยังสถาปัตยกรรม RESTful
ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า การพัฒนาอยู่ภายใต้โครงสร้างทางตรรกะที่เหมาะสำหรับการนำไปสู่การใช้งาน และโดยการเขียนคำสั่งของ
ภาษาสามารถเป็นคำสั่งและเอกสารในตัว ดังนั้นจึงลดในด้านการสร้างเอกสาร โดยตัวเอกสารจะแยกเฟรมเวิร์ค สำหรับข้ันตอนการ
พัฒนารับบจะใช้ขั้นตอนแบบอไจล์ (Agile Software Development Cycle) ดังนั้นจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาจากรอบการ
พัฒนาของซอร์ฟแวร์โดยทั่วไป

รูปที่ 2: รายละเอียดของระบบ
MVC เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีการแบ่งการทำงานออกเป็น 3 Layer คือ Model เป็นส่วนทีเ่ ก็บข้อมูลหรือ
สถานะการทำงาน แต่ละโมเดลจะเก็บข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อีกด้วย View เป็นส่วนการแสดงผลเ
(User Interface)โดยทีผ่ ู้ใช้จะเห็นการแสดงผลจากโมเดล และโดยผู้ใช้แต่ละคนอาจจะมองเห็น View ที่แตกต่างกันในโมเดลเดียวกัน
Controller เป็นส่วนการเชื่อมโยงการทำงานของทั้ง Model และ View เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ ในการทำงานของ
ระบบ การพัฒนาจะใช้ Ruby on Rails และ AngularJS เป็นตัวเขียนแอปพลิเคชันเว็บและแสดงหน้าเว็บ เมื่อมีการทำกิจกรรมต่างๆ
บนเว็บ จะมีการส่งคำสั่งมาให้ Rails Admin ทีท่ ำหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการดึงข้อมูลจาก PostgreSQL ที่เป็นฐานข้อมูล ค้นหาข้อมูล
ที่ต้องการ และส่งกลับไปทีห่ น้าเว็บเพื่อแสดงข้อมูลที่ Rails Admin ได้นำมาจากฐานข้อมูล
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ข. การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลตัวอย่างในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีที่มี
องค์ประกอบฐานข้อมูลประกอบด้วย ตาราง students ตาราง genders ตาราง schools ตาราง employees ตาราง classrooms
ต า ร า ง employee_roles ต า ร า ง roles ต า ร า ง grades ต า ร า ง myday_students ต า ร า ง myday_histories ต า ร าง
myday_topic_templates และ ตาราง myday_title_templates ที ่ แ สดงในรู ปที ่ 3 โดยความสัมพันธ์ของตารางเป็นแบบ
Relation Database ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของตารางดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์แบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง (One by One) ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง myday_students และ
students และความสัมพันธ์ระหว่างตาราง students และ genders
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One to Many) ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง schools และ students
ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง schools และ classrooms ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง schools และ grades ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตาราง roles และemployees_roles ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง classrooms และstudents ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
classrooms และemployees ความสัมพันธ์ระหว่างตารางemployees และemployees_roles และความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
myday_topic_templates และmyday_title_templates
ความสั ม พั น ธ์ แ บบกลุ ่ ม ต่ อ กลุ ่ ม (Many to Many) ประกอบด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตาราง employees และ
employees_roles ความสัมพันธ์ระหว่างตารางemployees_roles และroles และความสัมพันธ์ระหว่างตาราง employees และ
grades
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รูปที่ 3: แบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล
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ผลการทดลองการใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บ
การนำเว็บแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้สำหรับการดำเนินงานจะเริ่มจากการป้อนข้อมูลลงในระบบโดย
กรอกข้อมูลพฤติกรรมประจำวันของนักเรียน ข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในแต่ละวันจะแสดงในหน้ารายงาน โดยระบบส่วนของครู
ประจำชั้น ทำให้เกิดความสะดวกในการกรอกข้อมูล และลดความเสียหายของข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับการกรอกข้อมูลผ่านเอกสาร
โดยการใช้งานสามารถทำได้โดยผ่านเว็บบราวเซอร์
การใช้งานระบบโดยใช้ข้อมูลตัวอย่างของชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 20 คน ในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึง ตุลาคมใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ค่าทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูล แสดงสัดส่วนของพฤติกรรมเชิงบวก (X+) และพฤติกรรม
เชิงลบ (X-) ของนักเรียนแต่ละคน t เริ่มทีน่ ักเรียนคนที่ 1 และ n เท่ากับ 20 โดยกราฟนำเสนอเป็นค่าเฉลีย่ ในรูปของเปอร์เซ็นต์ของ
∑𝑛 𝑋

พฤติกรรมของนักเรียนทั้งชั้นเรียนในแต่ละเดือน โดยใช้สูตร ∑𝑛(𝑋𝑡 + )x 100 เพื่อสังเกตและติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนอย่าง
+ ,𝑋−
𝑡
ใกล้ชิด และเป็นข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาการพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น
ก.

พฤติกรรมการเล่น
พฤติกรรมการเล่นที่โรงเรียน คุณครูจะเป็นผู้สังเกตพฤติกรรม โดยจะใช้เกณฑ์เวลา (TP, A) ที่นักเรียนเล่น (Playing) และ
ทำกิจกรรม (Activity) เป็นเกณฑ์พิจารณาให้คะแนน นักเรียนที่เล่นครบ 1 ชั่วโมง และทำกิจกรรมครบ 1 ชั่วโมง (Hour) หมายถึง
นักเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงบวก แต่กรณีที่นักเรียนเล่นหรือทำกิจกรรมไม่ครบ 1 ชั่วโมง หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงลบ
ดังนั้น พฤติกรรมเชิงบวก (X+) กำหนดเงื่อนไขคือ T=2H=TP+TA จะต้องเท่ากับ นักเรียนเล่นครบเวลา 1 ชั่วโมง (P1H) และนักเรียน
ทำกิจกรรมในชั้นเรียนครบเวลา 1 ชั่วโมง (A1H) และพฤติกรรมเชิงลบ (X-) กำหนดเงื่อนไขคือ ผลรวมของจำนวนชั่วโมงของนักเรียน
ที่เล่นและจำนวนกิจกรรมในชั้นเรียนน้อยกว่า 2 ชั่วโมง (T < 2H)
พฤติกรรมการเล่นของนักเรียน
68
66

64.7

65.2

65.4

65.8

65.7

กรกฎาคม

สิงหาคม

กัยยายน

ตุลาคม

64
62
60
58
56

55.4

54

52
50
พฤษภาคม

มิถนุ ายน

รูปที่ 4: พฤติกรรมการเล่นเฉลีย่ ของนักเรียนทีโ่ รงเรียน
จากการเก็บข้อมูลของครูเมื่อทำรายงานพฤติกรรมการเล่นของนักเรียน ในรูปที่ 4 จะพบว่าพฤติกรรมการเล่นของเด็กใน
ชั้นเรียนในเดือนแรก นักเรียนสามารถเล่นและทำกิจกรรมได้ครบ 2H อยู่ที่ระดับ 55.4 เนื่องจากสาเหตุหลักคือ เด็กกำลังปรับตัวให้
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เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ มีความวิตกกังวลและความกลัวที่จะแยกจากครอบครัว เด็กหลายคนมักจะแสดงอาการร้องไห้ บางราย
ปวดศีรษะปวดท้องอาเจียน เนื่องจากสาเหตุการร้องไห้ที่นาน และบางรายจะแสดงอาการซึมเศร้า ซึ่งกรณีดังกล่าวคุณครูจะต้อง
เข้าไปคอยกระตุ้นให้เด็กๆ ผ่อนคลายมากยิ่ งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก เด็กในการเล่น แต่ในเดือนต่อมาพฤติกรรม
การเล่นของนักเรียนก็มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่นักเรียนสามารถรับรู้และเข้าใจในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นในเดือนแรก
พฤติกรรมการเล่นที่บ้าน ผู้ปกครองจะเป็นผู้สังเกตพฤติกรรม โดยจะใช้เกณฑ์ ความปกติ (Normal) และผิดปกติ
(Abnormal) ซึ่งกำหนดโดยผู้ปกครองตามความเหมาะสม (TN-P+N-A) ที่นักเรียนเล่น (Playing) และทำกิจกรรมที่บ้าน (Activity) เป็น
เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน นักเรียนที่เล่นเป็นปกติ และทำกิจกรรมร่วมกับทางบ้านเป็นปกติ หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมเชิง
บวก (X+) แต่กรณีที่นักเรียนเล่นหรือทำกิจกรรมผิดปกติ หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงลบ (X-) ดังนั้น X+ กำหนดเงื่อนไข
คือ T = Normal=TP+TA และ X- กำหนดเงื่อนไขคือ T =Abnormal=TP+TA
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นของนักเรียน
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พฤษภาคม

รูปที่ 5: พฤติกรรมการเล่นเฉลีย่ ของนักเรียนที่บ้าน
จากการเก็บข้อมูลของผู้ปกครองเมื่อทำรายงานพฤติกรรมการเล่นของนักเรียน ในรูปที่ 5 จะพบว่าพฤติกรรมการเล่นของ
เด็กในชั้นเรียนในเดือนแรก นักเรียนสามารถเล่นและทำกิจกรรมได้ เป็นปกติ อยู่ที่ระดับ 65.1 เนื่องจากสาเหตุหลักคือ ในช่วงแรก
นักเรียนกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมใหม่และเพื่อนๆ ของเด็กนักเรียน เมื่อเด็กนักเรียนปรับตัวได้และเริม่ ที่จะสนุก
กับเพื่อนๆ แต่ในเดือนต่อมาพฤติกรรมการเล่นของนักเรียนก็มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียน
ที่โรงเรียน หลังจากที่นักเรียนสามารถรับรู้และเข้าใจในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นในเดือนแรก
ข. พฤติกรรมการการนอน
พฤติกรรมการนอนที่โรงเรียน จะใช้เวลา (T) ที่นักเรียนนอนเป็นเกณฑ์ นักเรียนที่นอนครบ 2 ชั่วโมง หมายถึง นักเรียน
แสดงพฤติกรรมเชิงบวก (X+) แต่กรณีที่นักเรียนนอนไม่ครบ 2 ชั่วโมง หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงลบ (X-) ดังนั้น X+
กำหนดเงื่อนไขคือ T = 2H = นักเรียนนอนครบจำนวน 2 ชั่วโมง และ X- กำหนดเงื่อนไขคือ T < 2H นักเรียนนอนน้อยกว่า 2
ชั่วโมง
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พฤติกรรมการนอนของนักเรียน
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รูปที่ 6: พฤติกรรมการนอนเฉลี่ยของนักเรียนทีโ่ รงเรียน
จากการเก็บข้อมูลของครูเมื่อทำรายงานพฤติกรรมการนอนของนักเรียน ในรูปที่ 6 จะพบว่าพฤติกรรมการนอนของเด็ก
ในชั้นเรียนในเดือนแรกเป็นช่วงแห่งการปรับตัว นักเรียนนอนครบ 2H อยู่ที่ระดับ 60.9 เนื่องจากสาเหตุหลักคือ เด็กกำลังปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ทำให้เกิดอาการหงุดหงิดร้องไห้ เป็นต้น แต่ในเดือนต่อมาพฤติกรรมการนอนของนักเรียนก็มี
พัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พฤติกรรมการนอนที่บ้าน จะใช้เวลา (T) ที่นักเรียนนอนเป็นเกณฑ์ นักเรียนที่นอนครบ 8 ชั่วโมง หมายถึง นักเรียนแสดง
พฤติกรรมเชิงบวก (X+) แต่กรณีที่นักเรียนนอนไม่ครบ 8 ชั่วโมง หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงลบ (X-) ดังนั้น X+ กำหนด
เงื่อนไขคือ T >= 8H = นักเรียนนอนมากกว่า 8 ชั่วโมง และ X- กำหนดเงื่อนไขคือ T < 8H นักเรียนนอนน้อยกว่าจำนวน 8 ชั่วโมง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นของนักเรียน
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รูปที่ 7: พฤติกรรมการนอนของนักเรียนที่บ้าน
จากการเก็บข้อมูลของผู้ปกครองเมื่อทำรายงานพฤติกรรมการนอนของนักเรียนที่บ้าน ในรูปที่ 5 จะพบว่าพฤติกรรมการ
นอนของเด็กที่บ้านในช่วงเดือนแรกเปลี่ยนไป นักเรียนนอนครบ 8H อยู่ที่ระดับ 67.2 เนื่องจากสาเหตุหลักคือ นักเรียนมีความตื้น
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ตัวและตื่นเต้นกับการไปโรงเรียน รวมถึง การพบเจอกับคุณครูและเพื่อใหม่ พอกลับมาถึงบ้านจึง เกิดความกังวลในด้านการปรับตัว
เพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อการนอนที่บ้านด้ วย แต่ในเดือนต่อมา พฤติกรรมการนอนของนักเรียนก็มี
พัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการพัฒนาการในเรื่องการนอนของโรงเรียน

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากการพัฒนาระบบเพื่อสร้างการติดต่อสื่อสารสำหรับโรงเรียนและทางบ้านอย่างเป็นระบบ ทำให้คุณครูได้ทราบข้อ มูล
จากทางบ้านและผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนโดยตรงจากการประเมินเชิงปริมาณ ซึ่งส่งเสริมการปรับปรุงพฤติกรรม
ของนักเรียนโดยตรง จากการทดสอบระบบกับโรงเรียนอนุบาลของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน 1 ห้อง เป็นเวลา 6 เดือนพบว่า
พฤติกรรมการเล่นและพฤติกรรมการนอนของนั กเรียนทั้งทางโรงเรียนและทางบ้านมีทิศทางไปทางเดียวกัน โดยพบว่า
ช่วงเดือนแรกเป็นเดือนที่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีความจำเป็นต้องปรับตัวเป็นอย่างยิ่ง แต่หลังจากเดือนแรกเด็กๆก็มีการ
พัฒนาการสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงดังกราฟที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของเด็กๆได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น เดือนแรกของการเปิดเรียนจึงเป็นเดือนที่ทางโรงเรียนและทางบ้านควรให้ความสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมที่จะองค์ความรู้จากทางโรงเรียนเป็นลำดับต่อไป
กิตติกรรมประกาศ:
โครงงานระบบรายงานพฤติกรรมนักศึกษา บนสมศรี.ไอโอ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยความกรุณาจาก ดร.สมนึก
สินธุปวน ประธานกรรมการโครงงาน อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ คณะกรรมการควบคุม
โครงงาน และ คุณจิระพงศ์ นันตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บานาน่าโคดดิ้ง จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
DURABLE ARTICLES MANAGEMENT SYSTEM of The national
ณัฐกร บุรีรัตน์1 , พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ1 , อลงกต กองมณี1 และ ภานุวัฒน์ เมฆะ1,*
Nattakorn Bureerat1, Payungsak Kasemsumran1, Alongkot Gongmanee1 and Panuwat Mekha1*
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทายาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ

อีเมล: panuwat_m@mju.ac.th

บทคัดย่อ:
เนื่องจากในสถาบันมีค รุภัณฑ์เป็นจำนวนมากและการใช้งานต่ างสถานที่ ทำให้ไม่สามารถทราบข้อ มูลและสถานะของ
ครุภัณฑ์ว่าใช้งานได้หรือไม่ รวมถึงผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ ส่งผลทำให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เกิดปัญหา
ในการติดตามสถานะของครุภัณฑ์ในสถาบันได้ ซึ่งเว็บแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้ว ยผู้ใช้งาน 2 ส่วน ได้แก่ สมาชิก และ
ผู้ดูแล โดยสมาชิกทุกคนสามารถเพิ่มข้อ มูลครุภัณฑ์หรือ แก้ไขข้อมูลภัณฑ์ได้และเข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ได้ แต่ไ ม่ สามารถลบข้อ มูล
ครุภัณฑ์ได้ ส่วนของผู้ดูแล ผู้ดูแลสามารถจัดการข้อมูลสมาชิกและข้อมูลครุภัณฑ์ได้ทั้งหมด
ดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ขึ้น เพื่อช่วยผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะและเข้าถึงข้อ มูล
ครุภัณฑ์ในสถาบันได้อย่างง่ายดายสะดวกสวกและง่ายต่อการค้นหาครุภัณฑ์ในสถาบัน รวมถึงสามาถตรวจสอบครุภัณฑ์และบัน ทึก
ประวัติการใช้งานของครุภัณฑ์ได้
คำสำคัญ : ครุภัณฑ์ ประวัติการใช้งาน เว็บแอปพลิเคชัน
Abstract:
The national astronomical research institute of Thailand (NARIT) has a large number of equipment or
durable articles and use in different locations. It impossible to know the information and the status of durable
articles that difficult to know the responsible persons in the institution. The web application developed consists
of 2 user parts: member and administrators. By all members can add and update durable articles information,
but cannot delete durable articles information. Administrators can manage all member information and all
durable articles information.
Therefore, the developer has the idea of developing durable articles management system to help all
users to track the status and access information on the durable articles in the institution. And focus on
convenient and easy to find durable articles in the institution. Including being able to inspect and record the
usage history of durable articles.
Keywords: Durable articles, Usage history, Web Application
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
บทนำ:
ที่มาและความสำคัญของปัญหา
เนื่อ งจากในสถาบันมีครุภัณฑ์เป็น จำนวนมาก และมีก ารใช้งานตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ไ ม่สามารถรู้ข้อมูล
สถานะของครุภัณฑ์ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ถูกจัดเก็บไว้ที่ส่วนไหนของสถาบัน ฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบ และมีจำนวน
เท่าใด จึงได้มีแนวคิดที่จะทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลครุภัณฑ์โดยเฉพาะซึ่งจะมีประโยชน์กับ สถาบัน เป็น อย่า ง
มาก ทำให้ทราบว่า ในแต่ละปีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นจำนวนเท่าใด มีฝ่ายใดเป็น ผู้รับผิดชอบและถูกนำไปใช้งานใน
สถานที่ใด และ ทำให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล เช่น ราคา จำนวน ประเภท ฝ่ายที่รับผิดชอบสถานะ สภาพ คุณลั ก ษณะ
เฉพาะ และอื่น ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ของสถานประกอบการลงในฐานข้อมูล
2. เพื่อสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ได้และติดตามสถานะครุภัณฑ์ในสถานประกอบการได้
ขอบเขตของโครงาน
1. สามารถเพิ่ม ลด และแก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ได้
2. สามารภเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
3. สามารถสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ ตามเงื่อนไขได้ เช่น รหัส ชื่อ
4. สามารถตรวจสอบสถานะ สภาพ ครุภัณฑ์ได้
5. สามารถเก็บประวัติการแก้ไขเพิ่มข้อมูลได้
6. สามารถ export ข้อมูลได้
7. เข้าถึงข้อมูลโดยการแสกน QR code ได้
8. สามารถสร้าง QR code จากหมายเลขครุภัณฑ์ได้
9. สามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นไฟล์และรูปภาพได้ตามจำนวนที่กำหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ของสถานประกอบการลงในฐานข้อมูลได้
2. สามารถสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ได้และติดตามสถานะครุภัณฑ์ในสถานประกอบการได้
สถานที่ประกอบการ
ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม
สถานบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
วิธีการทดลอง:
1.อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้
- ฮาร์ดแวร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ซอฟต์แวร์

ใช้สำหรับพัฒนาระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
- ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ใช้สำหรับพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
- MongoDB
ซอฟต์แวร์ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ใช้ในการจัดการบริหารระบบฐานข้อมูล

- HTML, JavaScript, jQuery
- CSS, Bootstrap
ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม
ใช้สำหรับจัดองค์ประกอบหน้าระบบ

-

Visual Studio Code
Node.js

ใช้ในการเขียนโปรแกรม
ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมมูล

2.วิธดี ำเนินการ

ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบ Prototype Model เริ่มจากการเก็บ requirement หรือความต้องการจากผู้ใช้งานระบบ
และนำ requirement มาวิเคราะห์และออกแบบระบบตามาภาพดังนี้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

รูปที่ 1 ยูสเคสไดอาแกรมของผู้ดูแลระบบ (Admin) และ ผู้ใช้งาน (User)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ มี 1 ระบบ ได้แก่ ระบบครุภัณฑ์ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและตรวจสอบ
ข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดในศูนย์ปฏิบัติการได้ สามารถจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ได้เช่น เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล สามารถตรวจประวัติก าร
แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ได้ เพื่อตรวจและติดตามผู้แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ได้ในกรณีที่ มีการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ผิดพลาด สามารถส่งออก
ข้อมูลครุภัณฑ์ได้ สามารถสร้าง QR code และเข้าถึงข้อ มูลด้ว ยการสแกน QR code สามารเพิ่มลด แก้ไข ประเภทครุภัณฑ์ไ ด้
และ ผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลสมาชิกและจัดการข้อมูลสมาชิกได้ สามารถจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ได้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

รูปที่ 2 data model
ในส่ว นของ Data Model ออกแบบมาให้มี 5 collection คือ 1.collection item เป็น collection ที่มีไว้
สำหรับเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 2.collection user เป็น collection สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน 3.collection log เป็น collection
สำหรับเก็บข้อมูลประวัติการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ 4.collection category เป็น collection สำหรับเก็บข้อมูลประเภทของครุภัณฑ์
5.collection status_equipment เป็น collection สำหรับเก็บข้อมูลสถานะของครุภัณฑ์
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
เมื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบได้แล้วจึงเริ่มทำการสร้างตัวต้ นแบบหรือออกแบบหน้าระบบเพื่อให้ผู้ ใช้งานระบบและผู้พัฒ นา
ระบบเห็นภาพและเข้าใจการทำงานของระบบมากยิ่งขึ้นและนี้คือตัวต้อนแบบที่ทำขึ้นมา

รูปที่ 3 ตัวต้นแบบระบบ
เมื่อวิเคราะห์ออกแบบระบบ และสร้างตัวต้น แบบเสร็จนำตัวต้น แบบเสนอให้ผู้ใช้งานระบบเพื่อ ให้ผู้ ใ ช้ งาน
ระบบตรวจสอบตัวต้น แบบว่าตรงกับความต้อ งการหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้นำกลับแก้ไขและแบบใหม่และนำเสนอให้กับ ผู้ ใ ช้ ร ะบบ
จนกว่าจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบจึงค่อยเริ่มทำการพัฒนาระบบและเมื่อทำการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นสามารถเริ่มทำ
การทดสอบระบบ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
วิธีการทดสอบระบบ
การทดสอบระบบที่น ำมาใช้ในครั้งนี้คือ Usability Testing เป็น การทดสอบโดยให้กลุ่มผู้ใช้งานจริงได้มา
ทดสอบระบบด้วยตนเอง เพื่อดูการตอบสนองของผู้ใช้งานจริงว่า มีความคิดเห็นหรือพึงพอใจหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับระบบงานและ
บันทึกผลการทดสอบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลการใช้งานต่อไปในภายหลัง โดยการทดสอบระบบจะแบ่งทดสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ
ผู้ดูแลระบบ (Admin) และ ผู้ใช้งาน (User) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.ผู้ดูแลระบบ
1.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้
1.2 สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ได้
1.3 สามารถจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ได้ เช่น เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล
1.4 สามารถตรวจสอบและแก้ไขสถานะได้
1.5 สามารถดูประวัติการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์แต่ละชิ้นได้
1.6 สามารถดูประวัติการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดได้
1.7 สามารถส่งออกข้อมูลครุภัณฑ์ได้
1.8 สามารถสร้าง QR code และเข้าถึงข้อมูลโดยการสแกน QR code ได้
1.9 สามารถเข้าถึงข้อมูลสมาชิกได้
1.10 สามารถจัดการข้อมูลสมาชิกได้ เช่น เพิ่มผู้ใช้ แก้ไขข้อมูล ลบผู้ใช้
1.11 สามารถจัดการประเภทครุภัณฑ์ได้ เช่น เพิ่ม แก้ไข ลบ
1.12 สามารถจัดการสถานะครุภัณฑ์ได้ เช่น เพิ่ม แก้ไข ลบ
2.ผู้ใช้งาน (User)
2.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้
2.2 สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ได้
2.3 สามารถจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ได้ เช่น เพิ่ม แก้ไข ข้อมูล
2.4 สามารถตรวจสอบและแก้ไขสถานะได้
2.5 สามารถดูประวัติการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์แต่ละชิ้นได้
2.6 สามารถส่งออกข้อมูลครุภัณฑ์ได้
2.7 สามารถสร้าง QR code และเข้าถึงข้อมูลโดยการสแกน QR code ได้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
วิธีการทดสอบระบบจะมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้
1. เข้าสู่ระบบใช้งานระบบครุภัณฑ์

รูปที่ 1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนูที่ตอ้ งการใช้งานระบบ

รูปที่ 2.1 หน้าแรกของระบบ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

3. หน้าค้นหาครุภัณฑ์กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ตอ้ งการค้นหาตามฟอร์ม (ไม่จำต้องกรอกข้อมูลครบ) แล้วกดค้นหา หรือ เพิ่มข้อมูล
ครุภัณฑ์ ดูรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ลบข้อมูลครุภัณฑ์ และดูประวัติการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

รูปที่ 3.1 หน้าค้นหาครุภัณฑ์

รูปที่ 3.2 หน้าเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

รูปที่ 3.2 หน้าดูรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์

รูปที่ 3.3 หน้าดูประวัตกิ ารแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ผลการทดสอบ:
ระบบครุภัณฑ์ยังทำการพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์จึงทดสอบระบบได้บางส่วน ผลการสอบระบบสามารภใช้งานง่าย เข้าถึงได้
ง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ได้แก้ไ ข ลบ ข้อมูลได้ ดูประวัติการแก้ไขข้อมูลได้ เข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ไ ด้ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยมีผลการทดสอบระบบตามตารางดังนี้
การทดสอบโปรแกรมของผู้ดูแลระบบ
วิจารณ์และสรุปผลการทดสอบ
การทดสอบพบว่าระบบบางส่ว นสามารถใช้งานได้จ ริง แต่บางส่วนที่ยังไม่มีปัญหาเช่น QR code ยังไม่สามารถเข้า ถึง
ข้อมูลครุภัณฑ์โดยการสแกน QR code จึงต้องทำการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สรุปการพัฒนาโครงงานเบือ้ งต้น
การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ เป็นระบบที่ใช้สำหรับบการจัดการครุภัณฑ์ในศูนย์ปฏิบัติการหอดาวแห่งชาติและ
วิศวกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล บริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ลดการความผิดพลาดในการเก็บข้อ มูลหรือ การ
สูญหายของข้อมูลครุภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะ ติดตามค้นหาเข้าถึ งข้อมูลครุภัณฑ์ในศูน ย์ปฏิบัติก าร
หอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม โดยระบบแบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาครุภัณฑ์
และจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาครุภัณฑ์ และจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดได้เช่ นเดียวกัน แต่
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ได้มากกว่าผู้ใช้งานคือสามารถลบข้อมูลครุภัณฑ์ได้ และผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อ มูล
สมาชิกทั้งหมด
การทำงานหลักๆ ของระบบ ได้แก่ การค้นหา และจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดใน
ศูน ย์ป ฏิบัติการได้เพื่อ ตรวจสอบสถานะครุภ ัณฑ์ สถานที่เก็บครุภ ัณฑ์หรือตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ และสามารถจัดการข้อมูล
ครุภัณฑ์ได้ ระบบจะทำการจัด เก็บข้อ มูลที่จัดการเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อไม่ให้ข้อมูลครุภัณฑ์สูญหาย ระบบมีก ารพัฒ นาโดยใช้
ภาษา JavaScript jQuery CSS มีการใช้ MongoDB เป็นฐานข้อมูล
สรุปการวิเคราะห์ระบบ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. เพิ่มความสะดวกในการเก็บข้อมูล และจัดการข้อมูล
2. เพิ่มความสะดวกในตรวจสอบ ติดตาม สถานะครุภัณฑ์
3. สามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดได้ง่าย
4. เข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดได้ง่าย
ปัญหาและอุปสรรค
1. มีความรู้ ความเข้าใจในภาษา และเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบน้อย ทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบ
2. เฟรมเวิร์คบางอย่างมีข้อจำกัดในการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขในบางส่วนได้
3. มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการทำงานบ่อยเกินไป จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า
4. ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์และรูปภาพหลายๆ อันพร้อมกันได้
5. รูปที่แสดงในหน้าระบบไม่สามารถจัดขนาดรูปภาพได้
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ข้อเสนอแนะ
1. การตั้งชื่อตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนา ควรตั้งชื่อตัวแปรให้มีมาตรฐานในการตั้งชื่อตัวแปร เพื่ อไม่ให้เกิดความสับสนตัว
แปรในการพัฒนาระบบ
2. ควรพัฒนาระบบให้สามารถอัพโหลดไฟล์และรูปภาพหลายๆ อันได้
3. QR code ควรสามารถ Export เป็นไฟล์รูปภาพได้
4. Dashboard สรุปข้อมูลครุภัณฑ์
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัต ถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยความกรุณาจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ ประธานที่ปรึกษาโครงงานสหกิจ อ.อลงกต กองมณีและ อ.ดร.พยุงศัก ดิ์ เกษมสำราญ
กรรมการที่ปรึกษาโครงงานซึ่งให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานมาโดย
ตลอด ผู้จัดทำโครงงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคุณภควัต ภาษิต หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรมที่ให้โอกาสได้เข้าไปฝึกงานสหกิจ
ในศูน ย์ปฏิบัติการหอดูด าวแห่ง ชาติและวิศ วกรรม และขอขอบพระคุณผู้ควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน คุณปฐมพงษ์ บัติปัน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึก แนะนำแนวทางการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ ช่วยแก้ไขปัญหาหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาโครงงานในครั้งนี้รวมถึงให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณบุพการีที่ให้กำลังใจเสมอมา ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการให้ข้อ มูลที่
เป็นประโยชน์ ทั้งในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาโครงานเล่ มนี้จนประสบผลสำเร็จ
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TWEETS SENTIMENT AND THE PRICE OF WEST TEXAS INTERMEDIATE (WTI) CRUDE OIL:
A CORRELATION ANALYSIS
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บทคัดยอ:
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางขอมูลทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas
Intermediate (WTI) ดวยเทคนิคการทําเหมืองขอความโดยใชขอมูลจาก 2 แหลงขอมูล ไดแก ขอมูลที่เก็บจากทวิตเตอร
(Twitter) และขอมูลราคาปดของน้ํามันดิบจากตลาด West Texas Intermediate (WTI) โดยขอมูลจากทั้งสองแหลงเริ่มเก็บ
ขอมูลตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จากนั้นนําขอมูลทวิตเตอรมาวิเคราะหความรูสึก
ทวิตเตอร (Twitter Sentiment Analysis) และวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ระหวางความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ราคาน้ํามันบนทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas Intermediate (WTI) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสันระหวางสองตัวแปรนี้ ผลการวิจัยพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเทากับ -0.434 แสดงวาขอมูลทวิตเตอรกับ
ราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas Intermediate (WTI) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางในทิศทางตรงกันขาม ซึ่ง
ผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปวิเคราะหอารมณจากขอความจากทวิตเตอรไปใชในการพยากรณราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดใน
อนาคต
คําสําคัญ : การวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะหความรูสึกทวิตเตอร ราคาน้ํามันดิบ
Abstract:
The purpose of this research was seeking for the relationship between the data from the Twitter
platform and the crude oil price in the West Texas Intermediate (WTI) marketplace that utilized by data
mining technique. The data were collected from Twitter and WTI from August 1 0 to November 8 , 2 0 2 0 .
Twitter Sentiment and Correlation analysis techniques were used to seek opinions from two different
platforms by performing data analysis of r value (Pearson product-moment correlation coefficient).
According to the results, the correlation showed a negative value (r = -.4 3 4 ) , explaining an opposite
relationship with a medium level—this analysis helps predict the trend of crude oil prices from the posted
messages on Twitter.
Keywords: Correlation Analysis, Twitter Sentiment Analysis, Crude Oil Prices
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บทนํา:
น้ํามันดิบถือเปนสินคาที่สําคัญของตลาดการซื้อขายเปนอยางมาก เนื่องจากน้ํามันดิบถือเปนปจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ ซึ่งปจจุบันมีความสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันอยางมาก โดยการเดินทางและการ
ขนสงในประเทศไทยสวนใหญยังคงตองพึ่งพายานพาหนะที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิงเปนหลัก เพราะน้ํามันดิบที่ผานกระบวนการกลั่น
สามารถแยกเปนผลิตภัณฑประเภทพลังงานไดหลายชนิด เชน กาซปโตรเลียม น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอลื่น ดวย
เหตุนี้ทําใหน้ํามันมีความสําคัญตอทั้งภาคอุตสาหกรรม การขนสง การประมง และการคมนาคม ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของราคา
น้ํามันดิบนั้นมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจมหภาคของโลกอีกดวย โดยเฉพาะตอเงินเฟอและผลิตภัณฑมวลรวม [1]
ในขณะที่การขยายตัวของผูใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต รวมถึงพฤติกรรมการเขาถึงหรือคนหาขอมูลเปลี่ยนแปลงไป
จากอดี ต ที่ เ คยค น หาจากตํ า รา เอกสาร เปลี่ ย นเป น การค น หาข อ มู ล ทางเว็ บ ไซต อี ก ทั้ ง การบริ โ ภคข า วสารที่ เ คยผ า น
หนังสือพิมพ และโทรทัศน ก็เปลี่ยนแปลงเปนการกระทําผานสื่อสังคมออนไลน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ที่กําลังเปนกระแสกันอยางรวดเร็ว เชน เศรษฐกิจ การเมือง การตลาด การศึกษา และ บันเทิง
โดยแสดงออกถึงความรูสึก หรือความคิดเห็นของผูใช และแสดงออกถึงสถานการณหรือเหตุการอันเปนที่สนใจในปจจุบัน
รวมถึงสามารถกระจายไปอยางรวดเร็วกวาสื่อดั้งเดิม [2] ทําใหมีนักวิจัยจํานวนมากสนใจที่จะนําขอความคิดเห็นบนระบบ
สังคมออนไลนมาวิเคราะหในแงมุมตางๆ โดยขอความเหลานั้นมีลักษณะโครงสรางที่ไมมีรูปแบบที่แนนอน (Unstructured
Text) มากถึง 80%-85% ของขอมูลทั้งหมด [3] ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาขอความหรือความคิดเห็นในเครือขายระบบสังคม
ออนไลนมีจํานวนมหาศาลและมีความซับซอน และเพื่อใหเกิดประโยชนในการนําขอความหรือความคิดเห็นมาใชงานการ
วิเคราะหความรูสึก (Sentiment Analysis) จึงถูกนํามาใชในการวิเคราะห เพื่อประโยชนในการศึกษาความรูสึกของผูใชทวิต
เตอรตอสถานการณตางๆ รวมไปถึงราคาน้ํามันดิบที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหอีกดวย
ดังนั้นผูวิจัยจึงมุ งเนนที่จะศึกษาขอมูลราคาน้ํามั นดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามาใชวิ เคราะหรวมกั บ
ขอความหรือความคิดเห็นในเครือขายระบบสังคมออนไลน (Twitter) เพื่อพยากรณจุดเปลี่ยนของราคาน้ํามันดิบในอนาคต
และเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนซื้อขายน้ํามันดิบในตลาดโลก
วัตถุประสงคของงานวิจัย:
1. เพื่อศึกษาความรูสึกเชิงบวกและเชิงลบของผูใชทวิตเตอรตอการเคลื่อนไหวของราคาน้าํ มันดิบ
2. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวางทวิตเตอรที่มีตอการเคลื่อนไหวของของราคาน้ํามันดิบ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ:
1. ทราบถึงความสัมพันธระหวางขอมูลทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas Intermediate (WTI)
2. ใชเปนแนวทางใหกับนักลงทุน ในการวิเคราะหแนวโนมและพยากรณจดุ เปลี่ยนของราคาน้ํามันดิบในตลาด West
Texas Intermediate (WTI)
ทฤษฎีที่เกียวของ:
1. เหมืองขอความ (Text Mining) เปนเทคนิคการนําขอมูลประเภทขอความในปริมาณมาก ที่อยูในรูปแบบที่ไมมี
โครงสราง (Unstructured) ซึ่งตางจากการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) ผานกระบวนการใหเกิดความรูใหม โดยการนํา
ขอมูลที่เปนขอความทําใหอยูในรูปแบบที่มีโครงสราง (Structured) ผานการสกัดคํา คนหารูปแบบและความสัมพันธที่ซอนอยู
ในชุดขอมูลนั้นเพื่อใหเกิดความรูใหมและสามารถนํามาใชประโยชนได [4]
2. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP) เปนการชวยใหคอมพิวเตอรสามารถ
เขาใจภาษาธรรมชาติของมนุษย คําวาภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) หมายถึงภาษาที่มนุษยใชสื่อสาร
ทั่วไปในชีวิตประจําวัน ซึ่งแตกตางจากภาษาคอมพิวเตอรที่ถูกประดิษฐขึ้น คอมพิวเตอรจําเปนตองมีการวิเคราะหเพื่อจะได
เขาใจตลอดจนตีความและใชงานภาษาปกติที่มนุษยใชสื่อสารได [5]
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3. การเตรียมขอมูล (Data Preparation)
ในขั้นตอนกอนที่จะทําการวิเคราะห จําเปนตองมีการเตรียมขอมูลกอน เพราะขอมูลที่ไมมีโครงสราง (unstructured
data) สวนใหญจะอยูในรูปแบบของขอความหรือภาษาธรรมชาติ ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมขอมูลกอน เพื่อความแมนยําในการ
วิเคราะหขอมูลและลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการวิเคราะหขอมูล
การเตรี ย มข อ มู ล คื อ การนํ า ข อ มู ล มาเตรี ย มก อ นที่ จ ะส ง ข อ มู ล ดั ง กล า วไปประมวลผล หรื อ เป น การช ว ยให
คอมพิวเตอรใชงานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอรจะไมสามารถเขาใจภาษามนุษยไดถาไมไดถูก
จัดการอยางถูกตองกอน ซึ่งในการเตรียมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหตอได มีเทคนิค ดังนี้ [6]
3.1 ทําความสะอาดขอมูล (Data Cleansing) การทําความสะอาดขอมูล เปนกระบวนการตรวจสอบและ
การแกไขหรือลบรายการขอมูลที่ไมถูกตอง เชน html tag ตาง ๆ , URL ,เครื่องหมายคําพูด หรือกําจัดอักขระที่ไมจําเปน
ออกไปจากชุดขอมูล
3.2 การตั ดคํา (Tokenization) คือ การนําขอ ความมาตั ดคําแตละคํ าในขอความ ออกเป นคํายอย ๆ
เรียกวา Token โดยการกําหนดขอบเขตของคําตางๆ เชน กระ, บี่ → กระบี่ เพื่อใหการจําแนกมีประสิทธิภาพ
3.3 การกําจัดคําหยุด (Stop word) คือการแยกขอความออกเปนคําแลวทําการตัดคําที่ไมมีความสําคัญใน
ประโยคออกไปเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการวิเคราะหขอมูล และลดขนาดจํานวนคําใหเหลือเพียงคําที่จําเปนเทานัน้
ประเภทของคําหยุดประกอบดวย คําบุพบท คําสันธาน คําสรรพนาม คําวิเศษณ
3.4 การใชรากศัพท (Stemming) คือ การแปลงคําศัพทใหเปนรากศัพทของคํานั้นๆโดยการตัดสวนทาย
ของคําออกเพื่อใหเหลือแครากของคํานั้นๆ เพื่อลดจํานวนคําศัพทใหนอยลง
4. การวิ เ คราะห ค วามรู สึ ก (Sentiment Analysis) เป น การประมวลภาษาธรรมชาติ โดยวิ เคราะห ความรู สึ ก
วิเคราะหอารมณจากขอความเพื่อบงบอกความรูสึกของผูคนที่มีตอบางสิ่งบางอยาง ในสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook,
Twitter โดยนํ า ข อ มูล มาวิ เ คราะห แ ละจํ า แนกประเภทของความรู สึ ก ต า ง ๆ ซึ่ ง สามารถแบ ง ได เป น ความรูสึ ก เชิ ง บวก
(Positive) ความรูสึกเชิงลบ (Negative) หรือความรูสึกเปนกลาง (Neutral) [7] โดยการคํานวณหาคา Sentiment สามารถ
คํานวนไดจากสูตรตอไปนี้
St =
โดยที่

1 ถา np ≥ nn
0 ถา np < nn

(1)

St คือ คา sentiment ของ Twitter
np คือ จํานวนคําที่มีคาเปน positive word อยูในขอความ
nn คือ จํานวนคําที่มีคาเปน negative word อยูในขอความ

ถาประโยคหรือขอความนั้นๆมีจํานวนคําที่เปน positive มากกวาหรือเทากับคํา negative จะใหคาของขอความนั้น
เปน 1 แตถาขอความนั้นจํานวนคําที่เปน positive นอยกวาคํา negative จะใหคาของขอความนั้น มีคาเปน 0 [8]
จากนั้นผูวิจัยไดคํานวณหาคาคะแนน sentiment เพื่อนาคาคะแนน sentiment ที่ไดในแตละวันไปวิเคราะหการ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ตอไป โดยใชสูตร

Ss =
โดยที่

∑ st

N

i

(2)

Ss คือ คาคะแนน sentiment และมีคาอยูระหวาง 0 - 1
s t คือ คา sentiment ของ Twitter

i
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N คือ จํานวนขอความจาก Twitter ทั้งหมด
5. การวิ เ คราะห ส หสั ม พั น ธ (Correlation Analysis) เป น การศึ ก ษาระดั บ ความสั ม พั น ธ ข อง X กั บ Y ว า มี
ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด และมีทิศทางความสัมพันธอยางไร เมื่อ X เปนตัวแปรอิสระ และ Y เปนตัวแปรตาม โดย
กําหนดให r คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของกลมตัวอยาง คา r อยูระหวาง -1 ถึง 1 โดยการคํานวณหาคา r สามารถคํานวนได
จากสูตรตอไปนี้ [9]
r=
โดยที่

∑ xy − nxy
2
2
2
2
∑ ( x − nx ) ∑ ( y − ny )

(3)

n คือ จํานวนตัวอยาง
x คือ คาเฉลี่ยของตัวแปร x
y คือ คาเฉลี่ยของตัวแปร y

ถาคา r ที่ไดมีคาเปนบวก แสดงวาตัวแปรทั้งสองตัวนั้นมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน แตถาคา r ที่ไดมีคาเปน
ลบ แสดงวาตัวแปรทั้งสองตัวนั้นมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงขามกัน
วิธีดําเนินการวิจัย:
1.ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ขอ มูล ที่ใ นการวิเ คราะหค วามสัม พัน ธข องราคาน้ํา มั นดิ บในตลาดเวสตเ ท็ก ซัส (WTI) ผู วิจั ยไดนํ าข อมู ลจาก 2
แหลงขอมูล ดังนี้
1.1 ขอมูลที่เก็บจาก Twitter โดยจะทําการเก็บเปนลักษณะอนุกรมเวลา โดยเก็บในเวลา 18.00 น. ของ
ทุกวัน และขอมูลที่เก็บมานั้นเปนลักษณะขอความ จํานวนเวลา 90 วัน โดยใชคียเวิรดคําวา “oil price” ในการคนหา เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ซึ่งในแตละวันจะมีจํานวนทวีตประมาณ 100 – 1200
ทวีตตอวัน
1.2 ข อมู ลราคาน้ํ า มัน ดิบ จาก West Texas Intermediate (WTI) ซึ่ง ไดม าจากตลาด The New York
Stock Exchange (NYSE) มีการจัดเก็บเปนลักษณะอนุกรมเวลา และขอมูลที่เก็บมาเปนขอมูลเชิงปริมาณ เปนจํานวนเวลา
90 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ในการวิเคราะหความสัมพันธของราคาน้ํามันดิบในตลาดเวสตเท็กซัส (WTI) ดวยเทคนิคการทําเหมืองขอความ เริ่ม
จากการเก็บขอมูลดังที่กลาวมาขางตน เมื่อไดขอมูลตามที่ตองการแลวจึงนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหความรูสึกและ
วิเคราะหสหสัมพันธ โดยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีทําการวิจัยศึกษาปญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เนื่องจากสินคาประเภทพลังงานอยางน้ํามันดิบ มีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ จึงสงผลทํา
ใหมีการซื้อขายน้ํามันดิบที่มีการขึ้นลงตามสถาการณในขณะนั้นรวมถึงในสื่อสังคมออนไลนอยางทวิตเตอรที่มีการทวีตขอความ
เกี่ยวกับราคาน้ํามันที่มีการเคลื่อนไหวอยูตลอด ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธระหวางความรูสึกของ
ผูใชทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบโดยผูวิจัยไดเลือกตลาดเวสตเท็กซัส(WTI) เปนตลาดที่ใชในการวิเคราะหหาความสัมพันธ
ทฤษฏีและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงขอมูล ไดแก ขอมูลที่เก็บจาก Twitter โดยใช
โปรแกรม RapidMiner Studio และขอมูลราคาน้ํามันดิบจากตลาด West Texas Intermediate (WTI) โดยใชโปรแกรม R
ในการดึงขอมูล และใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมขอมูล (Data Preparation)
เนื่องจากขอมูลเปนลักษณะเปนขอความและมีจํานวนมาก หากนําไปวิเคราะหจะสงผลทําใหผลลัพธที่ไดเกิดความ
ผิดพลาดไมนาเชื่อถือโดยมีขั้นตอนการเตรียมขอมูล ดังตอไปนี้
3.1 ทํ าความสะอาดขอ มู ล (Data Cleansing) เนื่ องด วยตลาดน้ํ ามั น ดิบ West Texas Intermediate
(WTI) จะมีการเปดประมูลเฉพาะวันจันทรถึงวันศุกรเทานั้น ฉะนั้นจึงตองมีการลบขอมูลที่ไมจําเปนออก เพราะขอมูลบางสวน
ไมสามารถนํามาวิเคราะหได
3.2 ทําการเตรียมขอมูลที่เปนขอความโดยวิธีการตาง ๆ เชน การตัดคํา (Tokenization), การกําจัดคํา
หยุด (Stop word) และการใชรากศัพท (Stemming) กอนนําไปวิเคราะห
3.3 ในการนําเขาขอมูลที่ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเพื่อวิเคราะหความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดเวสตเท็กซัส (WTI) ซึ่งผูวิจัยไดทําการสงออกขอมูลมาเก็บในรูปแบบของไฟล Excel เพื่อทําการวิเคราะหตอไป
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยไดนําขอมูลจากทวิตเตอรมาทําการวิเคราะหความรูสึกทวิตเตอร
(Twitter Sentiment Analysis) เพื่อหาคาความรูสึกทวิตเตอร (Twitter Sentiment Score) ซึ่งขอมูลจากทวิตเตอรจะถูก
แปลงจากข อ มู ล ที่ ไ ม มี โ ครงสร า ง (Unstructured Data) มาเป น ข อ มู ล ที่ มี โ ครงสร า ง (Structured Data) โดยอาศั ย
กระบวนการวิเคราะหเหมืองขอความ (Text Mining) และเมื่อไดขอมูลทวิตเตอรที่อยูในรูปแบบที่มีโครงสรางแลวก็นํามาหา
ความสัมพันธกับขอมูลราคาน้ํามันดิบจาก West Texas Intermediate (WTI) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหความสัมพันธดังภาพ
ที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะหความสัมพันธ
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ตัวอยางการคํานวณคา Twitter Sentiment ที่ไดจากการดึงขอมูลจากทวิตเตอรที่มีลักษณะเปนขอความคํานวณ
โดยการนับคําที่เปน Positive และ Negative จากในแตละทวิตเตอร และใหคา Twitter Sentiment ดังแสดงในสมการที่ (1)
และไดแสดงตัวอยางในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางการคํานวณคา Twitter Sentiment
Date
Twitter
Positive Negative Sentiment
11/08/63 WTI crude oil prices surpassed the 200%
1
0
1
Fibonacci extension level of US$ 66.65
11/08/63 The contract moved higher earlier in the
0
1
0
session on the back of weekend tensions in
::
::
:
:
:
ในแตละวันอาจจะมีจํานวนทวิตเตอรมากกวา 1 ประโยค ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการคํานวณหาคาคะแนน Twitter
Sentiment Score ในแตละวันโดยใชสูตรที่ (2) คํานวณซึ่งจะไดผลลัพธดังตัวอยางในตารางที่ 2 เพื่อนําไปใชสําหรับการ
วิเคราะหความสัมพันธกับขอมูลราคาน้ํามันดิบจาก West Texas Intermediate (WTI) ตอไป
ตารางที่ 2 แสดงตัวอยางการคํานวณคา Twitter Sentiment
Date

Positive Negative Sentiment

Twitter

11/08/63 WTI crude oil prices surpassed the
200% Fibonacci extension level of
US$ 66.65
11/08/63 The contract moved higher earlier
in the session on the back of
weekend tensions in Saudi Arabia.

::

::

1

0

1

0

1

0

:

:

:

Sentiment
Score
0.5

จากนั้นนําคาของ Twitter Sentiment Score ที่ไดมาเปรียบเทียบและวิเคราะหหาความสัมพันธกับขอมูลน้ํามันดิบ
ในตลาดเวสตเท็กซัส (WTI) จะเปนการนําตัวแปรทั้งสองตัว คือ คาความรูสึกทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาดเวสตเท็กซัส
(WTI) แตเนื่องจากการเปรียบเทียบระหวางคาความรูสึกของผูใชทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาดเวสตเท็กซัส (WTI) นั้น
อาจจะยังไมสามารถมองเห็นถึงความสัมพันธระหวางสองตัวแปรผูวิจัยจึงไดทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งสองดวยเทคนิค ดังนี้
[11]
1) การคํานวณแบบทับซอน 1 วัน (1-day overlap) จะเปนการนําตัวแปรทั้งสองตัว คือ คาความรูสึกทวิตเตอรกับ
ราคาน้ํามันดิบในตลาดเวสตเท็กซัส (WTI) มาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยทับซอนกัน 1 วัน เชน ราคาน้ํามันใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 จะนํามาคํานวณคูกับคาความรูสึกในวันถัดไป คือ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เปนตน
2) การคํานวณแบบใชคามาตรฐาน (Standardized) คือการใช Z-score เขามาชวยในการหาคามาตรฐานของตัว
แปรทั้งสองตัว คือ คามาตรฐานของราคาน้ํามันและคามาตรฐานของความรูสึกทวิตเตอร โดยการคํานวณหาคามาตรฐานของ
ราคาน้ํามันสามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้

Zw =

xi

w

− xw

SD w

(4)
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โดยที่

Zw คือ คามาตรฐานของราคาน้ํามัน
x i คือ ราคาน้ํามันในตลาดเวสเท็กซัส (WTI)

w

x w คือ คาเฉลี่ยราคาน้ํามันในตลาดเวสเท็กซัส (WTI)
SD w คือ คา standard deviation ของราคาน้ํามันในตลาดเวสเท็กซัส (WTI)

และการคํานวณหาคามาตรฐานของความรูสึกทวิตเตอรสามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้
Zt =
โดยที่

xi − x t
t

SD t

(5)

Zt คือ คามาตรฐานของ Twitter Sentiment Score
x i คือ Twitter Sentiment Score

t

x t คือ คาเฉลี่ยของ Twitter Sentiment Score
SD t คือ คา standard deviation ของ Twitter Sentiment Score
3) การคํ านวณแบบการเปลี่ ยนแปลงแนวโนม (Trend Change) เปนการวิเคราะหโดยการสังเกตแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงวาทั้งสองตัวแปรมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร โดยการใชสูตรดังตอไปนี้ ในการคํานวนการเปลี่ยนแปลงแนวโนม
(Trend Change)
1, if trend going up

Trend =

0, trend going down

(6)

4) การคํานวณแบบเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง (Percentage change) เปนการวิเคราะหโดยการสังเกตเปอรเซ็น
การเปลี่ยนแปลงวาทั้งสองตัวแปรมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสัดสวนกี่เปอรเซ็น โดยการใชสูตรดังตอไปนี้ ในการคํานวน
เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง (Percentage change)
Percentage change

=

 NewValue − OldValue 

 x 100%
OldValue



(7)

จากนั้นผูวิจัยจะทําการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) โดยใชทฤษฏีของ Pearson’s Correlation
และ Spearman’s rank ในการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางราคาน้ํามันในตลาดเวสตเท็กซัส (WTI) และคา Twitter
Sentiment Score เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแตละเทคนิคการคํานวณ และพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
นํ า ไปใช ใ นการพยากรณ ร าคาน้ํ า มั น ดิ บ ในตลาดเวสต เ ท็ ก ซั ส (WTI) โดยเกณฑ ก ารแปลผลระดั บ ความสั ม พั น ธ ข องค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูสึกทวิตกับราคาน้ํามันดิบในตลาดเวสตเท็กซัส (WTI) กําหนดการแปลผล 5 ระดับ ดังนี้
[12]
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.81 ขึ้นไป
มีความสัมพันธกันในระดับสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาระหวาง 0.61 – 0.80
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาระหวาง 0.41 – 0.60
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาระหวาง 0.21 – 0.40
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาต่ํากวา 0.20
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
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ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงานวิจัย
หลังจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 4 แลว ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดทําการจัดทํารายงานวิจัย เพื่อใชงานวิจัยนี้เปน
แนวทางใหกับนักลงทุนในการนําผลการวิเคราะหไปใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนซื้อขายน้ํามันดิบในตลาด West
Texas Intermediate (WTI) หรือในตลาดอื่นๆ ตอไป
ผลการวิเคราะห:
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหจากการทําเหมืองขอความจากขอมูลที่ไดจาก 2 แหลงขอมูล ไดแก.1 ขอมูลราคาน้ํามันดิบ
จาก West Texas Intermediate (WTI) ซึ่ ง ได ม าจากตลาด The New York Stock Exchange (NYSE) ผู วิ จั ย ได นํ า ราคา
น้ํามันดิบเฉพาะวันที่มีการเปดประมูลมาวิเคราะห ไดขอมูลราคาน้ํามันดิบทั้งสิ้น 60 เรคคอรด และขอมูลที่เก็บจากทวิตเตอร
และไดขอมูลที่เปนลัษณะขอความทั้งสิ้น 49,506 เรคคอรด ซึ่งในแตละวันจะเก็บไดประมาณ 100 – 1200 เรคคอรด จากนั้น
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากทวิตเตอรมาทําการวิเคราะหความรูสึกทวิตเตอร (Twitter Sentiment Analysis) เพื่อหาคาความรูสึก
ทวิตเตอร (Twitter Sentiment Score) ซึ่งขอมูลจากทวิตเตอรจะถูกแปลงจากขอมูลที่ไมมีโครงสราง (Unstructured Data)
มาเปนขอมูลที่มีโครงสราง (Structured Data) ตามขั้นตอนที่ 4
จากนั้นนําคาของ Twitter Sentiment Score ที่ไดมาเปรียบเทียบและวิเคราะหหาความสัมพันธกับขอมูลน้ํามันดิบ
ในตลาดเวสตเท็กซัส (WTI) จะเปนการนําตัวแปรทั้งสองตัว คือ คาความรูสึกทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาดเวสตเท็กซัส
(WTI) โดยการเปรียบเทียบขอมูลทั้งสองแหลงนี้ดวยแผนภูมิเสน (Line Chart) เชน ราคาน้ํามันในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 จะ
นํามาคํานวณคูกับคาความรูสึกทวิตเตอรในวันเดียวกัน คือ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เปนตน ซึ่งไดผลลัพธดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวางคาความรูส ึกของผูใชทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas
Intermediate (WTI)
จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาคาความรูสึกของผูใชทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas Intermediate
(WTI) นั้นมีจุดเริ่มตนที่แตกตางกัน โดยราคาน้ํามันดิบในตลาดเวสเท็กซัส (WTI) จะเริ่มจากจุดสูงสุด และมีแนวโนมลดลง
เรื่อยๆ ในขณะที่คาความรูสึกของผูใชทวิตเตอรนั้นเริ่มจากต่ํา และมีแนวโนมเพิ่มขึ่นในเวลาตอมา แสดงวาแนวโนมของทั้ง
สองตัวแปรนั้นจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางตรงขามกัน
เนื่ อ งจากการเปรี ย บเที ย บระหว า งค า ความรู สึ ก ของผู ใ ช ท วิ ต เตอร กั บ ราคาน้ํ า มั น ดิ บ ในตลาด West Texas
Intermediate (WTI) อาจจะยังไมสามารถมองเห็นถึงความสัมพันธระหวางสองตัวแปรผูวิจัยจึงไดทําการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ทั้งสองดวยเทคนิคตางๆ ดังที่กลาวในขั้นตอนที่ 4 ของวิธีการวิจัย โดยนําคาที่ไดจากคํานวณมาทําการเปรียบเทียบขอมูลทั้ง
สองแหลงนี้ดวยแผนภูมิเสน (Line Chart) ดังนี้
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1) การคํานวณแบบทับซอน 1 วัน (1-day overlap) จะไดการเปรียบเทียบขอมูลทั้งสองแหลงนี้ดวยแผนภูมิเสน
(Line Chart) ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวางคาความรูส ึกของผูใชทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas
(ทับซอนกัน 1 วัน)
จากภาพที่ 3 เปนการเปรียบเทียบระหวางคาความรูสึกของผูใชทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas
แบบทับซอนกัน 1 วัน จะเห็นไดวาราคาน้ํามันดิบจะมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับคาความรูสึกของผูใชทวิต
เตอรเกี่ยวกับราคาน้ํามันดิบกลับมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น แสดงวา ตัวแปรทั้งสองนี้จะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางคอนขางตรง
ขามกัน
2) การคํานวณแบบใชคามาตรฐาน (Standardized) หลังจากการคํานวณคา Z-score ในการหาคามาตรฐานของตัว
แปรทั้งสองตัวจากสูตรที่ (4) และ (5) แลวจากนั้นจึงทําการนําขอมูลของคามาตรฐานของราคาน้ํามันและคามาตรฐานของ
ความรูสึกทวิตเตอรมาการเปรียบเทียบขอมูลทั้งสองแหลงนี้ดวยแผนภูมิเสน (Line Chart) ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวางคามาตรฐานของความรูสึกของผูใชทวิตเตอรกับคามาตรฐานราคาน้ํามันดิบ
ในตลาด West Texas
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จากรูปที่ 4 เปนการเปรียบเทียบระหวางคามาตรฐานของความรูสึกของผูใชทวิตเตอรกับคามาตรฐานของราคา
น้ํามันดิบในตลาดเวสตเท็กซัส จะเห็นไดวา คามาตรฐานของราคาน้ํามันดิบจะมีคาคอนขางสูงในชวงเวลาแรก แตในชวงเวลา
ตอมาจะมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของความรูสึกของผูใชทวิตเตอรกลับมีแนวโนมของคา
มาตรฐานจากคาที่คอนขางต่ําในชวงเวลาแรก แตในชวงเวลาตอมาจะมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงวา ตัวแปรทั้งสองนี้จะมี
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางคอนขางตรงขามกัน
3) การคํ านวณแบบการเปลี่ ยนแปลงแนวโนม (Trend Change) เมื่อ ทํา การคํ านวณการเปลี่ย นแปลงแนวโน ม
(Trend Change) จากสูตรที่ (6) แลวจึงนําขอมูลของคาการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของคาความรูสึกของผูใชทวิตเตอรกับการ
แปลงเปลี่ยนแนวโนมราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas มาการเปรียบเทียบขอมูลทั้งสองแหลงนี้ดวยแผนภูมิเสน (Line
Chart) ดังแสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวางการเปลีย่ นแปลงแนวโนมของคาความรูส ึกของผูใชทวิตเตอรกับการแปลงเปลีย่ น
แนวโนมราคาน้าํ มันดิบในตลาด West Texas
จากรูปที่ 5 เปนการเปรียบเทียบระหวางการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของคาความรูสึกของผูใชทวิตเตอรกับการแปลง
เปลี่ยนแนวโนมราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas จะเห็นไดวาคาทั้งสองเริ่มตนจากตําแหนงที่ตางกันกันจากกราฟจะเห็น
ไดคามาตรฐานของความรูสึกของผูใชทวิตเตอรเริ่มตนจากดานลางของแกน Y ในขณะที่คามาตรฐานของราคาน้ํามันดิบใน
ตลาด West Texas เริ่มตนจากดานบนของแกน Y และแนวโนมของทั้งสองคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ตรงกันขามกันแตมีบาง
ชวงเวลาคือ ตั้งแตวันที่ 48 ถึงวันที่ 52 ที่คาทั้งสองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
4) การคํานวณแบบเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง (Percentage change) เปนการวิเคราะหโดยการสังเกตเปอรเซ็น
การเปลี่ยนแปลงวาทั้งสองตัวแปรมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสัดสวนกี่เปอรเซ็น โดยการใชสูตรที่ (7) เมื่อไดคาเปอรเซ็นการ
เปลี่ยนแปลงวาทั้งสองตัวแปรแลวจึงนํามาทําการเปรียบเทียบขอมูลทั้งสองแหลงนี้ดวยแผนภูมิเสน (Line Chart) ดังแสดงใน
ภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวางเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของคาความรูสึกของผูใชทวิตเตอรกับ
เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas Intermediate (WTI)
จากภาพที่ 6 จะเห็นไดวา ในชวงเวลาแรกเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของคาความรูสึกของผูใชทวิตเตอรและ
เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas Intermediate (WTI) นั้นเปนไปในทิศทางตรงกันขาม
กันจนถึงวันที่ 5 จากนั้นแนวโนมเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองตัวแปรจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียว
จากการที่ผูวิจัยทําการ Plot graph จะเห็นไดวา การหาความสัมพันธจากการ Plot graph นั้น ไมสามารถอธิบายถึง
ความสัมพันธของขอมูลทั้งสองชุดไดดี ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) โดยใชทฤษฏีของ
Pearson’s Correlation และ Spearman’s rank ในการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางราคาน้ํามันในตลาดเวสตเท็ก
ซัส (WTI) และคา Twitter Sentiment Score เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแตละเทคนิคการคํานวณ และพิจารณา
ถึงความเหมาะสมในการนําไปใชในการพยากรณราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas Intermediate (WTI) ตอไปดังตารางที่
3
ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Correlation และ Spearman's rho
Techniques

Pearson Correlation
Actual Prices
-0.434*
1-day overlap
-0.065
Standardized
-0.268
Trend Change
-0.335
Percentage change
0.112
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Twitter Sentiment Score
Sig.(2-tailed) Spearman's rho
0.001*
-0.476*
0.621
-0.230
0.038*
-0.423
0.010*
-0.335
0.400
0.219

Sig.(2-tailed)
0.000*
0.077
0.001*
0.010*
0.255

จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Peason Correlation ที่คํานวณโดยใชคาราคาปดของราคา
น้ํามันดิบ (Actual Prices) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (-0.434) แสดงวา แสดงวาขอมูลทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาด
West Texas Intermediate (WTI) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งสามารถนําผลลัพธนี้ไปใช
สําหรับการวิเคราะหจุดเปลี่ยนและการพยากรณราคาน้ํามันดิบในตลาดเวสตเท็กซัส (WTI) ตอไปได
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สรุปผลการวิจัย:
ผูวิจัยไดทําการศึกษาการประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอความเพื่อวิเคราะหจุดเปลี่ยนของราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดเวสตเท็กซัส (WTI) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูสึกเชิงบวกและเชิงลบของผูใชทวิตเตอรตอการเคลื่อนไหวของ
ราคาน้ํามันดิบ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวางทวิตเตอรที่มีตอการเคลื่อนไหวของของราคาน้ํามันดิบ และเพื่อ
พยากรณจุดเปลี่ยนของราคาน้ํามันดิบดวยเทคนิคการทําเหมืองขอความ โดยขอมูลที่ใชทําการวิเคราะหมาจากสองแหลงขอมูล
ดังนี้ ขอมูลชุดแรกราคาน้ําดันดิบไดขอมูลราคาน้ํามันดิบทั้งหมด 60 เรคคอรด และขอมูลชุดที่สองคือขอมูลความคิดเห็นของ
ผูคนในทวิตเตอร ไดขอมูลทั้งหมด 49,506 เรคคอรด จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทํากระบวนการการเตรียมขอมูล ประกอบดวย
ทําความสะอาดขอมูล (Data Cleansing) การตัดคํา (Tokenization) การกําจัดคําหยุด (Stop word) และการใชรากศัพท
(Stemming) ตามกระบวนการของการเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหเหมืองขอความ
จากนั้นนําขอมูลที่ผานขั้นตอนการเตรียมขอมูล (Data Preparation) ผูวิจัยไดนําขอมูลราคาน้ํามันดิบจากตลาด
เวสตเท็กซัส และขอมูลที่เปนขอความจาก Twitter ที่ผานการวิเคราะหความรูสึกทวิตเตอรมาวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางขอมูลจากสองแหลงขอมูลนี้ดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) ดวยใชเทคนิคตางๆ ทั้ง 5 เทคนิค ผลการวิจัยพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา
เทากับ -0.434 แสดงวาขอมูลทวิตเตอรกับราคาน้ํามันดิบในตลาด West Texas Intermediate (WTI) มีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลางในทิศทางตรงกันขาม
อภิปรายผล:
จากผลการวิเคราะหจุดเปลี่ยนของราคาน้ํามันดิบในตลาดเวสตเท็ก ซัส (WTI) ดวยขอมูลทวิต เตอรโดยใชการ
วิเคราะหเหมืองขอความ พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) ที่ไดไมเปนไปตามที่ผูวิจัยได
คาดหวังไว ซึ่งสามารถอภิปรายผลถึงปญหาที่พบเปนรายขอได ดังนี้
1. เนื่องจากขอมู ลจากทวิ ตเตอรที่ ไดนั้ นเกิ ดจากการค นหาโดยใชคี ยเวิ รดคํ าวา Oil Price ซึ่ง อาจจะไมตรงกั บ
วัตถุประสงคที่ผูวิจัยนั้นตองการศึกษา เนื่องจากขอมูลที่ไดนั้นไมไดเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับราคาน้ํามันดิบในตลาดเวสเท็กซัส
(WTI) เพียงตลาดเดียว แตขอมูลที่ไดยังครอบคลุมไปถึงตลาดอื่นๆดวย
2. เนื่องจากขอมูลจากทวิตเตอรที่ไดนั้นมีจํานวนที่แตกตางและเหลื่อมล้ํากันมากเกินไปในบางวัน เชน ขอมูลที่ไดรับ
ในบางวันมีจํานวนเพียง 20 ถึง 30 เรคคอรด แตบางวันมีจํานวนมากถึง 600 จนถึง 1,000 เรคคอรด จึงทําใหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ
ขอเสนอแนะ:
1. ขอมูลความคิดเห็นของผูคนในทวิตเตอรที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะหในแตละวันมีจํานวนที่คอนขางแตกตางและเหลื่อม
ล้ํากันมากเกินไป จึงทําใหการคํานวณและวิเคราะหคาตางๆ ไมเปนไปตามที่ผูวิจัยคาดหวังไว ดังนั้นผูที่สนใจตองการนําผลวิจัย
นี้ไปตอยอดในอนาคต ควรคํานึงถึงจํานวนของขอมูลใหมีความสมดุล (Balance) ของขอมูลในแตละวันดวย
2. 2 เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนเพียงการดึงขอมูลจากทวิตเตอรเพียงอยางเดียว แตยังมีอีกหลายปจจัยที่ทําใหราคา
น้ํามันดิบมีการเปลี่ยนแปลง เชน ปจจัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมดวย ดังนั้นผูที่สนใจตองการนําผลวิจัยนี้ไปตอยอด
ในอนาคต ควรคํานึงถึงขาวสารทางดานการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจโลกดวย ดังนั้นผูที่สนใจตองการนําผลวิจัยนี้ไปตอยอด
ในอนาคต ควรคํานึงถึงขาวสารทางดานการเมือง สังคม หรือขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกดวย
3. คียเวิรดที่ใชในการเก็บขอมูลจากทวิตเตอรผูวิจัยใชคือคําวา Oil Price ซึ่งอาจจะเปนการเก็บขอมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับราคาน้ํามันดิบของทุกตลาด แตบทความวิจัยนี้ผูวิจัยมุงศึกษาและวิเคราะหราคาน้ํามันจากตลาดเวสตเท็กซัส (WTI)
เพียงตลาดเดียวเทานั้น ดังนั้นผูที่สนใจตองการนําผลวิจัยนี้ไปตอยอดในอนาคต ควรคํานึงถึงคียเวิรดที่ใชใหตรงจุดประสงคที่ผู
ที่สนใจตองการดวย
4. ในขั้นตอนการวิเคราะหขอความจากทวิตเตอรน้ัน เนื่องจากขอมูลมีจํานวนมหาศาล ทําใหการทําการวิเคราะห
ข อ มู ล เป น ไปด ว ยความล า ช า ดั ง นั้ น ผู ที่ ส นใจต อ งการนํ า ผลวิ จั ย นี้ ไ ปต อ ยอดในอนาคต ควรคํ า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
คอมพิวเตอรที่ใชในการวิเคราะหดวย
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กิตติกรรมประกาศ:
งานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จและลุลวงไปดวยนี้ เนื่องจากไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือเปนอยางดีจากบุคคล
เหลานี้มาโดยตลอด ผูจัดทํางานวิจัยจึงขอขอบพระคุณบุคคลดังตอไปนี้
อ.ดร.อนุพงศ สุขประเสริฐ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ใหโอกาสไดจัดทํางานวิจัยเลมนี้ และเสียสละเวลาอันมีคาให
ความรู ชี้แนะแนวทางอันกอใหเกิดความสําเร็จ และใหความชวยเหลือเปนอยางดีเสมอมา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทิศ พงศจิรวัฒนา อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใหความรูเกี่ยวกับตลาดราคาน้ํามันดิบของโลก และงานที่เกี่ยวของ รวมถึงใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือทําใหผูวิจัยนําความรูที่ไดมาใชประโยชนในงานวิจัยนี้
เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใหความ
ชวยเหลือ ใหกําลังใจ และดูแลดั่งเปนครอบครัวเดียวกัน
และสุดทายนี้ผูจัดทํางานวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดาและครอบครัว ที่ใหความรักและกําลังใจ สนับสนุน สงเสริม
ผลักดันจนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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บทคัดย่อ:
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และ
ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) สำหรับการจัดการข้อมูลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กรณี ศ ึ ก ษากลุ ่ ม โรงพยาบาล โดยนำข้ อ มู ล จากระบบสารสนเทศและข้ อ มู ล โรคไม่ ต ิ ด ต่ อ เรื ้ อ รั ง (NonCommunicable Diseases : NCDs) มาพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะขึ้นเพื่อพยากรณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อีกทั้งยังช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสำหรับการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง โดยการสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะผ่านโปรแกรมกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) ออกมาในรูปแบบ
กระดานรายงานสรุปข้อมูล (Dashboard) โดยจัดทำให้อยู่ในรูปแบบกราฟ และแผนภูมิรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
วิเคราะห์ข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล ซึ่งในระบบธุรกิจอัจฉริยะนี้สามารถพยากรณ์
ข้อมูลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์ช่วยในการตัด สินใจสำหรับผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว
คำสำคัญ: ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล
Abstract:
This research assessed and applied the Business Intelligence (BI) and Data Warehouse Systems to
management the case study of hypertension patients in Suddhavej Hospital, Mahasarakham University. This
case study conducted on Non-Communicable diseases patient data (NCDs). The business intelligence
system was applied to predict hypertension patients. The system also guided executive managers to analyze
their planning strategy. This research employed on Google Data Studio and display in a dashboard data in
the form of graphs and charts which provided evidence to support the patients’ data analysis. The selected
systems are helpful to predict the data of patients with hypertension. In the analytical point of view, the
systems are also useful for executive teams to make the most reliable and quick decisions.
Keywords: Business Intelligence System, Hypertension, Hospital
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บทนำ:
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non – communicable diseases: NCDs) เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตซึ่ง
จะมีการดำเนินโรคอย่างช้า ๆ และจะสะสมอาการอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อมีอาการของโรคแล้วมัก เกิดการเรื้อรังของโรคด้วย
สาเหตุหลักที่สำคัญ คือ พฤติกรรมเสี่ยงในการดำเนินชีวิต ได้แก่ การรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด อาหารที่มี
ไขมันสูง อาหารปิ้งย่าง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย การนอนดึก การมีความเครียดสูง และ
การรับประ ทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ซึ่งคนที่มีพฤติกรรมการดำเนิน ชีวิตดังกล่าวมักจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังได้มากกว่าคนอื่น (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560)
โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยขึ้น ในปัจจุบันโดยเฉพาะพฤติกรรมของคนในเมืองที่
มักจะรับประทานอาหารที่ตามใจตัวเองและไม่ถูกสุขอนามัย จากการศึกษาพบว่าโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราเพิ่มสูง ขึ้นมากใน
ประชากรไทย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปี วัยกลางคนและผู้สูงอายุเกิน 65 ปี ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเงียบและไม่ค่อย
แสดงอาการโดยอาการแรกสุดอาจเป็นภาวะอัมพฤกษ์อัมพาต โรคหัวใจวายเฉียบพลันหรือไตพิการ และมักเกิดร่วมกับภาวะ
โรคอื่น เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต กลุ่มโรคอ้วนลงพุง ฯลฯ ซึ่งทำให้การรักษาโรคความดันโลหิตสูงต้องเลือกใช้ยาที่
เหมาะสมกับโรคในผู้ป่วยสูงอายุเกิน 80 ปี ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนว่าต้องรักษาเพราะสามารถลดภาวะหัวใจล้มเหลวและโรค
หลอดเลือ ดสมองได้อ ย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ (ศุ ภ ชั ย ไชยธี ร ะพั นธ์ , 2558) ดั งนั ้ น การที่ หน่ว ยงานทางด้า นการแพทย์และ
สาธารณสุขในปัจจุบันจะอยู่รอดได้นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ข้อมูลในรูปของสารสนเทศที่ถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพที่ดี
และมีความทันสมัย เพื่อนำมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปวางแผนหรือแก้ไขปัญหาเชิง
ธุรกิจได้ทันทีผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรหากต้องการจะมีข้อมูลและสารสนเทศที่ดีต้องมีแผนและวิธีการในการจัดการข้อมูล
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีให้ได้มากที่สุด
จากปัญหาข้างต้นผู้วิจ ัยจึ งได้ พัฒ นาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะเพื ่อสนับสนุ นการพยากรณ์ผ ู้ป่ วยความดันโลหิ ต สู ง
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลสุธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลสุทธาเวชโดยใช้ข้อมูลของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมาทำการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม กูเกิล ดาต้า สตูดิโอ
(Google Data Studio) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจและลดอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงเนื่องจากเป็นกลุ่มโรคที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงกว่าโรคอื่นๆใน กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยหาก
ผู้บริหารนำข้อมูลสารสนเทศที่มีมาใช้ในการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้จะช่วยให้หาแนวทางป้องกันได้
ทันทีและมีประสิทธิภาพ
วิธีการดำเนินงาน:
การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ได้วางแผนการดำเนินการทั้งหมด 4 ขั้นตอนประกอบด้วย
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการเคลือ่ นไหวของข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุทธาเวชตามหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ
1.การศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลระบบ
จากการศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิมพบว่าเมื่อผู้บริหารต้องการดูรายงานต่างๆ สามารถพิมพ์รายงาน
ได้จากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ซึ่งเป็นรูปแบบรายงานทั้งหมดเป็นตัวเลขไม่สะดวกต่อการนำเสนอที่ประชุมหรือวางแผน
กลยุทธ์จำเป็นต้องไปรวบรวมข้อมูลและจัดทำใหม่ในโปรแกรมอื่น ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของการนำเสนอเช่น Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมรายงานและอาจเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลได้
2.รวบรวมข้อมูลระบบ
การรวบรวมข้อมูลมี 2 แบบคือ แบบปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลระเบียนประวัติผู้ป่วยในกลุ่มโรค
โรคความดันสูงที่จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบสารสน เทศของโรงพยาบาลจากข้อมูลที่เดิมที่มีอยู่ในระบบ เนื่องจากรายงานเดิม
เป็นรายงานพื้นฐานที่ผู้บริหารสนใจ และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลมาที่สนับสนุนและเหมาะสมกับมุมมองที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์ เช่น แฟ้มข้อมูลผู้ป่วย ประกอบด้วย อาการ
ในกลุ่มโรคโรคความดันสูง เพศ อายุ ระยะเวลาการรักษา พื้นที่ที่อาศัยและพฤติกรรมของผู้ป่วย
3.การวิเคราะห์และการออกแบบรายงาน
3.1 การวิเคราะห์ระบบ จากการศึกษาระบบงานเดิมที่พบปัญหานั้น ผู้วิจัยจะทำการนำเสนอระบบธุรกิจอัจฉริยะ
โดยการใช้โปรแกรมกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) เป็นเครื่องมือในการสร้างรายงานต่าง ๆ โดยกูเกิล ดาต้า
สตูดิโอ (Google Data Studio) มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสร้างรายงานแสดงผลเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็น
ภาพรวมอย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และสามารถนำไปวางแผน หรือโต้ตอบปัญหาเชิงธุรกิจได้
ทันต่อเหตุการณ์ โดยโปรแกรมกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) เป็นเครื่องมือของกูเกิล (Google) ที่เอาไว้ทำการ
แสดงข้อมูล (Data Visualization) หรือเป็นการสร้างรายงานจากแหล่งข้อมูลตัวเลขที่อ่านยากออกมาเป็นรูปภาพที่อ่านเข้าใจ
ง่าย หรือที่เรียกกันว่าแดชบอร์ด (Dashboard) ซึ่งใน กูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) จะมีเครื่องมือสำหรับช่วย
ในการสร้างรายงานมากมายที่ให้ลากวางและออกแบบหน้าตาของรายงานได้รวมถึงความ สามารถในการดึงข้อมูลจาก
Google Adwords, YouTube, Google Sheets, Big Query และ Google Analytics เป็นต้น
3.2 การสร้ า งรายงาน ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ น ำข้ อ มู ล การรั ก ษาพยาบาลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital
Information System) ซึ่งเป็นชุดข้อมูล (Data Set) ที่อยู่ในรูปแบบกูเกิล ชีต (Google Sheets) โดยใช้โปรแกรมแรพพิดไม
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เนอร์ สตูดิโอ (RapidMiner Studio) ในการคัดกรองข้อมูลที่ผู้บริหารให้ความสนใจ เข้ากระบวนการถ่ายโอนข้อมูล (ExtractTransform-Load : ETL) คือการสกัดข้อมูล (Extract) ปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Transform) และนำเข้าข้อมูล (Lord) และทำ
การสร้างรายงาน ด้วยโปรแกรมกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) เทคนิคประมวลผลแบบออนไลน์เชิงวิเคราะห์
(Online Analytical Processing: OLAP) เป็นการแสดงผลหลายมุมมองตามเงื่อนไขที่ต้องการ ซึ่งโปรแกรมกูเกิล ดาต้า
สตูดิโอ (Google Data Studio) คือการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ทำได้เพียงเชื่อมกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทำให้สามารถสร้าง
รายงานได้ ที่สำคัญคือสามารถในการแบ่งปันรายงานออกไปให้ผู้อื่นได้ และสามารถเข้ามาดูข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่
ต้องสร้างภาพสไลด์ออกมาแสดง หรือไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์ ออกมาแสดง และนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบ
ตัวอักษร สี และยังสามารถแทรกสัญลักษณ์หรือรูปภาพลงในรายงานได้ โดยข้อมูลโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ของ
โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series) ที่มีช่วงห่างของเวลาถูกเก็บรวบรวม
เป็น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี จะทำให้ทราบแนวโน้มในอนาคตว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นมาน้อยเพียงใด อาศัยข้อมูลในอดีตมา พิจารณาว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเมื่อเวลาเปลี่ยนไปมี
ลักษณะเป็นอย่างไร โดยแนวโน้ม (Trend component) เป็นการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาในระยะยาวว่าน่าจะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ลักษณะ แนวโน้มนั้นอาจจะมีแนวโน้มเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ และแสดงผลการพยากรณ์ ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง โดยใช้โปรแกรม เกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) ผ่านรายงานอัจฉริยะ ได้แก่
- รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ
- รายงานแสดงความถี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยแบ่งตามพื้นที่
- รายงานแสดงข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
- รายงานแสดงข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
- รายงานแสดงข้อมูลพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
- รายงานแสดงข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
- รายงานแสดงข้อมูลการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระหว่างปีคศ. 2021 ถึงปี 2024
4.การทดสอบระบบ
ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความพึงพอใจของระบบ ด้วยแบบสอบถาม โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองโดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระบบดีขึ้นไปโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบประเมินความพึงพอใจของระบบธุรกิจอัจฉริยะ ใช้
ระดับค่าคะแนน ในเครื่องมือส่วนมาตรวัดตามมาตราส่วนประมาณค่ากำหนดเป็นระดับคะแนน 5 ระดับตามวิธิีการที่พัฒนา
โดย Rensis Likert ในปี ค.ศ.1932 (ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี , 2550) ส่วนมาตรวัดตามมาตราส่วนประมาณค่ากำหนดเป็นระดับ
คะแนน 5 ระดับ (Rating Scale)
ระดับมากที่สุด ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 5 คะแนน
ระดับมาก
ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 4 คะแนน
ระดับปานกลาง ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 3 คะแนน
ระดับน้อย
ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 2 คะแนน
ระดับน้อยที่สุด ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 1 คะแนน
การแปลความหมายของระดับค่าคะแนนเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์ประมาณค่า ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (พูลสุข
จันทร์เพ็ญ , 2552) โดยแบ่งช่วงคะแนนสำหรับการแปล ผลดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด
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ผลการดำเนินงาน :
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา : โรงพยาบาล
สุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนำข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ปี 2558-2563 ซึ่งเป็นชุด
ข้อมูล (Data Set) ที่อยู่ในรูปแบบกูเกิล ชีต (Google Sheets) มาวิเคราะห์ผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะด้วยโปรแกรมกูเกิล ดาต้า
สตูดิโอ (Google Data Studio) สามารถแสดงได้ ดังนี้
1.รายงานแสดงจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยแบ่งผู้ป่วยตามเพศ ปีพ.ศ 2558 ถึงปีพ.ศ 2563

ภาพที่ 2 รายงานแสดงจำนวนผู้ปว่ ยความดันโลหิตสูงโดยแบ่งผู้ป่วยตามเพศ ปีพ.ศ 2558 ถึงปีพ.ศ 2563
จากการแสดงผลรายงานสถิติจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปีพ.ศ 2558 ถึงปีพ.ศ 2563 ผลสรุปว่ามีผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงปีพ.ศ 2558 ถึงปีพ.ศ 2563
จำนวนทั้งหมด 2,029 ราย โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามเพศได้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยเพศชายมีจำนวน 954 ราย และเพศหญิง
จำนวน 1,075 ราย ซึ่งเมื่อนำจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 2,029 ราย มาจำแนกกลุ่มตามช่วงอายุของผู้ป่วยจะพบว่า กลุ่มผู้ปว่ ยที่มี
อายุ 70 ปีขึ้นไป จะมีจำนวนผู้ป่วยสูงที่สุดจำนวน 832 ราย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นผู้ป่วยเพศชายได้ 486 ราย และเพศหญิง 346
ราย รองลงมา คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 60-69 ปี จำนวน 621 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยเพศชาย จำนวน 323 ราย และเพศหญิง
จำนวน 398 ราย โดยรายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของผู้ป่วยเพศชายและเพศหญิงในรูปแบบของร้อยละ พบว่าจำนวน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตส่วนใหญ่จะพบมากในเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.3 ของจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
และพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเพศชายคิดเป็นร้อยละ 46.7 ของจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมั้งหมดจำนวน
2,029 ราย4.2.2 รายงานแสดงความถี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยแบ่งตามพื้นที่
2.รายงานแสดงความถี่ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในช่วงปีพ.ศ 2558 ถึงปีพ.ศ 2563 โดยแบ่งตามพื้นที่

ภาพที่ 3 รายงานแสดงความถี่ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในช่วงปีพ.ศ 2558 ถึงปีพ.ศ 2563 โดยแบ่งตามพื้นที่
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จากการแสดงผลรายงานแสดงความถี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในช่วงปีพ.ศ 2558 ถึงปีพ.ศ 2563 โดยรายงาน
สามารถจำแนกข้อมูลความถี่ของผู้ป่วยได้ตามพื้นที่ของผู้ป่วย โดยสัดส่วนจำนวนของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่อยู่ร้อยละ 97.1 จากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด มีผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ที่ภาคกลางมี
สัดส่วนร้อยละ 2.5 และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่อาศัยอยู่ภาคอื่นๆ มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 0.4 ผู้วิจัยได้ทำการเจาะลึกข้อมูล
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงลงในระดับจังหวัดจะพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1,781 ราย
รองลงมา คือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 53 ราย ซึ่งรายงานนี้สามารถแสดงข้อมูลความถี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเจาะลึก
ลงไปได้ถึงการแสดงข้อมูลความถี่ของผู้ป่วยในระดับอำเภอ โดยอำเภอที่มีความถี่ของผู้ป่วยสูงที่สุดในจั งหวัดมหาสารคาม คือ
อำเภอเมืองมหาสารคามที่มีจำนวน 1,417 ราย รองลงมาคือ อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 190 ราย
3.รายงานแสดงข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในระหว่างปี พ.ศ 2558 ถึงปี
พ.ศ 2563

ภาพที่ 4 รายงานแสดงข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูงในระหว่างปี พ.ศ 2558 ถึงปี
พ.ศ 2563
จากการแสดงผลรายงานแสดงข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในระหว่าง
ปีพ.ศ 2558 ถึงปีพ.ศ 2563 พบว่าปีที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือ ปี พ.ศ.2563 จำนวน 703 ราย รองลงมา คือ ปี
พ.ศ.2561 จำนวน 684 ราย และรองลงมา คือ ปี พ.ศ.2562 จำนวน 498 ราย และเมื่อเจาะลึกลงไปในจำนวนของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ จะพบว่าจำนวนผู้ป่วยในกลุ่มช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในทุกๆปี รองลงมาคือ กลุ่มช่วงอายุ 60-69 และกลุ่มช่วงอายุที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นคงที่คือกลุ่มช่วง
อายุ 0-29 และ 30-39 ปี

269
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4.รายงานแสดงข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปีพ.ศ 2558 ถึงปีพ.ศ 2563

ภาพที่ 5 รายงานแสดงข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปีพ.ศ 2558 ถึงปีพ.ศ 2563
จากการแสดงผลรายงานแสดงข้อมูลอัตราการเปลีย่ นแปลงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงใน ระหว่างปี ปีพ.ศ 2558
ถึงปีพ.ศ 2563 พบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไปมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัดในช่วงปี ปีพ.ศ 2561 ถึงปีพ.ศ 2563 ที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าปี พ.ศ.2560 แต่ในทาง
กลับกันจะสังเกตว่า ผู้ป่วยมีจำนวนลดลงจากเดิมในปี พ.ศ.2561 จำนวน 297 ราย ลดลงเหลือเพียง 210 รายในปี พ.ศ.2562
โดยในปี พ.ศ.2562 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีจำนวนลดลงในทุกกลุ่มช่วงอายุ ดังนั้นเมื่อนำจำนวนผู้ป่วยในแต่ละช่วงอายุมา
ทำการเปรียบเทียบร้อยละจะพบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่อยู่ในกลุ่มช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 41.2
รองลงมาคือ กลุ่มช่วงอายุ 60-39 ปีคิดเป็นร้อยละ 30.6 และกลุ่มช่วงอายุ 50-59 คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของจำนวนผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงทั้งหมด
5.รายงานแสดงข้อมูลพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ภาพที่ 6 รายงานแสดงข้อมูลพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
จากการแสดงผลรายงานแสดงข้อมูลพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในช่วงปี พ.ศ.2558
ถึงปีพ.ศ 2563 โดยผู้ใช้สามารถดูข้อมูลโดยรวมได้ โดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุในการแสดงข้อมูลการดื่มแอลกอฮอล์ของ
ผู้ป่วยในแต่ละช่วงวัยได้ และสามารถเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่ดื่มได้ โดยแผนภูมิวงกลมจะแสดง
สัดส่วนของผู้ป่วยที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 98.8 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด สามารถแบ่งตามเพศได้เป็น
เพศชาย จำนวน 931 ราย เพศหญิง 1,073 ราย และมีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 1.2 จากผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง สามารถแบ่งเป็นเพศชาย 23 ราย และแบ่งเป็นเพศหญิง 2 รายจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด
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6.รายงานแสดงข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ภาพที่ 7 รายงานแสดงข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
จากการแสดงรายงานแสดงข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในระหว่างปี พ.ศ.2558 ถึงปี
พ.ศ.2563 พบว่า สามารถดูข้อมูลโดยรวมได้ โดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุในการแสดงข้อมูลการสูบบุหรี่ ของผู้ป่วยในแต่ละ
ช่วงวัยได้ และสามารถเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ได้ โดยแผนภูมิวงกลมจะแสดงสัดส่วนของผู้ป่วย
ที่ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด สามารถแบ่งตามเพศได้เป็นเพศชาย จำนวน 954
ราย เพศหญิง 1,075 ราย และมีสัดส่วนของผู้ที่สูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 0.5 จากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สามารถแบ่งเป็น
เพศชาย 10 ราย และไม่มีเพศหญิงที่สูบบุหรี่เลยจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด
7.รายงานแสดงข้อมูลการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระหว่างปี พ.ศ 2564 ถึงปี พ.ศ 2568

ภาพที่ 8 รายงานแสดงข้อมูลการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระหว่างปี พ.ศ 2564 ถึงปี พ.ศ 2568
จากการแสดงผลรายงานแสดงข้อมูลการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระหว่างปี พ.ศ 2564 ถึงปี พ.ศ
2568 พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งตามช่วงอายุจะเห็นว่า กลุ่มช่วง
อายุ 70 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง รองลงมา คือ กลุ่มช่วงอายุ 60-69 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรองลงมา โดย
จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่จะเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 1,976 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 1,042 รายและเพศหญิง 934 ราย
จากจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
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สรุปผลการดำเนินงาน :
การประเมินผลการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา :
โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทดสอบความพึงพอใจในการใช้ งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ โดยให้บุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 30 คนทำแบบสอบถามความพึงพอใจอ้างรายละเอียดตามหัวข้อเรื่องที่ประเมิน
จำนวน 4 ด้าน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard
Deviation) ) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินผล
การประเมิน
S.D.
ระดับ
x̅
1. ด้านการใช้งาน
4.27
0.491
มาก
2. ด้านการแสดงผล
4.45
0.461
มาก
3. ด้านการประมวลผล
4. ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน
ผลการประมาณโดยรวม

4.31
4.45
4.37

0.419
0.466
0.459

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจ การใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) โดยภาพรวม
พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.37, S.D =0.459) เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้าน
การแสดงผล อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.45, S.D = 0.461) และด้านประสิทธิภาพในการทำงาน อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.45, S.D = 0.466) รองลงมาคือด้านการประมวลผลอยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (x̅= 4.31, S.D = 0.419) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือด้านการใช้งาน อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(x̅= 4.27, S.D = 0.491)
สรุปและอภิปรายผล:
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ โดยศึกษากระบวนการและหลักการนำระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะผ่านโปรแกรมกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ ( Google Data Studio)
ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลการรักษาพยาบาลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) ซึ่งเป็นชุด
ข้อมูล (Data Set) ที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบกูเกิล ชีต (Google Sheets) จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมแรพพิดไมเนอร์ สตูดิโอ
(RapidMiner Studio) ในการคัดกรองข้อมูล ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ในระบบธุรกิจอัจฉริยะ โดยผ่านกระบวนการถ่ายโอน
ข้อมูล (Extract-Transform-Load : ETL) คือการสกัดข้อมูล (Extract) ปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Transform) และนำเข้าข้อมูล
(Load) และการใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลายมิติ (Online Analytical Processing : OLAP) แบบประมวผลทันทีที่ป้อนข้อมูล
เข้าไปเพื่อตอบสนองการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร จุดเด่นของงานวิจัยอยู่ระบบสามารถนำข้อมูลที่
มีอยู่มาทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองการวิเคราะห์ แสดงการพยากรณ์ข้อมูล ทำนายแนวโน้ม ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่อาจเกิดขึ้นได้ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุท ธ์ด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความสามารถของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนำระบบธุรกิจอัจฉริยะนี้ไปทำการทดสอบกับบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 30 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ
(Business Intelligence) เป็นเครื่องมือในการสอบถามครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ความพบพอใจในระบบธุรกิจอั จฉริยะโดย
ภาพรวมพบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.459
และจำแนกตามรายด้านพบว่า ด้านการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.491 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการแสดงผล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ 0.461 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ด้าน
การประมวลผล โดยมี ค่ าเฉลี ่ ยเท่ ากั บ 4.31 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.419 ซึ ่ งอยู ่ ใ นระดั บมาก และด้าน
ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.466 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ซึ่งสรุป
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ได้ว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นมาในการดำเนินงานครั้งนี้ในการสนับสนุนการพยากรณ์และการตัดสินใจของผู้บริหารได้
เป็นอย่างดี
ปัจจุบันการวางแผนทางกลยุทธ์ของโรงพยาบาลนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลมากมาย ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
เวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์และทีมสหวิชาชีพนั้นจะต้องทันกลับทุกเหตุการณ์ ซึ่งมีข้อมูลเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำการจัดทำ
รายงาน จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง และมีความยุ่งยาก ดังนั้นการนำระบบธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลที่มีอยู่ มาปรับใช้ เพื่ อ
จัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวางแผนด้านการรักษาผู้ป่วย การวางแผนการสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์รักษาโรค การ
วางการวางบุคลากรทางการแพทย์และทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ และเพื่อวางแผนด้านการจัดเตรียม
งบประมาณของโรงพยาบาลได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถอภิปรายผลถึงปัญหาที่พบเป็นรายข้อได้ ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสุทธาเวช ยังไม่เข้าใจการใช้โปรแกรมกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ
(Google Data Studio) ในการวิเคราะห์และการจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ทำการ
พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อพยากรณ์โรคความดันโลหิตสูงและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้สามารถใช้งานได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
2.เนื่องจากการนำโปรแกรมกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) มีข้อจำกัดในการใช้งานในบางคุณสมบัติได้
เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ฟรี
3.การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล ของโปรแกรมกูเ กิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) กับโปรแกรมกูเกิล ชีต
(Google Sheet) มีความซับซ้อนเนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากโปรแกรมกูเกิล ชีต (Google Sheet) ผู้ใช้จะต้อง
ทำการเชื่อมต่อข้อมูลอีกรอบ
4.สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้วิจัยมีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในจำนวนมากได้
ข้อเสนอแนะ :
การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะผ่านโปรแกรมกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ
(Google Data Studio) ที่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ มีอยู่ได้อย่างสะดวกและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนกล
ยุทธ์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะนี้ซึ่งพัฒนาด้วยโปรแกรมกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) ยังมีข้อจำกัดและสิ่งที่ต้อง
พัฒนาดังต่อไปนี้
1. รายงานสามารถอ่านได้ทางออนไลน์อย่างเดียว
ข้อเสียเปรียบที่สำคัญ ของกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) คืออนุญาตให้ผู้ใช้ดูรายงานทางออนไลน์
เท่านั้น ซึ่งหมายความว่ารายงานที่สร้างขึ้นจะไม่สามารถส่งออกเป็น CSV, PDF หรือไฟล์ประเภทอื่น ๆ ได้ วิธีเดียวในการ
แบ่งปันรายงานที่สร้างในกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) คือการแชร์ที่อยู่ของไฟล์ (URL)
2. รองรับแหล่งข้อมูลเดียว
เมื่อใช้เครื่องมือแดชบอร์ด (Dashboard) อื่น ๆ กูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) อาจมีข้อจำกั ด
เล็กน้อยเนื่องจากรองรับแหล่งข้อมูลเดียวเท่านั้น หมายถึงการสร้างตารางกราฟและแผนภูมิคุณสามารถดึงข้อมูลจากแหล่ ง
เดียวแทนที่จะเป็นหลายช่องทาง การผสมผสานข้อมูลไม่สามารถทำได้ในกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) แม้ว่ากู
เกิล (Google) จะสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาที่แตกต่างกันได้ แต่ก็สามารถรายงานได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น
3. ไม่สามารถแสดงภาพที่ซับซ้อน และการแสดงข้อมูลเชิงลึก
แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายในการตั้งค่าการแสดงภาพพื้นฐานในกูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data Studio) แต่ไม่รองรับ
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่ง แบบที่มีในเครื่องมือของ แท็บโบลว์ (Tableau) และพาวเวอร์ บีไอ (Power
BI) ดังนั้นองค์กรที่มีความต้องการด้านการวิเคราะห์และนักวิเคราะห์ผู้เชียวชาญอาจพบว่ากูเกิล ดาต้า สตูดิโอ (Google Data
Studio) ขาดการแสดงภาพที่ซับซ้อน หรือ แสดงข้อมูลเชิงลึก
4.การกำหนดฟิลด์ด้วยตนเอง
ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองที่ซับซ้อนอาจค่อนข้างไม่ดีในบางครั้ง ซินแทค (syntax) ของ
ฟิลด์จะมีลักษณะเหมือนกับภาษาอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น SQL) แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ในทางปฏิบัติ
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ระบบการจัดการสารสนเทศสาหรับรายวิชาการค้นคว้าอิสระ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
THE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
FOR INDEPENDENT STUDY OF COMPUTER SCIENCE
ทะเลไทย สิงวงค์1, สุบิน ทาบุญสม2
Thalathai Singwong1, Subin Thaboonsom2
1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ทะเลไทย สิงวงค์ อีเมล: Thalathaisingwong@gmail.com
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันระบบจัดการข้อมูล มีความสาคัญต่อการทางานมากขึ้นเพราะการจัดการบริหารข้อมูลให้
เป็นระบบ สามารถสร้างความเป็น ระเบียบ และอานวยความสะดวกในการบริหารลดระยะเวลาในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ลดข้ อผิ ด พลาด สามารถรวบรวมผลงานของผู้ ใช้ ใ ห้ ส ามารถเผยแพร่ และศึ ก ษาเรี ย นรู้ ไ ด้
เนื่องจากปัจจุบันทางสาขาต้องการระบบ MIS จึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียกว่า ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้อิสระของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การ
จัดการข้อมูลโครงงานคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์ ได้ใช้ในการแสดงความคิดเห็น หรือ ประเมิณโครงงานของ
นักศึกษา และนักศึกษายังสามารถใช้ จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง สืบค้นเอกสารโครงงานเพื่ออ้างอิงในการ
พัฒนาโครงงานต่อไป ในบทความนี้จึงนาเสนอระบบจัดการบริหารข้อมูล โครงงานคอมพิวเตอร์ ของสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่ออานวยความสะดวก ให้ง่ายต่อการจัดการโครงงาน
คาสาคัญ: ระบบจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ การเรียนรู้อิสระ
Abstract
At present, the information management system is an important tool for managing
complex processes. It helps to reduce human error and operating time. The process of
Computer science independent learning is a very complex process, thus the MIS is
required. This project presents the MIS for independent learning, the features of this
system are composed of document management, project evaluation, project grading,
archiving, and retrieval system.
Keywords: Project Management System, Computer Program, MIS, Independent Study
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บทนา:
การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าการเรี ย นรู้ อิ ส ระของสาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ มี ก าร
บริหารงานด้วยมือ และเอกสารที่เป็นกระดาษ ซึ่งมีลาดับขั้นตอนดังนี้

รูปที่ 1 ผังโครงงานคอมพิวเตอร์ (แบบ manual) (ส่วนที่ 1/3)
เจ้าหน้าที่นาเข้ารายชื่อข้อมูลนักศึกษาโครงงานเข้าสู่ Excel  เจ้าหน้าที่กาหนดเวลาการส่ ง
หัวข้อโครงงาน  นักศึกษานาไฟล์เสนอรูปแบบ VDO และ PowerPoint เข้าสู่ Google Drive เพื่อรอ
พิจารณานาเสนอ  อาจารย์ประเมิณและตัดสินในการผ่านนาเสนอหัวข้อโครงงาน (ไม่ผ่านกลับไปส่ง
หั ว ข้ อ น าเสนอใหม่ )  นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม ขอบเขตโครงงาน  อาจารย์ แ ต่ ง ตั้ ง ตนเป็ น ประธานและ
คณะกรรมการหั ว ข้ อ โครงงานของนั ก ศึ ก ษาผ่ า นการประชุ ม และกรอกแบบฟอร์ ม  ประธานและ
คณะกรรมการแนะแนวและให้คาปรึกษาให้นักศึกษาในการทาโครงงาน

รูปที่ 2 ผังโครงงานคอมพิวเตอร์ (แบบ manual) (ส่วนที่ 2/3)
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นั ก ศึ ก ษาเตรี ย มเอกสารบท 1-6 และโปรแกรม 70% น าเสนอสอบ 50 ผ่ า นเจ้ า หน้ า ที่ 
เจ้าหน้าที่กาหนดวันสอบเวลาและสถานที่ให้แก่นักศึกษา  คณะกรรมการประเมิณและตัดสินโครงงาน
ของนักศึกษา  คณะกรรมการแสดงความเห็นและชี้แจงจุดแก้ไขให้แก่นักศึกษา  กรรมการรับทราบ
อนุมัติผ่านการสอบ 50  ประธานและคณะกรรมการแนะแนวและให้คาปรึกษาให้นักศึกษาในการทา
โครงงาน  นักศึกษาเตรียมเอกสารบท 7-9 และโปรแกรม 100% นาเสนอสอบ 100 ผ่านเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่กาหนดวันสอบเวลาและสถานที่ให้แก่นักศึกษา  คณะกรรมการประเมิณและตัดสินโครงงาน
ของนักศึกษา  คณะกรรมการแสดงความเห็นและชี้แจงจุดแก้ไขให้แก่นักศึกษา  กรรมการรับทราบ
อนุมัติผ่านการสอบ 100  นักศึกษาพิมรูปเล่มส่ง PDF  อาจารย์ให้คะแนน

รูปที่ 3 ผังโครงงานคอมพิวเตอร์ (แบบ manual) (ส่วนที่ 3/3)
เจ้าหน้าที่ พิมพ์ใบเกรดให้นักศึกษา  เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารในรูปแบบหนังสือ และ แผ่น CD
 เผยแพร่และใช้โครงงานของนักศึกษา
ผู้จัดทาจึงทาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทางานให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ อานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ได้ใช้ในการตัดสินหรือแสดงความคิดเห็นในโครงงาน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา และ นักศึกษาได้ใช้งานในการส่งเอกสารหรือค้นคว้าหาเอกสารเก่าๆของรุ่นที่ผ่าน
มาเพื่อไปศึกษาค้นคว้า ทาโครงงานต่อไป
ระบบที่นาเสนอ
ความต้องการของผู้ใช้งาน
โดยการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานถามความต้องการระบบของผู้ใช้และนาระบบ
แบบเก่าที่ใช้ manual หันมาใช้การทางานแบบออนไลน์แทน ประกอบไปด้วย
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โครงงานนี้ได้นาเสนอขั้นตอนการทางาน ที่มีการปรับปรุงใหม่ดังนี้

รูปที่ 4 ผังโครงงานคอมพิวเตอร์ (แบบ Online) (ส่วนที่ 1/5)
เจ้าหน้าที่อัพโหลดรายชื่อข้อมูลนักศึกษาจาก Excel เข้าสู่ระบบ  เจ้าหน้าที่กาหนดวันเวลาการ
ส่งหัวข้อโครงงานผ่านระบบ  นักศึกษาส่งหัวข้อโครงงานและรายชื่อสมาชิกใน  นักศึกษาอัพโหลด
ไฟล์เสนอรูปแบบ VDO และ PowerPoint เข้าสู่ระบบเพื่อรอพิจารณานาเสนอระบบ  เจ้าหน้าที่ยืนยัน
หัวข้อโครงงานที่นักศึกษาส่งมา(หากไม่ถูกส่งกลับไปแก้ไขใหม่)  อาจารย์และคณะกรรมการประเมิณและ
ตัดสินในการผ่านนาเสนอหัวข้อโครงงาน (หากไม่ผ่านกลับไปส่งหัวข้อนาเสนอใหม่)

รูปที่ 5 ผังโครงงานคอมพิวเตอร์ (แบบ Online) (ส่วนที่ 2/5)
อาจารย์ประเมินและตัดสินผ่านนาเสนอหัวข้อโครงงาน  นักศึกษาเพิ่มขอบเขตโครงงาน 
อาจารย์และกรรมการแต่งตั้งตนเป็นประธานและคณะกรรมการหัวข้อโครงงานของนักศึกษาผ่านการประชุม
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 เจ้าหน้าที่นาผลประชุมที่ได้บันทึกประธานและคณะกรรมการลงในระบบ  นักศึกษาปรึกษาอาจารย์
โครงงานเตรียมเอกสารบท 1-6 และโปรแกรม 70% นาเสนอสอบ 50 กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ 
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ตรวจสอบเอกสารและโปรแกรมก่อนนาเสนอสอบ (หากไม่ผ่านนาโครงงานกลับไป
แก้ไข)  นักศึกษากาหนดวันสอบ 50 เจ้าหน้าที่กดรับทราบการสอบผ่านระบบ

รูปที่ 6 ผังโครงงานคอมพิวเตอร์ (แบบ Online) (ส่วนที่ 3/5)
คณะกรรมการประเมินคะแนนและตัดสินโครงงานของนักศึกษา (หากไม่ผ่านให้กลับไปเสนอสอบ
50 ใหม่)  นักศึกษารับคาชี้แจงจุดแก้ไขจากกรรมการเพื่อส่งรายงานการสอบความก้าวหน้า สอบ50 
นักศึกษาเตรียมเอกสารบท 7-9 และโปรแกรม 100% นาเสนอสอบ 100 กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ 
เจ้าหน้าทีแ่ ละอาจารย์ตรวจสอบเอกสารและโปรแกรมก่อนนาเสนอสอบ (หากไม่ผ่านนาโครงงานกลับไป
แก้ไข)  นักศึกษากาหนดวันสอบ 100 เจ้าหน้าที่กดรับทราบการสอบผ่านระบบ

รูปที่ 7 ผังโครงงานคอมพิวเตอร์ (แบบ Online) (ส่วนที่ 4/5)
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คณะกรรมการประเมินคะแนนและตัดสินโครงงานของนักศึกษา  นักศึกษารับคาชี้แจงจุดแก้ไข
จากกรรมการเพื่ อ ส่ ง รายงานการสอบความก้ า วหน้ า สอบ100  นั ก ศึ ก ษาแก้ ไ ขเล่ ม โครงงานและ
โปรแกรมเสร็จสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่และอาจารย์ตรวจสอบเอกสารและโปรแกรมก่อนเก็บถาวร (หากไม่
ผ่านนาโครงงานกลับไปแก้ไข)  เจ้าหน้าที่กรอกรคะแนนแบบฟอร์มลงระบบ

รูปที่ 8 ผังโครงงานคอมพิวเตอร์ (แบบ Online) (ส่วนที่ 5/5)
เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบส่งเกรดให้นักศึกษา  นักศึกษาเก็บเอกสารในรูปแบบรูปเล่มในรูปแบบ PDF
เข้าสู่ระบบ  เจ้าหน้าที่เก็บโครงงานในรูปแบบหนังสือ และ แผ่น CD  เจ้าหน้าที่กาหนดรูปแบบ
เผยแพร่โครงงานของนักศึกษา

รูปที่ 9 ER diagram (ส่วนที่ 1/4)
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รูปที่ 10 ER diagram (ส่วนที่ 2/4)

รูปที่ 11 ER diagram (ส่วนที่ 3/4)
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รูปที่ 12 ER diagram (ส่วนที่ 4/4)
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เจ้าหน้าที่ (Admin)
1. เข้าสู่ระบบ (Login)
2. สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้ (Manager Student Information)
3. สามารถรับคาร้องของนักศึกษาได้
4. สามารถจัดการอัพโหลด/ดาวน์โหลดฟอร์มเอกสารต่างๆได้
(Manage upload / download forms and documents)
5. สามารถจัดการการแสดงสถิติโครงงานของผู้ใช้งาน
6. สามารถคอมเม้น ส่งกลับ หัวข้อโครงงานของนักศึกษาได้
7. สามารถอัพโหลดรูปเล่มสมบูรณ์ได้
8. สามารถออกจากระบบได้ (Logout)
นักศึกษา (User)
1. เข้าสู่ระบบ (Login)
2. สามารถค้นหาข้อมูลโครงงานของผู้ใช้งานอื่นได้
3. สามารถส่งหัวข้อโครงงานได้
4. สามารถยื่นคาร้องได้
5. สามารถจัดการอัพโหลด/ดาวน์โหลดฟอร์มเอกสารต่างๆได้
(Manage upload / download forms and documents)
6. สามารถส่งรูปเล่มสมบูรณ์ได้
7. สามารถออกจากระบบได้ (Logout)
อาจารย์ (Teacher)
1. เข้าสู่ระบบ (Login)
2. สามารถค้นหาข้อมูลโครงงานของผู้ใช้งานอื่นได้
3. สามารถรับคาร้องของนักศึกษาได้
4. สามารถจัดการอัพโหลด/ดาวน์โหลดฟอร์มเอกสารต่างๆได้
(Manage upload / download forms and documents)
5. สามารถประเมิณให้คะแนนโครงงานของนักศึกษาได้
6. สามารถออกจากระบบได้ (Logout)
บุคคลทั่วไป (Guest)
1. สามารถสืบค้นดูข้อมูลหัวข้อโครงงานได้
2. สามารถดูเอกสารต่างๆได้ ยกเว้นเอกสารสาคัญ
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การทดลองและประเมินผลการทางาน

รูปที่ 13 หน้าระบบโครงงาน
รูปที่ 1 หน้าระบบโครงงาน คือหน้าใช้งานหลักเมื่อผู้ใช้เข้ามาในหน้าเว็บไซต์เรา เมื่อผู้ใช้
เข้าหน้าเว็บไซต์เรามา ก็จะแสดง Template ของเราโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ , Login , ข้อมูลการติดต่อ

รูปที่ 14 หน้า Dashboard
รูปที่ 2 หน้าสร้างโครงงาน ของระบบคือหน้าการทางานต่างๆ ภายในระบบ เริ่มตั้งแต่การ
สร้างโครงงาน การยื่นคาร้อง หรือการ อัพโหลด ดาวน์โหลดเอกสาร ต่างๆ

รูปที่ 15 หน้าทดสอบการทางาน
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รูปที่ 15 หน้าทดสอบการทางาน โดยการทดสอบ คือ การ Test ให้ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
สามารถใช้งานร่วมกันให้ได้ เริ่มจากการรับข้อมูล จาก Users(ผู้ใช้งาน) ที่ได้ยื่นหัวข้อโครงงาน หรือยื่นคา
ร้องต่างๆ Admin (ผู้ดูแลระบบ) ก็จะได้รับการแจ้งเตือนหรือได้รับหัวข้อนั้นๆ Admin สามารถอนุมัติหรือ
จัดการขั้นตอนต่อไปได้
จากการประเมินด้วยการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจานวน 10 คน สรุปได้ว่า
ความพึงพอใจ
10% 0%

มากที่สดุ
มาก

ความเร็วในการทางาน
มากที่สดุ
มาก

15%

ปานกลาง

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
75%

น้ อยที่สดุ

7% 0%
13%
13%

67%

น้ อยที่สดุ

รูปที่ ค.16 ความพึงพอใจในการใช้งาน 75% รูปที่ ค.17 ความสะดวกรวดเร็วในการทางาน 67%
รูปที่ ค.18 ความสวยงามและการใช้งานหน้าเว็บ 30%
การใช้ หน้ าเว็บ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย

10%
10%
30%
20%
30%

น้ อยที่สดุ

สรุปผล
รูปที่ ค.16 ความพึงพอใจในการใช้งาน เมื่อทาระบบนี้แล้วสามารถสืบค้นข้อมูลการทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น และ อานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ รูปที่ ค.17 ความรวดเร็วในการทางาน
นักศึกษาสามารถใช้งานระบบโครงงานคอมพิวเตอร์ในการทางาน ส่ง หรือ แชร์ข้อมูลให้แก่กันผ่านทาง
ออนไลน์ได้สะดวกและใช้งานง่าย รูปที่ ค.18 ความสวยงามในการใช้งานหน้าเว็บ ยังต้องมีการปรับปรุง
เนื่องจากยังทางผู้พัฒนามีจานวนคนไม่พอ จึงยังไม่ได้ออกแบบหน้าระบบให้เหมาะสมกับทางผู้ใช้งาน
กิตติกรรมประกาศ:
โครงงานนี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าจาก ผศ.ดร.ปวี ณ เขื่ อ นแก้ ว อาจารย์ ที่ ป รึ กษาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน และ อาจารย์ อรรถวิท ชังคมานนท์ และ นางสาวสุภาพรรณ
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อนุตรกุล คณะกรรมการควบคุมโครงงานและที่ปรึกษาพิเศษควบคุมโครงงาน ที่คอยสนับสนุน ให้คาปรึกษา
แนะนา ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทาให้โครงการนี้สาเร็จและสมบูรณ์ ผู้จัดทาโครงงาน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ นางสาวสุภาพรรณ อนุตรกุล เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ให้แนะนา
เกี่ยวกับหัวข้อโครงงานและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการตรวจสอบและสอนการจัดทาเอกสารให้เป็น
ระเบียบและถูกต้อง ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ให้ความรู้
ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา คาติชม เพื่อนามาใช้ในการทาโครงงาน
เอกสารอ้างอิง
MIT.“Documentation”.[ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา https://laravel.com/
(วันที่สืบค้น 16 สิงหาคม 2563).
KongRuksiam Official.“สอน Laravel Framework 7 Mini Workshop”.
[ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=n9z82IZB5EI
(วันที่สืบค้น 9 ตุลคาม 2563).
Tristan Edwards.“sweetalert”.[ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา https://sweetalert.js.org/guides/
(วันที่สืบค้น 21 ตุลาคม 2563).
Twitter Inc.“Bootstrap”.[ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา https://getbootstrap.com/
(วันที่สืบค้น 18 สิงหาคม 2563).
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การพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์สาหรับผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง
DEVELOPING AN ONLINE SALES SYSTEM FOR CHA MIANG PRODUCTS
ทัศนันท์ จันทร1 ,ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์1,* กฤษณา เขียวมั่ง2 และ อานาจ โกวรรณ3
Thadsanan Chantorn1, Sasinipa Patcharathanaroach1,* Kritasna Khiaomang2 and Umnaj Kowan3
1

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
3
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
2

* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ อีเมล: sasinipa@g.cmru.ac.th

บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้ มีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อ พัฒนาระบบขายสินค้า จากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงออนไลน์ 2) เพื่อ
ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เลื อ กศึ ก ษาจากประชากรที่ มี ลั ก ษณะตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษา โดยแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ 1) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้แทนผู้นากลุ่มเครือข่ายและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงในชุมชนป่า
แป๋ จานวน 5 คน 2) กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบได้คัดเลือกได้จากการสุ่มอย่างง่าย คือ ตัวแทนคนในชุมชนป่าแป๋ อาเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย ระบบขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง
แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ ผลการวิจัยพบว่า 1)ระบบสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า ช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต อานวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า
โดยมีระบบตระกร้าสินค้า ระบบจัดการสั่งซื้อสินค้า ระบบการชาระเงิน ระบบการจัดส่ง รวมไปถึงการอนุมัติและตรวจสอบ
รายการสั่งซื้อ มีการแจ้งรหัสติดตามสินค้าให้กับสมาชิก นอกจากนี้ยังมีการออกรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการสั่งซื้อสินค้า
รายงานสินค้าใกล้หมด และ รายงานยอดขายประจาวันเดือนปี ได้ 2) ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 ซึ่งอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี 3 )ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจานวน 28 พบว่าผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
คาสาคัญ : ระบบขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง ออนไลน์
Abstract:
This research aims to : 1) to develop the Online Shopping System of Cha Miang products , and 2)
to assess the quality and satisfaction from Online Shopping System of Cha Miang products . Samples used
in this study were selected from a population that meets the objectives of the study. They were divided
into 2 groups as follows: 1) expert samples in which a specific sample group was selected, namely five
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representatives of the leaders from the network of Cha Miang entrepreneurs in Pa Pae community, 2) the
sample group of system users which was selected by simple random sampling, namely 28 representatives
from Pa Pae community, Mae Taeng District, Chiang Mai Province. The research instruments included Online
Shopping System of Cha Miang products , quality assessment form, and system usage satisfaction
questionnaire. The results of the research were as follows: 1) the system could help manage membership
data, product information, as well as increased distribution channels via the internet and boosted sale
orders with a shopping cart system, order management system, payment system, delivery system, including
approving and reviewing orders. The tracking code is provided to members along with various reports such
as sale order report, out-of-stock report, as well as daily, monthly, and annual sales reports. 2) The system's
quality assessment by 5 experts on overall system quality resulted that the mean of the analysis was at
3.95, the standard deviation was at 0.80, which was in good quality level. 3) The results on the evaluation
of the satisfaction from 28 system users demonstrated that the average satisfaction was 3. 99, and the
standard deviation was 0.94, which was in the high level of satisfaction.
Keywords: Online Shopping System, Cha Miang products
บทนา:
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้คนส่วนใหญ่มากขึ้นและยังช่วยอานวยความสะดวก
ได้แก่ การซื้อขายสินค้าหรือบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตมีการหันมาใช้เว็บสื่อกลางทางการค้ามากยิ่งขึ้น และยังเป็น
สื่อกลางในการรวบรวมสินค้าและผู้ซื้อผู้ข ายไว้ในเว็บไซต์เดียวทาให้ค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถจากัดขอบเขต
ข้อมูลให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดธุรกิจการค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ตเสมือนสื่อกลางในการโฆษณาและ
เชื่อมโยงข้อมูลหรือความต้องการของผู้ใช้งานไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยตรงเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการทาธุรกิจ
ทั้งการโปรโมทขายสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของโลกยุคใหม่ เช่น งานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาระบบขายสินค้ามือสองออนไลน์พบว่าระบบขายสินค้ามือสองออนไลน์ [1] มีสามารถเพิ่มช่องทางในการเยี่ยมชมสินค้า
มือสองเลือกซื้อสินค้ามือสองช่วยอานวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงมีการเก็บข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลสมาชิกได้
ผลการประเมินคุณภาพระบบขายสินค้ามือสองออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากและผลการสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบขายสินค้ามือสองออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พร้อมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ย่นเวลาในการนาสินค้าเข้าสู่ตลาด ทาให้สามารถขายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่องแนวโน้มตลาดธุรกิจ
สินค้าออนไลน์ที่ต้องมีระยะเวลาในการสั่งซื้อในอนาคต [2] ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาพบว่า แนวโน้มตลาดธุรกิจสินค้าที่ต้องมี
ระยะเวลาในการสั่งซื้อ คนส่วนมากหันมาทาธุรกิจทางออนไลน์ และต้องการทาธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินทุนจานวนมากซึ่งธุรกิจ
สินค้าที่ต้องมีระยะเวลาในการสั่งซื้อเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยม ดังนั้น แนวทางในการทาธุรกิจ คือ ต้องมีการศึกษา
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ข้อมูลด้านต่างๆ เฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยี มีการสร้างเทคนิคและกลยุทธ์ในการทาธุรกิจโดยหาวิธีการดาเนินการขยายช่อง
ทางการขาย และการทาให้เป็นที่รู้จักของตลาดให้มากยิ่งขึ้น
ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีต้นเมี่ยง หรือต้นชาที่ประชาชนคน
พื้นเมือง นิยมมานึ่งเป็นเมี่ยงอมหรือนามาต้มเป็นน้าชา โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าเมื่อดื่มชาแล้วจะทาให้มีสุขภาพดี จึงพากัน
อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานเพื่อเก็บใบเมี่ยงขาย พร้อมทั้งบุกเบิกขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มมากขึ้นจนเป็นชุมชนที่เอาใบชามา
เป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน และจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นควบคู่ไปกับการทา
ชาใบเมี่ยง เช่น กาแฟ น้าแร่ธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งหมู่บ้านนี้มีพื้นที่อยู่บนภูเขาสูง การติดต่อซื้อขายจะเป็นการเปิดขายปลีก
หน้าบ้านตนเอง ทาให้ยอดขายปลีกทางหน้าร้านของชุมชนมียอดรายได้น้อย เนื่องจากทางชุมชนไม่มีการซื้อขายผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต และการประชาสัมพันธ์ยังไม่กว้างขวางมากนัก และเป็นการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์และจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ การ
สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์นั้นจะมีพนักงานในร้าน เพื่อคอยทาการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อในรูปแบบเอกสารที่จดบันทึก เมื่อ
เอกสารที่จดบันทึกข้อมูลนั้นไม่ชัดเจนหรือชารุด ทาให้ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอีกครั้ง หรืออาจจะทาให้พนักงานไม่ได้ส่ง
สินค้าให้ลูกค้าตามวันเวลาที่กาหนด ทาให้ยอดขายปลีกทางหน้าร้านของชุมชนมีรายได้น้อย
ดังนั้นจากปัญหาข้างต้น จึงได้แนวคิดที่จะพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เลือกซื้อสินค้าและสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลในการขายโดยการจัดทาโครงสร้าง
ฐานข้อมูลในการจัดการระบบการขายสินค้า ให้มีการเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขายสินค้า และแก้ไขข้อมูลระบบขายสินค้าให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล My SQL ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
มากขึ้น ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ทาให้ระบบการขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงในชุมชนป่าแป๋ มีประสิทธิภาพในการทางาน
มากยิ่งขึ้น สามารถซื้อขายได้อย่างสะดวกรวดเร็วอย่างไม่มีขอบเขตจากัด และเกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้นต่อไป
วิธีการทดลอง:
การพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง ได้ดาเนินวิธกี ารทดลอง ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1.1 ระบบขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง
1.2 แบบประเมินคุณภาพระบบขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง เป็นการประเมินความถูกต้องในการทางาน
ของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการมีการ
แบ่งระดับคุณภาพ ดังนี้ [3]
5
หมายถึง คุณภาพดีมาก
4
หมายถึง คุณภาพดี
3
หมายถึง คุณภาพปานกลาง
2
หมายถึง คุณภาพน้อย
1
หมายถึง คุณภาพน้อยทีส่ ุด
การแปรผลจากการตอบแบบประเมินคุณภาพ สามารถแปรผลได้ ดังนี้
5.00 – 4.50
หมายถึง คุณภาพดีมาก
4.49 – 3.50
หมายถึง คุณภาพดี
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3.49 – 2.50
หมายถึง คุณภาพปานกลาง
2.49 – 1.50
หมายถึง คุณภาพน้อย
1.49 – 0.00
หมายถึง คุณภาพน้อยทีส่ ุด
1.3 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง เป็นความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งาน จากการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิธีการของ
โดยแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบสารวจเรียงvอันดับ ซึ่งมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปาน
กลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจ น้อยที่สุด ดังนี้ [4]
เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจต่อสื่อประสมดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด กาหนดให้
5
คะแนน
ความพึงพอใจมาก
กาหนดให้
4
คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง
กาหนดให้
3
คะแนน
ความพึงพอใจน้อย
กาหนดให้
2
คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
กาหนดให้
1
คะแนน
นาผลการประเมินที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์การตัดสินใจ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
4.50 – 5.00
หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง ความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2.2 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.2.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ างผู้เ ชี่ ยวชาญ ได้ คั ด เลือ กกลุ่มตั วอย่า งแบบเจาะจง คื อ ผู้ แ ทนผู้ นากลุ่มเครือข่าย
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงในชุมชนป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 5 ท่าน
2.2.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ โดยได้คัดเลือกได้จากการสุ่มอย่างง่าย คือ ตัวแทนคนในชุมชนป่าแป๋
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจานวน 28 คน
3.วิธีการดาเนินวิจัย
การพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์มีขั้น ตอน
ดาเนินการด้วยกระบวนการวงจรการพั ฒนาระบบ(System Development Life Cycle : SDLC) คือ การแบ่งขั้นตอน
กระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้นก็ได้ การพัฒนาระบบแบ่ง
ออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ [5]
3.1 การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) เป็นกิจกรรมแรกที่สาคัญในการกาหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบเข้ามาช่วยนาข้อมูลปัญหาจากเดิม โดยทาการศึกษารวบรวมข้อมูลระบบงานเดิมเกี่ยวกับ
การขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงในชุมชนป่าแป๋ อาเภอแม่แตงจั งหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า ที่มาจาก
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ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูล ข้อมูลการชาระเงิน และข้อมูลการจัดส่งสินค้า ตลอดจนรายงานต่างๆ เช่น
การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า รายงานสถานการณ์จัดส่งสินค้า และรายงานสินค้าใกล้หมด พบว่าในระบบการทางานเดิมมีการ
ติดต่อซื้อขายจะเป็นการสั่งซื้อโดยตรงผ่านหน้าร้านและสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์และจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ โดยการสั่งซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์นั้นจะมีพนักงานในร้าน เพื่อคอยทาการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อในรูปแบบเอกสารที่จดบันทึก เมื่อเอกสารที่จดบันทึก
ข้อมูลนั้นไม่ชัดเจนหรือชารุด ทาให้ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอีกครั้ง หรืออาจจะทาให้พนักงานไม่ได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามวัน
เวลาที่กาหนด นอกจากนี้การค้นหาสินค้าค่อนข้างยุ่งยาก เพราะการจัดเก็บสินค้ายังไม่เป็นระบบ รวมถึงการเช็คจานวน
สินค้าในสต๊อก และรายได้จากการขายของระบบงานเดิมนั้นทาได้จากการจดรายการด้วยมืออาจทาให้ข้อมูลมีความผิดพลาด
ได้ จากนั้นนาข้อมูลและปัญหาที่รวบรวมได้จากระบบงานเดิม ที่ได้มาวางแผนเพื่อพัฒนา เพื่อกาหนดความต้องการใหม่ของ
ระบบเพื่อการแก้ปัญหาที่มีในชุมชน ในขั้นตอนถัดไป
3.2 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) จากการศึกษาระบบงานเดิมที่ผู้วิจยั ได้ทาการสอบถามศึกษา
ความเหมาะสมและหาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า ควรนาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การขายสินค้าภายในร้านเพื่อจะช่วยให้ระบบการทางานได้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อความสะดวกสบายในการ
ขาย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลกู ค้า สามารถซื้อขายได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไป ดังรูปที่ 1
ลูกค้าเลือกสินค้าหน้าร้าน/ลูกค้าสั่งสินค้าทาง
โทรศัพท์

ลูกค้าสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ
ลูกค้าค้นหาและสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ

พนักงานตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อ

พนักงานคานวณราคาและยอดชาระเงิน พร้อม
เขียนใบเสร็จรับเงิน

ลูกค้าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ
ลูกค้าแจ้งชาระเงินผ่านระบบ

ลูกค้าชาระเงินและพนักงานส่งใบเสร็จรับเงิน
ให้ลูกค้า
พนักงานส่งของให้ลูกค้าหน้าร้าน/จัดส่ง
ไปรษณีย์

พนักงานอนุมัติคาสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า
ระบบออกรายงานต่าง ๆ ได้แก่ ประวัตกิ ารสั่งชื้อ
รายงานยอดขาย ข้อมูลสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

รูปที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการทางานของระบบเดิม และระบบงานใหม่
3.3 การวิเคราะห์ (Analysis) ทาการรวบรวมข้อมูลความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้ ที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการขาย
สินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงในชุมชนป่าแป๋ อาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ โดยดาเนินการได้จากการรวบรวมเอกสารการ
สัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม และการสังเกตการณ์ โดยการพิจารณาภายใต้สภาพแวดล้อมและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน จากนั้นนาความต้องการมาผ่านการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อกาหนดที่ชัดเจนแล้ว นาข้อกาหนดเหล่านั้นไปพัฒนาและ
กาหนดขอบเขตของระบบทั้งหมด ซึ่งการทางานของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ผู้ดูแลระบบผู้ดูแลระบบ/พนักงาน
สมาชิก และ ผู้ใช้ทั่วไป ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ/พนักงาน สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลสินค้า ข้อมูลหมวดสินค้า ข้อมูลการจัดส่งสินค้า
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เมื่อสมาชิกทาการสั่งซื้อสินค้า ผู้ดแู ลระบบ/พนักงาน จะทาการอนุมตั ิการสั่งซื้อสินค้า และยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าเมื่อการ
สั่งซื้อสินค้าของสมาชิกเกินกาหนดเวลาชาระเงิน นอกจากนี้ผู้ดแู ลระบบสามารถดูรายงานต่าง ๆ ได้แก่ รายงานข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้า ประจาวัน/เดือน/ปี การรายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ และรายงานการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด เป็นต้น
2) สมาชิก สามารถ เพิม่ /ลบ/แก้ไข ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และ ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า ได้
หลังจากสามาชิกทาการสั่งชื้อสินค้าและโอนเงินให้กับทางร้านค้าแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการชาระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า รวมถึงสามารถดูรายงานประวัติการสั่งซื้อสินค้าของตนเองได้
3) ผู้ใช้ทั่วไปสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิก ค้นหาสินค้า และดูรายงานข้อมูลสินค้าได้
ในขั้นตอนการวิเคราะห์นี้ได้จัดทาภาพรวมการทางานของระบบ เพื่อกาหนดขอบเขตการทางานของระบบ โดยการ
เขียนแผนภาพ Context Diagram และแสดงรายละเอียดของแต่ละกระบวนการ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 Context Diagramระบบขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชาเมีย่ ง
3.4 การออกแบบ (Design) เป็นขัน้ ตอนทีน่ าผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนนี้
เน้นการออกแบบระบบทั้งส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลตามโครงสร้างของฐานข้อมูลและเขียนออกมาในลักษณะของ
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ดังรูปที่ 3 แล้วส่งให้ผู้ออกแบบระบบในขั้นตอน
ต่อไป
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รูปที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงออนไลน์
3.5 การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) เป็นขั้นตอนการการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบซึ่งใน
การพัฒนาระบบใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อควบคุมการทางาน ระบบฐานข้อมูลใช้มายเอชคิว
แอล (MySQL) และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลใช้ PHPMyAdmin ส่วนในการออกแบบหน้าตาของโปรแกรมใช้เอชทีเอมแอล
(HTML) และซีเอสเอส (CSS) เพื่อให้ระบบทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน
ด้านการทดสอบระบบผู้วิจยั ได้นาระบบดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของการทางานของระบบ
โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ชี่ยวชาญ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้แทนผู้นากลุม่
เครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงในชุมชนป่าแป๋จานวน 5 ท่าน เพื่อเป็นการประเมิณคุณภาพของระบบและตอบแบบ
ประเมิณคุณภาพ เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และ ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแลว จากนั้น
นาระบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน โดยได้คดั เลือกได้จากการสุ่มอย่างง่าย คือ ตัวแทนคนในชุมชนป่าแป๋ อาเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจานวน 28 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานดังกล่าว ทาแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ แล้วนาผลมาวิเคราะห์ ด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ และร่วมกันทา
การปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องพร้อมใช้งานก่อนนาไปติดตั้งใช้จริง
3.6 การติดตั้ง(Implementation) เป็นขั้นตอนการนาระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มาติดตั้งและเริ่มใช้งานจริง ใน
ส่วนนี้นอกจากติดตั้งระบบใช้งานแล้วยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ เช่น จัดทาคู่มือใช้งานระบบ และแผนการบริการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3.7 การซ่อมบารุงระบบ (System Maintenance) เมื่อทดสอบการทางานและติดตั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะ
เป็นขั้นตอนการบารุงรักษาระบบต่อเนื่องหลังจากเริ่มดาเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ปัญหา
เนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ โดยช่วงแรกจะคอยเฝ้าดูและตรวจสอบการทางานของระบบอย่ างสม่าเสมอค้นหา
ปัญหาในการใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมคาร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้
ปรับปรุงระบบ จากนั้นออกแบบการทางานที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขและ หาวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ดี
ยิ่งๆ ขึ้นไป
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ผลการทดลอง:
ผลการทดลองแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้ดังนี้
1.ผลของการพัฒนาระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของสมาชิก ส่วน
ของผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้ทั่วไป ดังนี้
1.1 ส่วนของสมาชิก เมื่อสมาชิกเข้าสูร่ ะบบสาเร็จ จะแสดงเมนูเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบ
ซึ่งสมาชิกสามารถค้นหารายการสินค้า ทาการสั่งชื้อสินค้า และแจ้งการชาระเงิน และ ตรวจสถานะและติตามพัสดุ และดู
ประวัติการสั่งชื้อของตนเองได้ ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 4-5

รูปที่ 4 หน้าจอรายการสั่งซื้อสินค้า

รูปที่ 5 หน้าจอแจ้งการชาระเงิน

1.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ เมื่อทาการเข้าสู่ระบบสาเร็จ จะแสดงเมนูที่ใช้เชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆของระบบ ได้แก่
การจัดการข้อมูลสินค้า อนุมัติหรือยกเลิกการสั่งชื้อ แจ้งเลขติดตามพัสดุให้ลูกค้า นอกจากนี้ระบบแจ้งเตือนรายการสินค้าที่
ใกล้หมด และรายงานยอดการขายประจาวันเดือนปีได้ ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 6-7

รูปที่ 6 หน้าจออนุมัติหรือยกเลิกการสั่งชื้อ

รูปที่ 7 หน้าจอรายงานยอดขายประจาวัน/เดือน/ปี

1.3 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานทั่วไปเมื่อเข้าสู่เว็บไชต์ ระบบจะแสดงเมนูเชื่อมโยงไปยังรายการต่าง ๆ และยัง
แสดงข้อมูลสินค้า รายละเอียดสินค้า หมวดสินค้า ในการสั่งซื้อสินค้านั้นจะต้องทาการสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถสั่งซื้อ
สินค้าได้ ตัวอย่างแสดงส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ดัง รูปที่ 8-9

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงข้อมูลสินค้า

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลสินค้า
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2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงออนไลน์ การศึกษานีไ้ ด้คดั เลือกตัวแทนคือกลุ่ม
ตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญซึ่งคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผูแ้ ทนผู้นากลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงใน
ชุมชนป่าแป๋ จานวน 5 ท่าน ทาการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของระบบระบบชื้อ-ขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง
ออนไลน์ โดยได้ผลการประเมิน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงออนไลน์
ลาดับ
รายการ
Mean S.D

ระดับคุณภาพ

1.

การบริหารจัดการในส่วนของผู้ดูแลระบบ

3.75

1.04

ดี

2.

การบริหารจัดการในส่วนของสมาชิก

3.50

0.53

ดี

3.

การบริหารจัดการในส่วนของผู้ใช้งาน

3.88

0.64

ดี

4.

ระบบสามารถใช้งานง่าย และไม่มคี วามซับซ้อน

4.75

0.46

ดีมาก

5.

คุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ

4.25

1.16

ดี

6.

ความถูกต้องและแม่นยาของระบบ

3.75

0.71

ดี

7.

ความเร็วในการตอบสนองการทางานของระบบ

3.75

1.04

ดี

3.95

0.80

ดี

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน จากแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แยกประเมินคุณภาพออกเป็น 7 ด้าน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพสูงที่สดุ คือ ด้านที่ 4 ระบบสามารถใช้งาน
ง่ายและไม่มีความซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 หมายถึง ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านอื่น ๆ มีระดับคุณภาพที่
รองลงมา คือ อยู่ระดับคุณภาพดี และผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของระบบ โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.80 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี จึงผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของระบบ และสามารถนาไปใช้งานได้จริง
3.ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงออนไลน์ เมื่อระบบได้ผา่ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องและประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และ ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนาระบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้งาน โดยได้คัดเลือกได้จากการสุ่มอย่างง่าย คือ ตัวแทนคนในชุมชนป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจานวน 28
คน โดยให้กลุม่ ตัวอย่างผู้ใช้งานดังกล่าว ทาแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ แล้วนาผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ และร่วมกันทาการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องพร้อม
ใช้งานก่อนนาไปติดตั้งใช้จริง โดยนาผลดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์ได้ผล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของการพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชาเมีย่ ง
ลาดับ
รายการ
Mean S.D ระดับคุณภาพ
1.

ระบบใช้งานง่ายและไม่มีความซับซ้อน

3.86

1.04

พอใจมาก

2.

การออกแบบและรูปแบบการทางานระบบ

3.61

1.03

พอใจมาก

3.

ระบบการทางานมีความเเน่นอนเเละทาหน้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง

4.11

0.79

พอใจมาก

4.

ความเร็วในการตอบสนองการทางานของระบบ

3.75

1.08

พอใจมาก

5.

ระบบมีคณ
ุ ภาพเเละเชื่อถือได้

4.25

1.08

พอใจมาก
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ลาดับ

รายการ

Mean

S.D

ระดับคุณภาพ

6.

ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล

3.86

0.80

พอใจมาก

7.

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบ

3.89

1.10

พอใจมาก

8.

ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ

4.57

0.57

พอใจมากที่สุด

3.99

0.94

พอใจมาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจานวน 28 คน จากแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แยกประเมินความพึงพอใจเป็น 8 ด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านที่ 8 คือความพึง
พอใจในภาพรวมของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การพัฒนาระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงออนไลน์ ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า
อานวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า โดยมีระบบตระกร้าสินค้า ระบบจัดการสั่งซื้อสินค้า ระบบการชาระเงิน ระบบการ
จัดส่ง ช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต ทาให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ ตลอดเวลา ช่วยลด
ข้อจากัดด้านเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ งานวิจัย เรื่องระบบขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน F&O
SHOPMAKE [6] พบว่า ระบบร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ท าให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้า และสั่งซือ้ สินค้าผ่านทางเว็บไซต์
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายของทางร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์
ซึ่งช่วยอานวย
ความสะดวกต่อการดาเนินกิจการ ทาให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้า ผ่านทางระบบออนไลน์ได้
การประเมินคุณภาพของระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงออนไลน์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพของระบบ โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี จึงผาน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบ และสามารถน าไปใช้ ง านได้ จ ริ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ ง ระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม [7] พบว่าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรับ ห่ ว งโซ่คุ ณค่ า ผัก ปลอดภั ยใน จั งหวั ด นครปฐม พบว่ า ผลการทดลองจ าหน่ ายโดยเปรี ย บ เทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นกับ เฟซบุ๊ก พบว่าเฟซบุ๊กมีรายได้จากการขายสูงกว่าการขายผ่า นระบบ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผักปลอดภัยทุกชนิดเนื่องจากเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการตลาดที่เข้าถึงได้ง่าย กลุ่มลูกค้ามี จานวนมากกว่า
ทั้งการเข้าถึงการใช้งาน
การประเมินความพึงพอใจของระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง ได้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบจานวน 28 คน พบว่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 ซึ่งอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากสอดคล้องกับ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม การจาหน่าย ผลิตภัณฑ์มะม่วง
อบ อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา [8] พบว่า ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ กับกลุ่มทดลอง จานวน 217
คน ผลการ วิจัย พบว่า การพัฒนาระบบดาเนินการด้วยวงจร การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเอสดีแอลซี ได้ผลประเมิน
ความพึงพอใจโดยกลุ่มทดลอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Mean=4.33, S.D. = 0.23)
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การคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอรึทึมเพื่อพัฒนาต้นแบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง COVID-19
THE FEATURE SELECTION METHODS AND AN EFFICIENCY COMPARISON OF ALGORITHM
TO DEVELOPING THE SCREENING PATIENTS AT RISK OF COVID-19 INFORMATION
MANAGEMENT PROTOTYPE
ธนาวัฒน์ แก้วแฟง1, ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์2*
Thanawat Keawfeang 1, Chutiphon Srisawat2*
1
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000
ประเทศไทย
2
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
65000 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

อีเมล: chutiphon@psru.ac.th

บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลของโมเดล และ 3) พัฒนาต้นแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคัดครองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง
COVID-19 ในงานวิ จ ั ย นี ้ น ำเสนอวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นข้ อ แรกและข้ อ ที ่ ส อง คื อ การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย และการเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของโมเดล โดยนำชุดข้อมูล ทีใช้วิเคราะห์ของฐานข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้ งแต่เดือน
มีนาคม 2563 - ธันวาคม 2563 จำนวน 14 แอททริบิวต์ 13,500 ชุดข้อมูล มาทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือก
ปั จ จั ย ที ่ เ หมาะสม (Feature Selection) ด้ ว ยเทคนิ ค Filter Approach โดยใช้ ค ่ า Information Gain พบว่ า มี ป ั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องในการเสี่ยงโรคมีจำนวน 11 ปัจจัยที่สำคัญ คือ มีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศ, มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับ
ผู้ป่วยเข้าข่าย, ใกล้ชิดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้ชุมนุมเกิน 100 คน, มีไข้, จมูกไม่ได้กลิ่น, หายใจลำบาก, มีน้ำมูก, เจ็บคอ, ไอ,
อ่อนเพลีย และคลื่นไส้อาเจียน แล้วทำการสร้างโมเดลโดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ 3 เทคนิค ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ(Decision
Tree), การเรียนรู้แบบเบย์(Naive Bayes) และ เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด(K-Nearest Neighbors) ซึ่งทดสอบผลลัพธ์ด้วย 10-Fold
Cross Validation และวัดประสิทธิภาพด้ วย ค่าความถูกต้อ ง (Accuracy), ค่าความแม่นยำ(Precision), ค่าความระลึ ก
(Recall) และค่าความถ่วงดุล(F-measure) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลพบว่าโมเดลสร้างด้วยต้นไม้
ตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค่าเฉลี่ยมีค่าความถูกต้อง 90.82% ค่าความแม่นยำ 94.52% ค่าความระลึก 92.86%
และค่าความถ่วงดุล 93.52% โดยผู้วิจัยจะนำเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจไปพัฒนาต้นแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคัดกรองผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป
คำสำคัญ : ต้นไม้ตัดสินใจ, การเรียนรู้แบบเบย์, เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด, การจัดลำดับคุณสมบัติ, เหมืองข้อมูล, โควิด-19
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Abstract:
The objectives of this research were 1) to analyze factors affecting disease risk COVID-19 2) to
compare an efficiency of algorithm and 3) to develop The Screening Patients at Risk of COVID-19 Information
Management Prototype. The first and the second objectives are presented in this research. The analyzed
data set is the database of department of disease control ministry of public health during March 2020 to
December 2020 for 13,500 records with 14 attributes. This research was applied the feature selection by
Filter Approach with Information Gain technique. It is found that 11 factors consist of Travel abroad, Touch
the patient, Close to 100 common people, Fever, lack of odour, Trouble breathing, Snot, Sore throat, Cough,
Fatigue and Nausea. Moreover, tree predictive models for the risk forecast using Decision Tree technique,
Naive Bayes technique and K-Nearest Neighbour technique have been conducted. The efficiency
comparison among those three models is performed base on 10-Fold Cross Validation technique. The
results of the model evaluation show that the Decision Tree predictive model yields the highest Accuracy
at 90.82%, Prediction 94.52%, Recall 92.86% and F-measure 93.52%. Therefore, the Decision Tree technique
will be used to developing The Screening Patients at Risk of COVID-19 Information Management Prototype.
Keyword: Decision Tree, Naive Bayes, K-Nearest Neighbor, Feature Selection, Data Mining, COVID-19
บทนำ:
ในปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะต้องทำการตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์
เฉพาะทางซึ่งถ้าโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการผูป้ ่วยจะทำให้การตรวจรักษา
มีความล่าช้าหรือสถานพยาบาลบางแห่งขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำจะทำให้การตรวจวินิจฉัยโรค
นี้ทำได้ยาก [1] ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีจำนวนมากการดูแลตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีภาวะความเสี่ยงของโรคสูงขึ้น
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านเหมืองข้อมูล ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตัดสินใจแทน
มนุษย์ ซึ่งช่วยให้มนุษย์ทำงานได้รวดเร็วขึ้น อย่างเช่น [2] การใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) วิเคราะห์โรคหลอด
เลือดแดงโป่งพองโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาการรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองผ่านสายสวน หรือ [3] ระบบการ
พยากรณ์จ ำนวนผู ้ ป่ วยโรคหั ว ใจ โดยใช้ โครงข่า ยประสาทเทีย มเพื ่ อใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ว างแผนเตรี ยมความพร้อมกับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งพัฒนาระบบในรูปแบบ เว็บแอพพลิเคชั่น ผลการวิจยั
พบว่าระบบที่พัฒนา มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มขึ้นและ
ภาวะเสี่ยงซึ่งนำข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มารวบรวมเป็นระบบข้อมูลสุขภาพ (Health Care)
เพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เพื่อช่วยตัดสินใจทางการแพทย์ในการประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้
สถาบันแพทย์ดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มา วินิจฉัยโรคด้วยระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีการประมวลผลอย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์การวิจัย:
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการทำนาย
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3. เพื่อพัฒนาต้นแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:
เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในสัตว์มีหลายสายพันธุ์ โดยปรกติไม่ก่อโรคในคนแต่เมื่อกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรค
ในมนุษย์ได้ซึ่งมักเกิดจากการจัดการที่ผิดธรรมชาติโดยมนุษย์ในขณะที่มนุษย์ยังไม่รู้จักและไม่มีภูมิต้านทานก็จะเกิดการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่
เกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งมีชื่อทางการว่า SARS-CoV-2 ทำให้เกิด ไข้ ไอ และอาจมีปอดอักเสบ เริ่มพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอู่ฮั่นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ภาคกลางของประเทศจีนซึ่งเป็นเมืองใหญ่ มีผู้คน
หนาแน่นจึงเกิดการระบาดใหญ่ได้รวดเร็วการดูแลรักษาเป็นไปอย่างฉุกเฉิน มีคนป่วยหนักและตายมากเกินที่ควรจะเป็นจน
ประเทศจีนต้องปิดเมืองและปิดประเทศต่อมาขณะนี้ประเทศจีนสามารถควบคุมได้จนแทบจะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่แต่โดย
ธรรมชาติแล้วจะยังมีผู้ที่มีเชื้ออยู่ผู้ป่วยรายแรกที่รับการรักษาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นคนจีนที่รับเชื้อ
จากการระบาดในประเทศจีนและได้เดินทางมาประเทศไทยหลังจากนั้นมีผู้ป่วยอีกหลายรายที่มาจากประเทศอื่นส่วนผู้ป่วยที่
ติดเชื้อในประเทศไทยรายแรกมีการรายงานเมื่อ 31 มกราคม 2563 โรคนี้เกิดจากไวรัสโคโรนา (Corona virus) ที่กลายพันธุ์
ในธรรมชาติเป็นสายพันธุ์ใหม่จากการที่ธรรมชาติถูกมนุษย์ทำร้ายโดยมีสมมุติฐานว่าไวรัสอาจจะมีแหล่งเริ่มต้นคือค้างคาวและ
กลายพันธุ์เมื่อผ่านสัตว์ตัวกลางกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคในคนและคนไปรับเชื้อมาแพร่ระหว่างคนสู่ คนทั้งนี้ต้องรอ
การพิสูจน์ต่อไป เคยมีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในอดีต คือ การเกิดโรค SARS (พ.ศ.
2545) และ MERS (พ.ศ.2557) ต้องอยู่ในโรงพยาบาลจึงสกัดการแพร่โรคได้ไม่ยากนักส่วนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่แพร่เชื้อมีทั้งผู้ที่มีอาการน้อยหรืออาจไม่มีอาการนอกเหนือจากผู้มีอาการหนักซึ่งมีน้อยกว่ามากจึงควบคุมการระบาดได้ยาก
กว่า การระบาดที่ใกล้เคียงกับครั้งนี้มากที่สุดคือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 (Influenza A (H1N1)
pdm09 virus) ใน พ.ศ.2552 ซึ่งเริ่มจากอเมริกาแล้วระบาดหนักไปทั่วโลกแต่คนที่ติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สามารถแพร่เชื้อได้ในช่วงเวลาของการติดเชื้อได้นานกว่าการระบาดจึงน่าจะกว้างขวางกว่าและควบคุมยากกว่า [4,5]
การทำเหมืองข้อมูลเป็นนกระบวนการหาประโยชน์หรือความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น
รูปแบบความสัมพันธ์และกฎที่ซ่อนอยู่ภายในฐานข้อมูล [6] เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และประกอบการตัดสินใจได้
ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลลูกค้าของห้างสรรพสินค้าโดยการให้ลูกค้านั้นสมัครสมาชิกและนำข้อมูลเหล่านั้นไปกลั่นกรอง
โดยผ่านเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อที่จะสามารถจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าและสามารถจัดวางสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อควบคู่กันไว้
ใกล้ๆ กันการจำแนกข้อมูล (Classification) เป็นหนึ่งในเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลการจำแนกข้อมูลนั้นเป็นนกระบวนการ
ทางสถิติเพื่อจัดประเภทและวิเคราะห์หารูปแบบของกลุ่มข้อมูลใหม่โดยที่การแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ข้อมูลที่ใช้
ในการสอน (Training Data) และข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ (Test Data) เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นแบบจำลองหรือโมเดล
ปัจจุบันเทคนิคเหมืองข้อมูลมีหลายรูปแบบซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคที่ใช้ทำเหมืองข้อมูล ทั้ง 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree), เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ (Naive Bayes) และเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest
Neighbor) ดังนี้
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เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เป็นการนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสร้าง สามารถสร้าง
แบบจำลองการจัดหมวดหมู่ได้จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่กำหนดไว้ [7]
SplitInfo (S,V)

SplitInfo (S, V) = ∑𝑚
𝑖=1 −

เมื่อ

(1)

Gain (S,V)

GainRatio (S, V) =

|S𝑖 |
𝑆

× 𝑙𝑜𝑔2

|S𝑖 |
𝑆

(2)

S คือ คุณลักษณะที่ใช้ในการตัดสินใจ
V คือ ประเภทการทำนาย

เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ เป็นเทคนิคที่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นเพื่อหาว่าสมมติฐานใดน่าจะถูกต้องที่สุด เช่น ความ
น่าจะเป็นที่สังเกตได้สำหรับสมมติฐานหนึ่ง ๆ เพื่อหาสมมติฐานที่ดีที่สุด เทคนิคนี้อาศัยหลักการของการคำนวณความน่าจะ
เป็นของแต่ละสมมติฐานในที่นี่คือคลาสเป้าหมายหรือผลลัพธ์การทำนายโดยการเรียนรู้แบบเบย์เป็นการเรียนรู้เพิ่มได้เนื่องจาก
ตัวอย่างใหม่ที่ได้มาถูกนำมาปรับเปลี่ยนการแจกแจงซึ่งมีผลต่อการเพิ่มหรือลดความน่าจะเป็นทำให้มีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป
วิธีการนี้ตัวแบบจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามตัวอย่างใหม่ที่ได้โดยผนวกกับความรู้เดิมที่มีซึ่งการท ำนายค่าคลาสเป้าหมายของ
ตัวอย่างใช้ความน่าจะเป็นมากที่สุดของทุกสมมติฐานจากทฤษฎีของเบย์ เราสามารถคำนวณความน่าจะเป็นของสมมติฐานต่าง
ๆ [7]
P(h | D) =

เมื่อ

P(D| h)×P(h)
P(D)

(3)

P(h) คือ ความน่าจะเป็นก่อนหน้าของสมมติฐาน h
P(D) คือ ความน่าจะเป็นก่อนหน้าของชุดข้อมูลตัวอย่าง D
P(h|D) คือ ความน่าจะเป็นของ h เมื่อรู้ D
P(D|h) คือ ความน่าจะเป็นของ D เมื่อรู้ h

เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สดุ เป็นวิธใี นการจำแนกประเภทของข้อมูลวิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมโดยลักษณะพิเศษ คือ
Lazy-Learning นั้นมาจากรูปแบบในการจำแนกประเภทข้อมูล โดยไม่มีการสร้างโมเดลสำหรับจำแนกประเภทข้อมูลเตรียมไว้
ล่วงหน้าเมื่อมีข้อมูลใหม่ที่ต้องการจำแนกประเภทเพียงนำมาเทียบกับข้อมูลเดิมหรือดูความคล้ายคลึงกันของข้อมูลใหม่และ
ข้อมูลเดิมก็สามารถจำแนกประเภทของข้อมูลใหม่ได้โดยให้เป็นประเภทเดียวกับข้อมูลเดิมที่อยู่ใกล้เคียง [7] ซึ่งมีสมการ
ดังต่อไปนี้
Distance = √∑

โดย

𝑛
𝑘=1

(𝑝𝑘− 𝑞𝑘 )2

(4)

n คือ จํานวนรวม
k คือ ตําแหนงของควอไทลเดไซลหรือเปอรเซ็นไทล
p คือ คาความนาจะเปน
q คือ คาควอไทล
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ในขั้นตอนนี้จะเป็นการจำแนกกลุ่มข้อมูลหลายชนิดแต่ละเทคนิคก็ให้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งใน
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ต้องนำโมเดลที่ได้จากการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อมาทำการทดสอบความถูกต้อง
แม่นยำและความน่าเชื่อถือของโมเดลและนำไปพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการพยากรณ์โรคที่เกิดความเสี่ยง โดยทำ
การเปรียบเทียบเทคนิคที่นำมาใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ซึ่งสรุปข้อดีและข้อจำกัด [8,9] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบวิธีการนำเทคนิคที่นำมาใช้
เทคนิค
ข้อดี

ข้อจำกัด

Decision Tree - มองแล้วเข้าใจได้ง่าย ดูลำดับขั้นตอนการตัดสิน ใจ - อาจแตกกิ่งมากไปทำให้เกิดการเรียนรู้เกิน
แล้ววิเคราะห์ได้
ได้ง่าย
- ไม่ขึ้นกับการกระจายตัวของข้อมูล ไม่จำเป็นต้องทำ - หากข้อมูลมีการเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อย
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานก่อน

จะส่งผลต่อการแตกกิ่งได้
- ไม่เหมาะกับข้อมูลทีม่ ีลักษณะเป็นเชิงเส้น

Naive Bays

- เหมาะกั บ การใช้ ง านในข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ และมี - ใช้ได้กับ Attribute ที่เป็นอิสระเท่านั้น
Feature ที่มาก สะดวกในการ Training และสามารถ
จำแนก Class จำนวนมากได้มีการคำนวนที่ง่าย

K-Nearest

- หากเงื่อนไขในการตัดสินใจมีความซับซ้อนวิธีนี้

- ใช้เวลาคำนวณนาน

Neighbors

สามารถนำไปสร้างโมเดลที่มีประสิทธิภาพได้

- ถ ้ า Attribute ม ี จ ำ น ว น ม า ก จ ะ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดในการคำนวณค่า

การคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) เป็นหลักการที่มีความสำคัญและใช้เพื่อลดขนาดหรือมิติของข้อมูล
ลง จึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งในปัจจุบันมีเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลายที่นักวิจัยได้น
นำมาใช้ในงานวิจัย [10] ตัวอย่างเช่น เทคนิค Correlation Based Feature Selection เป็นเทคนิคที่ใช้การหากลุ่มของ
คุณลักษณะที่ได้รับการประเมินค่าจากความสามารถในการคาดการณ์ โดยคุณลักษณะที่ถูกคัดเลือกจะถูกนําไปใช้ในการใน
ขั้นตอนต่อไป เช่น การจําแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) เป็นต้น
การคัดเลือกคุณลัก ษณะที่สำคัญสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีได้แก่ Filter approach และ Wrapper Approach
[11,12] แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่นำมาใช้
คุณลักษณะ
คำอธิบาย
Filter approach

เป็นวิธีที่พยายามคัดเลือกคุณลักษณะที่สำคัญโดยการคำนวณค่าน้ำหนักหรือค่าความสัมพันธ์
ของแต่ละคุณ ลัก ษณะ โดยเลือกเฉพาะคุณ ลัก ษณะที่มีความสำคัญเก็บเอาไว้เช่นเทคนิ ค
Correlation Based Feature Selection (CFS), เทคนิ ค Information Gain (IG), เทคนิ ค
Gain Ratio (GR) เทคนิค Chi-Square
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Wrapper Approach

เป็นวิธีคัดเลือกคุณลักษณะที่สำคัญโดยการคำนวณค่าน้ำหนักการวัดค่าความถูกต้องในการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลมาสร้างเซตของคุณลักษณะใหม่โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนคุณลักษณะจากเซต
เดิม เช่นเทคนิค Forward Selection, เทคนิคBackward Elimination, เทคนิคEvolutionary
Selection

ในงานวิ จ ั ย นี ้เ ลื อ กใช้ Filter approach ด้ ว ยหลั ก การคัด เลื อ กฟี เจอร์ โดยใช้ ก ารคํ านวณหาคาน้ ำหนัก หรือค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละฟีเจอร์และคลาสต่างๆ โดยการเรียงลำดับตามค่าน้ำหนักที่คํานวณ และเลือกปัจจัยที่สำคัญเก็บไว้
ซึ่งเทคนิคในการคํานวณในงานนี้ คือ การใช้ค่า Information Gain ในการจัดลำดับคุณสมบัติ ด้วยการแบ่งข้อมูลออกตามการ
พยากรณ์ และหลังการแบ่งว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือไม่ ถ้ามีประสิทธิภาพดีขึ้นค่าจะมีค่าสูง การคำนวณค่าจะใช้ค่าในการวัด
ความแตกต่างหรือการกระจัดกระจายของข้อมูล ถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกันมากก็จะมีค่ าสูง ในทางตรงข้ามถ้าข้อมูลมีความ
คล้ายกันมากค่าก็จะมีค่าต่ำ โดยการใช้สูตรการคำนวณดังนี้
Information Gain(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔2 (

1

)

𝑃(𝑅=𝑥)

(5)

การวัดค่าประสิทธิภาพของตัวแบบ:
การวัดค่าประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์ได้จากการนำตัวแบบการพยากรณ์ที่ได้จากข้อมูลชุดเรียนรู้มา
ทดสอบด้วยข้อมูลชุดทดสอบ [13] โดยทำการวัดค่าที่ได้ ดังนี้
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) คือ การวัดความสามารถของโมเดลในการดึงข้อมูลโดย ค่าความถูกต้องเป็น
อัตราส่วนของจำนวนการทายถูกต้องต่อจำนวนตัวอย่างทั้งหมด
Accuracy =

TP+TN
(TP+TN+FP+FN)

(6)

ค่าความแม่นยำ (Precision) คือการวัดความสามารถในการที่ขจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป โดย ค่าความ
แม่นยำเป็นอัตราส่วนของจำนวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกดึงออกมากับจำนวนข้อมูลที่ถูกดึงออกมาทั้งหมด
Precision =

TP
(TP+FP)

(7)

ค่าความระลึก (Recall) คือการวัดความสามารถของระบบในการค้นพบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยค่าความระลึก
เป็นอัตราส่วนของจำนวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกดึงออกมากับจำนวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Recall =

TP
(TP+FN)

(8)

ค่าความถ่วงดุล (F-Measure) คือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรการเรียนรู้ โดย ค่าความถ่วงดุลเป็นค่าเฉลี่ยของ
ค่าความแม่นยำและค่าความระลึกเป็นค่าที่ได้จากการเอาค่า ค่าความแม่นยำและค่าความระลึก มาคำนวณรวมกัน
F − Measure =

2 x Recall x Precision
Recall+ Precision

(9)
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โดย

TP
TN
FP
FN

เป็นจำนวนข้อมูลที่พยากรณ์ออกมาอย่างถูกต้อง
เป็นจำนวนข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกพยากรณ์
เป็นจำนวนข้อมูลที่ผิดพลาดที่ถูกพยากรณ์ออกมา
เป็นจำนวนข้อมูลที่ผิดพลาดแต่ไม่ถูกพยากรณ์

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแบ่งข้อมูลแบบ 10-Fold Cross Validation
ในทำการออกแบบโมเดลตามรูปแบบการจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) และใช้โปรแกรม RapidMiner
Studio 9 วิเคราะห์โดยใช้อัลกอริธึม เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิควิธกี ารเรียนรู้แบบเบย์ และเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลทำการทดสอบประสิทธิภาพในการจำแนกข้อมูลโดยการวัดความถูกต้องของทั้ง 3
เทคนิค ด้วยวิธีการ 10-Fold Cross Validation ดังรูปที่ 1 ซึ่งจะแบ่งข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน การตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 13,500 ชุดข้อมูล เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นสัดส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลชุดฝึกหัด (Training Data) เพื่อนำไปสร้างตัวแบบ มีข้อมูลร้อยละ 70 ของข้อมูลทั้งหมด และส่วนที่ 2 ข้อมูล
ชุดทดสอบ (Test Data) เพื่อนำไปทำนายตัวแบบมีข้อมูลร้อยละ 30 ของข้อมูลทั้งหมด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:
ชฏิภกรน์ ทรายหมอ, วิภาเจริญภัณฑารักษ์ และวิทยาพรพัชรพงศ์ , (2557) “การพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์
ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การสร้างโมเดลในการทำนายโอกาสการ
กลับมารักษาตัวซ้ำของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลคือโมเดลที่สร้างโดยใช้เทคนิค ต้นไม้ตัดสินใจ มี
ประสิทธิภาพการทำนายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 85.5 [14]
นพรัตน์ พจน์จิราภรณ์ (2559). ศึกษาวิจัยเรื่องระบบสนับสนุนทางการแพทย์เพื่อวิเคราะห์โรคหลอดเลือดแดงโป่ง
พองโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาการรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองผ่านสายสวนโดยเลือกใช้โมเดลโครงข่ายประสาท
เทียม ต้นไม้ตัดสินใจและนาอีฟเบย์ จากผลการทดลองพบว่าโมเดลต้นไม้ตัดสินใจมีประสิทธิ ภาพค่าความถูกต้องสูงที่สุดมีค่า
เท่ากับ 98.10% [15]
ปพน, กาญจนา และเบญจภัค (2553). ได้ศึกษาความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โดยการพัฒนาและออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นและใช้การคำนวณสมการคณิตศาสตร์โดยสมการที่ใช้มีดังนี้
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สมการเชิงเส้นสมการเอกซ์โพเนนเชียล, ลอการิทึม, โพลิโนเมียล, ยกกำลัง เป็นสมการที่ใช้ประเมินผลลัพธ์ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูล
ของ [16]
ริยา จิรานุกูล (2558). ศึกษาเรื่องภาวะซึมเศร้า และภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษานี้เป็นการวิจัยเพื่อหาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า
ภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป [17]
Dr. Neeraj Bhargava, Girja Sharma, Ritu Bhargava, Manish Mathuria. (2013) งานวิ จ ั ย นี ้ ม ุ ่ ง เน้ น ไปที่
อัลกอริทึม J48 ซึ่งใช้ในการสร้าง Univariate Decision Trees การศึกษาวิจัยยังกล่าวถึงแนวคิดของแผนผังการตัดสินใจ
หลายตัวแปรด้วยกระบวนการจัดประเภทอินสแตนซ์โดยใช้แอตทริบิวต์มากกว่าหนึ่งรายการที่แต่ละโหนดภายใน แนวคิดหลัก
ที่อยู่เบื้องหลังหัวข้อนี้คือการได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ใหม่ของการวิจัยโดยการสำรวจข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อมูลความรู้เทคนิคการขุดข้อมูลและเครื่องมือ ในที่สุดผลการทดลองทั้งหมดของ Weka ก็ได้รับการตรวจสอบแล้ว [18]
วิธีดำเนินการวิจัย:
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษารวบรวมและเตรียมข้อมูล 2) การรวบรวม
ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล 3) การสร้างโมเดลและทดสอบโมเดล 4) การวัดค่าประสิทธิภาพของโมเดล 5) พัฒนาระบบ
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจยั
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ศึกษาข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ่งที่ต้องสังเกต ลักษณะอาการที่พบโดยทั่วไป คือ ไอ, มี
น้ำมูกเจ็บคอ, หายใจเร็ว หรือ หายใจลำบาก หรือ หายใจไม่สะดวก, จมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น
ศึกษาเทคนิคที่จะนำมาใช้ ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอรึทึม ทั้งสามเทคนิค ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ , การ
เรียนรู้แบบเบย์ และ เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด เพื่อหาอัลกอริธึมที่เหมาะสมนำไปพัฒนาต้นแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคัดกรอง
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล:
ข้อมูลที่นำมาใช้สำหรับการสร้างต้นแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง COVID-19 โดย
เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่
มีนาคม 2563 - ธันวาคม 2563 จำนวน 13500 ชุดข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการคัดกรอง
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Filter approach โดยใช้เทคนิคการจัดลำดับคุณสมบัติวิเคราะห์ค่า
น้ำหนักของแอทริบิวต์จากนั้นจึงนำปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นตัวแปรนำเข้าจำนวน 14 ตัวแปรและข้อมูลผลลัพธ์ จำนวน 1 ตัวแปร เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์หนึ่งคลาสผลลัพธ์โดย แบ่งระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย
และความเสี่ยงน้อยมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลตัวแปร
ลำดับ

ชื่อแอตทริบิวต์

ค่าข้อมูล

ประเภทตัวแปร

1

มีไข้ (37.5 องศาขึ้นไป)

0 = ต่ำกว่า 37.5, 1 = สูง

input

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ไอ
จมูกไม่ได้กลิ่น
เจ็บคอ
หายใจเร็ว หรือ หายใจลำบาก หรือ หายใจไม่สะดวก
มีน้ำมูก
มีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศ
คลื่นไส้อาเจียน
สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด
สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่อนเพลีย
เพศ
อายุ
ใกล้ชิดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้ชุมนุมเกิน 100 คน ในช่วง 14 วัน
ระดับความเสี่ยง

0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ใช่, 1 = ใช่
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
1=เพศหญิง 2=เพศชาย
1-100 ปี
0 = ไม่ใช่, 1 = ใช่
1 (น้อยมาก), 2 (น้อย),
3 (ปานกลาง), 4 (สูงมาก)

input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
output
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การสร้างโมเดลและทดสอบโมเดล:
การสร้างตัวแบบหาความสัมพันธ์ (Relational Patten) เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในผู้ป่วยด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามอัลกอริทึมการสร้างแบบจำลองการจำแนกกลุ่ม
(Classification) โดยเทคนิคที่นำมาใช้มี ดังนี้
การจัดลำดับคุณสมบัติ (Information Gain :IG) สำหรับการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) จะใช้ค่าใน
การวัดความแตกต่างหรือการกระจัดกระจายของข้อมูลถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกันมากก็จะมีค่าสูงในทางตรงข้ามถ้าข้อมูลมี
ความคล้ายกันมากค่าก็จะมีค่าต่ำโดยมีขั้นตอน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การจัดลำดับคุณสมบัติ (Information Gain : IG) สำหรับการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection)
ขั้นตอนนีเ้ ป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data mining เพื่อการทำนายและคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9 เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ข้อมูลมาทำการสร้างโมเดลการทำนายด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ทั้ง 3 เทคนิค ได้แก่ 1.เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 2.
เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ และ 3.เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด และทดสอบผลลัพธ์ด้วยวิธีการ 10-Fold cross validation ดังนี้
เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ คือกระบวนการเรียนรู้โดยการแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นแขนงสาขาซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับ
การตัดสินใจจริงของมนุษย์และถูกแสดงเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถทำงานได้กับข้อมูลที่มีความเกี่ยวกันของข้อมูลด้วย
วัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้การจดจำและการพยากรณ์อนาคตโดยมีขั้นตอน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แบบจำลองตัวแบบการพยากรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการทำงาน ด้วยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ
เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ คือโมเดลการจัดกลุ่มที่ใช้หลักความน่าจะเป็นและสมมติฐานที่กำหนดให้การเกิดของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกลุ่มนั้นเป็นอิสระต่อกันซึ่งกระบวนการของเทคนิคนี้ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายและยังได้รับความ
นิยมเนื่องจากมีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนแต่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการพยากรณ์โดยมีขั้นตอน ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 แบบจำลองตัวแบบการพยากรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการทำงานด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์
เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด คือมาจากรูปแบบในการจําแนกประเภทข้อมูลโดยไม่มีการสร้างโมเดลสำหรับจําแนก
ประเภทข้อมูลเตรียมไว้ล่วงหน้าเมื่อมีข้อมูลใหม่ที่ต้องการจําแนกประเภทเพียงนํามาเทียบกับข้อมูลเดิมและดูความคล้ายคลึง
กันของข้อมูลใหม่และข้อมูลเดิมที่มีก็สามารถจําแนกประเภทของข้อมูลใหม่ได้โดยให้เป็นประเภทเดียวกับข้อมูลเดิมที่อยู่
ใกล้เคียงจากนั้นทำการหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับค่า k ด้วยวิธีการ Optimization โดยกําหนดค่า parameter k ต่ำสุดให้มีเท่ากับ
2 และค่า k สูงสุดให้มีค่าเท่ากับ 20 และให้มีการเพิ่มค่า k ขึ้นที่ละ 1 ค่า โดยกําหนดค่า Steps เป็น 20 ดังแสดงในรูปที่ 5
และทำการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยวิธี 10-Fold Cross Validation ดังแสดงในรูปที่ 6 และ รูปที่ 7

รูปที่ 6 การ set ค่า parameter สำหรับการทำ optimize หาค่า k ที่ดีที่สุดของเทคนิคเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด

รูปที่ 7 แบบจำลองตัวแบบการพยากรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการทำงานด้วยเทคนิคเพือ่ นบ้านที่ใกล้ที่สุด
การวัดค่าประสิทธิภาพของตัวแบบ:
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ น ำค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการจำแนกประเภทข้ อ มู ล ของการจำแนกประเภทข้ อ มู ล (Classification
Performance) ด้วยเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลทั้ง 3 เทคนิค มาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความ
ถูกต้อง ค่าความแม่นยำ ค่าความระลึก และค่าความถ่วงดุล เพื่อหาแบบจำลองที่ดีที่สุดสำหรับนำไปใช้ในการการพยากรณ์
ความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ผลการวิจัย:
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสีย่ ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการคัดเลือก
คุณสมบัติ ด้วยการคำนวณค่าน้ำหนักของแอททริบิวต์พบว่ามีจำนวน 11 ปัจจัยที่สำคัญ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ลำดับ

ชื่อแอตทริบิวต์

ค่าน้ำหนัก

1. มีประวัตเิ ดินทางไปยังต่างประเทศ

0.511

2. มีไข้ (37.5 องศาขึ้นไป)

0.480

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0.360
0.300
0.240
0.210
0.180
0.140
0.090
0.061
0.020

จมูกไม่ได้กลิ่น
หายใจเร็ว หรือ หายใจลำบาก หรือ หายใจไม่สะดวก
อ่อนเพลีย
คลื่นไส้ อาเจียน
มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่าย
ใกล้ชิดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้ชุมนุมเกิน 100 คน
เจ็บคอ
ไอ
มีน้ำมูก

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของทั้งสามเทคนิค ได้ผล
การทดลองดังตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าแบบจำลองจาก Decision Tree มีค่าประสิทธิภาพดีกว่าแบบจำลอง Naive Bays และ
K-Nearest Neighbours โดยมีค่าความถูกต้อง 90.82% ค่าความแม่นยำ 94.52% ค่าความระลึก 92.86% และค่าความ
ถ่วงดุล 93.52% และแสดงแผนภูมิผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลอง ดังรูปที่ 8
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลอง 10-Fold Cross Validation
Classification Techniques Accuracy (%) Precision (%)

Recall (%)

F_measure (%)

Decision tree

90.82

94.52

92.86

93.52

Naive Bays

85.98

89.81

91.63

91.02

K-Nearest Neighbors

73.84

76.95

91.25

83.55
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Classification Techniques
100
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0
Accuracy (%)

Precision (%)

Decision tree

Naive Bays

Recall (%)

F_measure (%)

K-Nearest Neighbors

รูปที่ 8 แผนภูมิผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลอง
อภิปรายผลการวิจัย:
การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของแอททริบิวต์ด้วยเทคนิควิธีการจัดลำดับคุณสมบัติ พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเสี่ยง
โรค 11 ปัจจัย คือ มีเดินทางไปยังต่างประเทศ, มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่าย, มีไข้, จมูกไม่ได้กลิ่น, หายใจ
ลำบาก, มีน้ำมูก, เจ็บคอ, ไอ, อ่อนเพลีย และคลื่นไส้อาเจียน และวัดประสิทธิภาพแบบจำลองด้วยการตรวจสอบไขว้ของทั้ง
สามเทคนิค จะเห็นได้ว่าแบบจำลองต้นไม้ตัดสินใจมีค่าประสิทธิภาพดีกว่าแบบจำลองการเรียนรู้แบบเบย์ และ แบบจำลอง
เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด โดยมีค่าความถูกต้อง 90.82% ค่าความแม่นยำ 94.52% ค่าความระลึก 92.86% และค่าความถ่วงดุล
93.52%
ข้อเสนอแนะ:
1. เทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะที่ผู้วิจัยได้นําเสนอ นั้นเป็นเพียงบางเทคนิคของการคัดเลือกคุณลักษณะจาก
หลากหลายเทคนิคที่มีอยู่ในปัจจุบัน และยังมีข้อจํากัดในเรื่องของปัจจัยข้อมูลที่มีเพียงข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอ ในอนาคตหาก
มีการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะต้องมีการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ปัจจัยที่เพิ่มมากขึ้นและใช้เทคนิคใน
การคัดเลือกคุณลักษณะ ในหลายๆ เทคนิคมากขึ้นเพื่อสามารถนําผลของการทดลองไปใช้ได้อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้เป็นจัดเก็บในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งหากมีการเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นจะ
มีผลต่อผลของการวิเคราะห์และการคัดเลือกข้อมูลเพื่อนำไปสร้างตัวแบบจำลอง ดังนั้นควรมีการนำเทคนิคการจำแนก
ประเภทข้อมูลเทคนิคอื่น ๆ เข้ามาใช้ในการสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์พยากรณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์การพัฒนางานวิจัยในอนาคต ควรใช้จำนวนข้อมูลที่มีมากกว่านี้และเพิ่มข้อมูลปัจจัยให้
ครอบคลุมกับการวินิจฉัยทางการแพทย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโย ชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง
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Village Health Volunteers (VHV) 4.0: Case Study of Ban Sawang, Khueang Nai District, Ubon
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ปรีดาภรณ์ ตรีพจนีย1*์ ปวีณา แก้วเชียงหวาง1 เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง2 และ จินตพร ม่วงเขียว2
Preedaporn Treephotchanee1 Paweena kaewchingwarng1 Lersak Phothong2 and Jintaporn Muangkhiew2
1
นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44150 ประเทศไทย
2
อาจารย์ประจาคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44150 ประเทศไทย
*

ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ปรีดาภรณ์ ตรีพจนีย์ อีเมล: 60010912709@msu.ac.th

บทคัดย่อ:
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนงานสุขภาพของประชาชน และยัง
เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทาหน้าที่สื่อสารความรู้ด้านสาธารณสุขและสารวจข้อมูลด้านสุขภาพชุมชน จาเป็นต้องมีการ
ดาเนินงานจัดเก็บ สื่อสาร และประมวลผล อย่างถูกต้องรวดเร็ว เพื่อสะท้อนไปสู่การกาหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันของ
ส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบสารสนเทศ อสม.หมอประจาบ้าน 4.0 เพื่อสนับสนุนการ
ทางานของ อสม. ลดการบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษ ลดการซ้าซ้อนและสูญหายของข้อมูล เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยาในการ
ทางาน
งานวิจัยนีใ้ ช้กรณีศึกษาชุมชนบ้านสว่าง อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
ด้วยโปรแกรมภาษา PHP และจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนงานคือ (1) ส่วนงาน
การบันทึกตาแหน่งภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ายุงลาย (2) ส่วนงานการบันทึกข้อมูลการให้วิตามินเสริมสาหรับเด็ก และ
(3) การลงทะเบียนและติดตามลูกบ้านผู้เดินทางกลับภูมิลาเนาในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อสรุปผลและรายงานข้อมูลเหล่านี้ไปยัง
กระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1) ผู้ดูแลระบบ (2) อสม. และ (3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผลการหา
ประสิทธิภาพของระบบอสม.หมอประจาบ้าน 4.0 จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากในทุก
ประเด็น ได้แก่ ด้านการเข้าใช้ระบบ ด้านเทคนิคการออกแบบระบบ และด้านความสามารถของระบบ ผลการประเมินจาก อสม.
พบว่ามีระดับความพึงพอใจมากในทุกประเด็น ได้แก่ ด้านการประเมินคุณค่าของระบบ ด้านการใช้งานระหว่างระบบกับผู้ใช้ และ
ด้านการประมวลผลของระบบสารสนเทศ

คาสาคัญ: ระบบสุขภาพชุมชน, อสม., ข้อมูลสาธารณสุขชุมชน
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Abstracts:
Village health volunteers (VHV) are virtual teams that driven public health to communicate and
transfer health knowledge because they are part of their local community. Conducting this research is
mandatory to collect and evaluate; hence, precise results may lead to the most preventive measures and
standards. This research aimed to develop information systems, especially for the VHVs' team, also known as
the local home doctor 4.0" namely "Mor Chao Baan 4.0" to support their workloads: reducing the wastage of
paper, minimizing duplication and loss of data, and increasing the speed and work accuracy.
This case study was conducted in the Ban Sawang community, Khueang Nai District, Ubon
Ratchathani Province. The researchers developed a system using a PHP web programming language, storing
data in a MySQL database. The developed system comprises of three main functions – (1) recording the
location of containers that caused the breeding ground for the Aedes aegypti larvae, (2) recording vitamin
supplementation data for children, and (3) registering and monitoring villagers returning home in the COVID-19
situation. The results of this study were summarized and reported to the Ministry of Public Health. Three
primary users are the system administrators, VHV members, and health officials. The evaluation of the
efficiency of the Mor Chao Bann 4.0 is based on expert assessment. The overall results showed that the
developed system effectively performs in all aspects, including system access, design techniques, and
performance. The VHVs' evaluation revealed a high level of satisfaction in all dimensions - the system's
valuation, the user interface, and the accuracy of information systems.

Keywords: Public Health System, Village Health Volunteer, Community Health Information
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บทนา :
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากในแต่ละละแวกบ้าน
และ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด โดยมีบทบาทหน้าที่สาคัญในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอนามัย
บทบาทสาคัญ ประกอบด้วย การให้สุขศึกษา การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ ของชุมชน การดาเนินกิจกรรมด้าน
การส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค การเยี่ยมบ้านและดูแล ผู้ป่วยติดเตียงนอนที่บ้าน การสื่อสารข้อมูลเพื่อ การปรึกษา ส่งต่อหรือ
ค้นหาโรคที่เร็วขึ้น การสารวจและจัดทาข้อมูลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การติดตาม รวบรวมและรายงานผลการดาเนิน กิจกรรมด้าน
สุขภาพ และการเป็นแกนนาสุขภาพ ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากผลการสารวจสถานการณ์การดาเนินงาน และ
เนื่องจากการดาเนินชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปัญหาสุขภาพของคนไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ความสลับซับซ้อนมากขึน้
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น จน
กลายเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้ องค์กรภาครัฐและเอกชนได้นาเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือ อสม. ชุมชนบ้านสว่าง ตาบล
เขื่องใน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ต้องการเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลการตรวจลูกน้ายุงลาย ข่อ
มูลการหยอดวิตามินเด็ก ระบบลงทะเบียนผู้เดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 เพื่อส่งข้อมูล
ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องใน จากระบบงานเดิมที่ใช้กระดาษในการจดบันทึกข้อมูล เอกสารอาจเกิดความสูญหายและสิ้นเปลือง
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้จัดทาเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการอานวยความสะดวก อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
หรือ อสม. ชุมชนบ้านสว่าง ตาบลเขื่องใน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องใน โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านเข้าไปบันทึก ข้อมูลการตรวจลูกน้ายุงลาย ข้อมูลการหยอดวิตามินเด็ก ระบบลงทะเบียนผู้เดินทางกลับ
ภูมิลาเนาเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 เพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงงาน :
1.เพื่อสร้างระบบสารสนเทศสนับสนุนอานวยความสะดวกให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านให้ง่ายต่อการใช้
งาน
2.เพื่อความรวดเร็วและแม่นยาในการทางานของ อสม.
3. เพื่อศึกษาลดการซ้าซ้อนและสูญหาของข้อมูล
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง :
ระบบอสม.หมอประจาบ้าน 4.0 เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ของสรรพสิ่ง โดยมีส่วนของ
Software ที่ใช้ในการพัฒนาประกอบไปด้วย 1) ภาษาโปรแกรม PHP เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ที่สามารถใช้งาน
ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ มีความสามารถสูง 2) Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสาหรับพัฒนาเว็บไซต์ 3) MySQL
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการสือ่ สารเพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ในกรุงเทพมหานครนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สาธารณสุข
(อสม.) ในกรุงเทพมหานคร และหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ รวมทั้งประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศ ตลอดจนการวัด
ความพึ งพอใจของอาสาสมัค รสาธารณสุข (อสม.) ในกรุงเทพมหานครที่มีต่ อระบบสารสนเทศการสื่ อสารเพื่อ ส่ งเสริม การ
ปฏิบัติงาน โดยใช้รูปแบบของการวิจัยและพัฒนา มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 เขตบึงกุ่ม จานวน 30 คน และประชาชน ครัวเรือนในเขต
ดูแลรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน เก็บรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล
การสร้างระบบสารสนเทศการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใน กรุงเทพมหานคร ได้สร้าง
ออกมาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น เป็นซอฟต์แวร์ประเภทเว็บเบราเซอร์เป็นหลัก โดยมี รายละเอียดใน 3 ระดับ ได้แก่ 1)
ระดับผู้ดูแลระบบ 2) ระดับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ 3) ระดับบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลหลักของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนที่ดูแล และข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน :
1. รวบรวมข้อมูลที่จะนามาใช้ประกอบการพัฒนาระบบ
2. วิเคราะห์ระบบ
จะแบ่งระบบหลักๆ ออกเป็น 3 ระบบ
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2.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานหลักของระบบ ระบบตรวจลูกน้ายุงลาย
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2.2 วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานหลักของระบบ ระบบหยอดยาเด็กวิตามินเด็ก
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2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานหลักของระบบ ระบบลงทะเบียนผู้เดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการ
แพร่ระบาด Covid-19






,

,

,



























3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบและแก้ไขข้อผิดพลาด
6. นาเสนอผลงาน

320

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ผลการทดลอง :
1.กราฟความเสี่ยงการตรวจลูกน้ายุงลาย

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลเป็นกราฟ
อสม.จะกรอกข้อมูลการตรวจลูกน้ายุงลายลงในระบบจะแสดงข้อมูลเป็นกราฟว่าแต่ละบ้านมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ
ใดบ้างเพื่อให้ดูข้อมูลได้ง่ายว่าในแต่ละเดือนว่าในแต่ละบ้านเลขที่ไหนบ้างมีความเสี่ยงสูงเพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รู้
2. หน้ารีพอร์ทข้อมูลลูกน้ายุงลาย

รูปที่ 2 หน้ารีพอร์ทข้อมูลลูกน้ายุงลาย
หน้ารีพอร์ทข้อมูลลูกน้ายุงลาย หน้าที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ออกมาเพื่อใช้งานต่อไปได้
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2. วิธีการทดลอง:
ทดสอบโดยการให้อสม.กรอกข้อมูลการตรวจลูกน้ายุงลาย ข้อมูลหยอดวิตามินเด็ก ข้อมูลผู้เดิ นทางกลับภูมิลาเนาเพื่อให้
ข้อมูลเข้าไปอยู่ฐานข้อมูล
ยกตัวอย่างเช่น กรอกข้อมูลการตรวจลูกน้ายุงลาย

รูปที่ 3 หน้ากรอกข้อมูล
หน้ากรอกข้อมูลการตรวจลูกน้ายุงลาย อสม.จะทาการค้นหาที่อยู่ บ้านเลขที่ ชื่อเจ้าบ้าน ก็จะแสดงบนหน้าจอบันทึกการ
ตรวจลูกน้ายุงลาย หลังจากนั่น อสม.จะทาการกรอก วันที่ตรวจ ภาชนะที่มีน้า ภาชนะที่พบลูกน้ายุงลาย พื้นที่ และระดับความ
เสี่ยง (ปลอดภัย,เสี่ยงต่า,เสีย่ งสูง,เสี่ยงสูงมาก) หลังจากกรอกข้อมูลครบจะทาการกดบันทึก
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หลังจากอสม.กรอกข้อมูลเสร็จ ข้อมูลจะถูกไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลและแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าแสดงข้อมูลการตรวจลูกน้ายุงลาย
หน้าแสดงข้อมูลการตรวจลูกน้ายุงลาย คือหน้าที่ อสม.ทาการกรอกข้อมูลการตรวจลูกน้ายุงลายในระบบเมื่อทาการ
บันทึกแล้ว ระบบจะกลับมายังหน้าแสดงขอมูลการตรวจลูกน้ายุงลาย
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :
1.สรุปผลการดาเนินงาน
อสม.หมอประจาบ้าน 4.0: กรณีศึกษาชุมชนบ้านสว่าง อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีความสามารถในการ คือ (1)
ส่วนงานการบันทึกตาแหน่งภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ายุงลาย (2) ส่วนงานการบันทึกข้อมูลการให้วิตามินเสริมสาหรับ
เด็ก และ (3) การลงทะเบียนและติดตามลูกบ้านผู้เดินทางกลับภูมิลาเนาในสถานการณ์โควิด 19 พบว่าการมีระบบอสม.หมอ
ประจาบ้าน 4.0 ทาให้อสม.ชุมชนบ้านสว่าง สะดวกในการจัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆและสนับสนุนการทางานของอสม. ลดความ
ซ้าซ้อนและสุญหายของข้อมูลและเพิ่มความรวดเร็วของการทางาน ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการตรวจลูกน้ายุงลาย หยอดวิตามินเด็ก ผู้
เดินทางกลับภูมิลาเนา กระดานการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน
2.ข้อเสนอแนะ
1)ปัญหาการกรอกข้อมูลของอสม. ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ทาให้การเชื่อมต่อกับระบบเข้าใช้งานไม่ได้
2)ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยี อสม.บางท่านมีอายุเยอะทาให้ยากต่อการเข้าใช้งานในระบบ
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กิตติกรรมประกาศ
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เครื่องต้นแบบเพื่อช่วยการเรียนรู้อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา
PROTOTYPES TO AID BRAILLE LEARNING FOR THE VISUALLY IMPAIRED
เปรม เวชยานนท์1, เลอพงษ์ จ่ายยัง1, นฤเบศร์ ขวัญโชคชัย1 และ รวิ อุตตมธนินทร์1
Prem Wetchayanon1, Lerpong Jaiyang1, Narubet Kwanchokchai1 and Ravi Uttamatanin1
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บทคัดย่อ:
ในบทความนี้นำเสนอการออกแบบเครื่องต้นแบบเพื่อช่วยการเรียนรู้อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาใน
ยุคปัจจุบันมีผู้พิการทางสายตาอยู่จำนวนไม่น้อยประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 1.ผู้ที่สายตาบอดสนิท 2.ผู้ที่สายตาบอดไม่
สนิท และปัจจัยหลักสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาคือการสัมผัส และการฟัง ผู้ที่พิการทางสายตาทุกคนต้อง
ได้รับการเรียนรู้อักษรเบรลล์อาจจะตั้งแต่ในวัยเด็ก หรือ ช่วงอายุตอนโต แต่เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนรู้ในท้องตลาดมีราคา
ที่สูงมาก จึงได้มีแนวคิดที่จะทำเครื่องที่มีราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาดโดยตัวเครื่องจะมีฟังก์ชันในการเรียนรู้อยู่ด้วยกัน
ทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ 1.พยัญชนะไทย 2.พยัญชนะอังกฤษ 3.ตัวเลข 4.สระ 5.วรรณยุกต์ ตัวเครื่องใช้การควบคุมโดย ราส
เบอร์รี่พาย ซึ่งเป็นตัวควบคุม สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ในการทำงานของตัวเครื่องยังมีฟังก์ชันเสียงเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาที่เรียน
ได้มีการจดจำที่ง่ายขึ้น ตัวเครื่องมีการใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ในการหมุนให้เกิดหน้าของอักษรเบรลล์ ขึ้นมาโดยจะมีทั้งหมด
ด้วยกัน 3 เซลล์ และ จะมีสเต็ปปิ้งมอเตอร์อีกตัวในการเลื่อนรางสไลด์ให้เคลื่อนที่เพื่อทำให้เปลี่ยนหน้าของอักษรเบรลล์
โดยเครื่องต้นแบบเพื่อช่วยการเรียนรู้อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตานี้สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ในอนาคตในด้าน
การเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตาได้อีกด้วย
คำสำคัญ : เครื่องต้นแบบการเรียนรู้อักษรเบรลล์ผู้พิการทางสายตา, ราสเบอร์รี่พาย, สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ฟังก์ชัน
Abstract:
This article presents a prototype design to aid braille learning for the visually impaired. In
modern times there are quite a few people with visual impairments, there are two types of them: 1. The
person who is completely blind.2. Those whose lines are not completely blind The main factor in the
life of the visually impaired is touching and hearing. All visually impaired people must acquire braille
learning, perhaps from childhood or older age. The learning machines in the market are very expensive.
Therefore, the idea is to make a machine that is cheaper than the market.The machine consists 5
categories of learning functions 1. Thai language 2.English 3.Number 4.Vowel 5.tone marks. This machine
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is controlled by Raspberry Pi which is the controller Stepping Motor in the operation of the machine and
also has a sound function to make learning effective and easy to remember for the blind. The machine
uses a stepping motor to turn the braille face up. There are 3 cells in total and there is another stepping
motor to move the slide rail to make the page change. Braille prototypes to aid braille learning for the
visually impaired can be further developed in the future. The learning aspect of the visually impaired as
well.
Keywords: Protoypes, Braille, Visually Impaired, Raspberry Pi, Stepping Motor, Learning Function
บทนำ:
ปัจจุบันผู้พิการทางสายตามีจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจอักษรเบรลล์ และอาจไม่เคยได้สัมผัสและรู้จักกับอักษร
เบรลล์เบื้องต้น ทำให้ในบางครั้งสื่อที่ใช่ในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่เพียงพอต่อการรับรู้จากการได้ยินหรือการสัมผัส
ดังนั้นการที่จะอ่านตัวหนังสือหรือใช้เครื่องอำนวยความสะดวกที่มีอักษรเบรลล์กำกับจึงเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะผู้พกิ ารที่
ตาบอดสนิท
ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะทำเครื่องต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตากับการ
เรียนรู้อักษรเบรลล์เบื้องต้น ที่มีฟังก์ชันเสียงกำกับ กับการได้สัมผัสเครื่องที่มีอักษรเบรลล์ตามตัวอักษรเบื้องต้น เพื่อเพิ่ม
การเรียนรู้อักษรเบรลล์ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ โดยตัวเครื่องจะใช้กับผู้ที่จะมาสอนอักษรเบรลล์เพื่อกำกับความเข้าใจ
ของผู้พิการเพื่อการเรียนรู้เบื้องต้นที่สามารถเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้น
วิธีการทดลอง:
เป็นการทดลองการทำงานของตัวเครื่องต้นแบบเพื่อช่วยการเรียนรู้อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดย
มีการทำงานแสดงให้เ ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าตัวอักษรของแต่ละประเภทของอักษรเบรลล์ เวลาในการการเปลี่ยน
ตัวอักษร เสียง และความแม่นยำของตัวอักษรขณะเปลี่ยน ซึ่งอักษรเบรลล์ที่นำมาทดลองมีทั้งหมด 6 ประเภท 1.อักษร
เบรลลล์ภาษาไทย 2.อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ 3.อักษรเบรลล์สระไทย 4.อักษรเบรลล์ว รรณยุกต์ไทย 5.อักษรเบรลล์
ตัวเลขไทย 6.อักษรเบรลล์ตัวเลขอารบิก ซึ่งการทดลองตัวเครื่องต้นแบบมีการกำหนดตำแหน่งของเฟืองหมุนของเครื่อง
และกำหนดทิศทางการหมุนของแต่ละหน้าเฟือง การประกอบเฟืองของตัวเครื่องต้นแบบ เฟืองจะมีหน้าอักษรเบรลล์
แบ่งเป็น 2 เฟืองต่อหนึ่งอักษรเบรลล์ขั้นต่ำ มากสุดของอักษรเบรลล์จะใช้ทั้งหมด 6 เฟือง ซึ่งหน้าของอักษรเบรลล์ในหนึ่ง
เฟืองจะมีทงั้ หมด 8 ด้าน และมีอักษรเบรลล์กำหนดไว้ทุกหน้า
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รูปที่ 1 แบบจำลองรูปแบบของตำแหน่งของอักษรเบรลล์บนหน้าเฟือง
การกำหนดทิศการหมุนของอักษรเบรลล์จะหมุน แบบทวนเข็มนาฬิกาตามแกนของมอเตอร์ และแบ่งทิศทาง
หน้าเฟืองทีละ 45 องศาเริ่มที่หน้า 1 ที่ 0 องศา ถึง 360 องศา ซึ่งการแปลงหน้าอักษรเบรลล์จะแปลงตามตัวเลขกำหนด
ของหน้านั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ก มีค่าเท่ากับ 551111

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแปลงอักษรหน้าแผงเซลล์ให้เป็น ก
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รูปที่ 3 แผนภาพการต่อวงจร
จากรูปที่ 3 เป็นการต่อวงจรโดยใช้ Raspberry Pi เป็นตัวสั่งการให้ Stepping Motor มีการทำงานโดยการต่อ
Raspberry Pi เข้ากับ Stepping Drive Motor และต่อเข้ากับตัว Motor โดยตรงตัว Motor จะทำการหมุนตัว 8
เหลี่ยมที่เอาไว้ใช้ในแสดงอักษรเบรลล์ให้ขึ้นมาเป็นหน้าอักษร ดังรูปที่ 2

รูปที่ 4 แกนและตัวเฟือง 8 เหลี่ยม

จากรูปที่ 4 เป็นตัวแบบแกน และเฟือง 8 เหลี่ยมเพื่อทำให้เกิดการแสดงเป็นจุดต่างๆตามแบบอักษรเบรลล์
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รูปที่ 5 ตัวรางสไลด์
จากรูปที่ 5 เป็นตัวรางสไลด์ในการทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่เพื่อหมุนเฟืองแต่ละตัวให้มีหน้าจุดที่เปลี่ยนไปโดย
ตัวเครื่องประกอบไปด้วยเฟือง 6 ชิ้น

รูปที่ 6 ภาพรวมตัวเครื่อง
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จากรูปที่ 6 เป็นภาพรวมของตัวเครื่องอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นตัวเครื่องที่ใช้ในการควบคุมการหมุน
และมีปมุ่ ไว้ใช้ในการใช้งานศึกษาบทเรียนของอักษรเบรลล์ อีกส่วนเป็นตัวเครื่องที่ใช้ในการอ่านอักษรเบรลล์ และใช้ใน
การแสดงอักษรเบรลล์ให้เกิดจุดบนตัว 8 เหลี่ยม

ผลการทดลอง:
จากการทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บผลการทดลองการทำงานของเครื่องต้นแบบเพื่อช่วยการเรียนรู้อักษร
เบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาทีละตัวอักษรเพื่อหาข้อบกพร่อง และเวลาที่ใช้การดำเนินการ ในการทดลองทั้งหมดเป็น
การทดลองโดยเริ่มจากค่าเริ่มต้นของหน้าเฟือง เพื่อให้ตัวอักษรของอักษรเบรลล์หาเวลาในการทำงาน และทดสอบการ
ทำงานของโปรแกรมว่าเกิดข้อผิดพลาดในการแสดงผลหรือด้านการออกแบบของตัวเฟือง และบันทึกผล
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำงานของแต่ละตัวอักษรเบรลล์
ตารางที่ 1 เวลาเฉลี่ยการทำงานของอักษรเบรลล์ต่อวินาที
ประเภท
เวลาต่ำสุด
เวลาสูงสุด
พยัญชนะไทย
9.76
12.35
สระ
9
11.72
วรรณยุกต์
10.01
12.44
ภาษาอังกฤษ
9.13
10.63
ตัวเลขอารบิก
9.02
10.55
ตัวเอลขไทย
9.85
11.02

ผลต่าง
2.59
2.72
2.43
1.5
1.53
1.17

ค่าเฉลี่ย
10.93
10.61
11.34
9.92
9.9
9.49
10.37

อธิบายตารางที่ 1 เวลาเฉลี่ยของการทำงานของอักษรเบรลล์ต่อวินาที จะแบ่งเป็น 6 ประเภทที่ทำการทดลอง
ซึ่งจะนำค่าเวลาที่ต่ำที่สุดและสูงที่สุดของตัวอักษรในแต่ละประเภท เพื่อหาผลต่างของเวลา และนำตัวอักษรเบรลล์ทุก
ตัวอักษรในตัวเครื่องต้นแบบมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อรวมค่าเวลาที่ได้ของทุกประเภทมาเป็นเวลาการทำงานของเครื่องโดยรวม
ทดสอบเสียง และการทำงานซ้ำอักษรเดิมเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของตัวเครื่อง
ตารางที่ 2 ตรวจสอบเสียงจำนวนการทำซ้ำและความผิดพลาดของตัวอักษรขณะทำซ้ำ
ประเภท
เสียง
รอบ
ผิดพลาด
เปอร์เซ็น
ผิดพลาด (%)
พยัญชนะไทย
10
1
10 %
✓

ตัวอักษร
ที่ผิดพลาด
ม
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สระ วรรณยุกต์

✓

10

1

10 %

เอาะ

ภาษาอังกฤษ

✓

10

3

30 %

H,L,Q

ตัวเลข

✓

10

1

10 %

๐

อธิบายตารางที่ 2 ทดสอบความผิดพลาดของการเช็คอักษรให้ตรงกับอักษรเบรลล์ของแต่ละประเภท มีการ
ทดสอบเสียง จำนวนรอบของการเช็ค ความผิดพลาดของตัวอักษรตอนเช็ค หมายเหตุ ซึ่งตัวอักษรที่ผิดพลาดเนื่องจาก
ตัวเครื่องต้นแบบยังมีฮาดแวร์ที่ไม่เสถียรจึงมีการหมุนติดขัดและผิดพลาดในบางครั้ง
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
โครงงานนี้ได้สร้างเครื่องต้นเเบบเพื่อช่วยการเรียนรู้อักษรเบรลล์ โดยสร้างขึ้นจากบอร์ดราสเบอร์รี่พาย 3
บีพลัส และใช้ภาษาไพธอน ในการเขียนซอฟต์แวร์ในการควบคุมสเต็ปมอเตอร์ให้มีการหมุน เพื่อให้เกิดการแสดงผลบน
ตัวเครื่องโดยการแสดงผลมีการแสดงสูงสุด คือ 3 เซลล์ โดยแต่ละตัวอักษรจะมีการแสดงเซลล์ไม่เท่ากัน จึงทำให้ความไว
ในการแสดงนั้นไม่เท่ากันโดย พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 ตัว ประกอบด้วยอักษรที่ใช้ 1 เซลล์จำนวน 28 ตัว เวลาเฉลี่ย
ในการเปลี่ยนอักษรเท่ากับ 10.8 วินาทีต่ออักษร อักษรที่ใช้ 2 เซลล์ มีจำนวน 16 ตัว เวลาเฉลี่ยในการเปลี่ยนตัวอักษร
เท่ากับ 11.80 วินาทีต่ออักษร ไม่มีอักษรที่ใช้ 3 เซลล์ ดังนั้นเวลาที่ได้ในการเปลี่ยนอักษรทั้งหมด 44 ตัว เท่ากับ 10.92
วินาที
การทดสอบการแสดงสระ วรรณยุกต์จำนวน 40 อักษร ประกอบด้วยอักษรที่ใช้ 1 เซลล์จำนวน 27 ตัว เวลา
เฉลี่ยในการเปลี่ยนอักษรเท่ากับ 10.61 วินาทีต่ออักษร อักษรที่ใช้ 2 เซลล์ จำนวน 11 ตัวเวลาเฉลี่ยในการเปลี่ยน
อักษรเท่ากับ 11.21 วินาทีต่ออักษร อักษรที่ใช้ 3 เซลล์จำนวน 2 ตัว เวลาเฉลี่ยในการเปลี่ยนอักษรเท่ากับ 11.29 วินาที
ต่ออักษร ดังนั้นเวลาที่ได้ในการเปลี่ยนอักษรทั้งหมด 40 ตัว เท่ากับ 10.75 วินาที
การทดสอบการแสดงอักษรภาษาอังกฤษมีจำนวน 26 อักษร ประกอบด้วย อักษรที่ใช้ 1 เซลล์จำนวน 26 ตัว
เวลาเฉลี่ยในการเปลี่ยนอักษรเท่ากับ 9.91 วินาทีต่ออักษรไม่มีอักษรที่ใช้ 2 และ 3 เซลล์ ดังนั้นเวลาที่ได้ในการเปลี่ยน
อักษรทัง้ หมด 26 ตัว เท่ากับ 9.91 วินาที
การทดสอบการแสดงตัวเลขอารบิกจำนวน 10 อักษร ประกอบด้วย อักษรที่ใช้ 2 เซลล์จำนวน 10 ตัว เวลา
เฉลี่ยในการเปลี่ยนอักษรเท่ากับ 9.9 วินาทีต่ออักษร ไม่มีอักษรที่ใช้ 1 และ 3 เซลล์ ดังนั้นเวลาที่ได้ในการเปลี่ยนอักษร
ทั้งหมด 10 ตัว เท่ากับ 9.9 วินาที
การทดสอบการแสดงตัวเลขไทยจำนวน 10 อักษร ประกอบด้วย อักษรที่ใช้ 3 เซลล์ จำนวน 10 ตัว เวลา
เฉลี่ยในการเปลี่ยนอักษรเท่ากับ 10.52 วินาทีต่ออักษร ไม่มีอักษรที่ใช้ 1 และ 2 เซลล์ ดังนั้นเวลาที่ได้ในการเปลี่ยน
อักษรทั้งหมด 10 ตัว เท่ากับ 10.52 วินาที และมีแนวทางการพัฒนาต่อมีดังนี้
1. ออกแบบโมเดล 3D ให้มีขนาดที่เล็กเพื่อสะดวกต่อการพกพา
2. เพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้น เพื่อให้แสดงผลได้ที่ละหลายๆ อักษรหรือทีละชุดข้อความ
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3. สามารถผสมตัวอักษรเป็นประโยค หรือ กลุ่มคำได้

กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิ จั ย นี้ ได้ร ับ การสนั บสนุ น จากอาจารย์ ท ี ่ป รึ กษา ดร.รวิ อุ ต ตมธนิ นทร์ และภาควิ ชาวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้ความช่วยเหลือให้คําชี้แนะช่วย
แก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่คณะผู้จัดทํางานวิจัยนี้
เอกสารอ้างอิง
[1]
อักษรเบรลล์ คือ. 2562 [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา:
https://th.wikipedia.org/wiki/อักษรเบรลล์ (วันที่ค้นข้อมูล: 12 กันยายน 2562)
[2]
เบรลล์ดสิ เพลย์. 2560 [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา:
https://www.brailleintl.org/เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวกับอ/ (วันที่ค้นข้อมูล: 12 กันยายน 2562)
[3]
Python คือ. 2562 [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา:
https://www.9experttraining.com/articles/python-คืออะไร (วันที่ค้นข้อมูล: 15 กันยายน 2562)
[4]
Raspberry Pi ทำความรู้จัก. 2562 [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา:
http://www2.crma.ac.th/itd/Know/RBPI/index.asp (วันที่ค้นข้อมูล: 18 กันยายน 2562)
[5]
ซอฟแวร์ที่ใช้ในงานออกแบบ 3 มิติ 123d design. 2562 [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา:
https://1th.me/YNP7d (วันที่ค้นข้อมูล: 6 ตุลาคม 2562)
[6]
ทำความรู้จักกับ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ. 2562 [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา:
https://www.harn.co.th/articles/introduction-to-3d-printing/ (วันที่ค้นข้อมูล: 25 ตุลาคม 2562)
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บทคัดย่อ:
การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน เพราะเป็น
ขั้นตอนแรกของการเริ่มต้นกระบวนการจัดศึกษา ซึ่งนักเรียนจัดเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ การคัดเลือกนักเรียนที่ดี เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกสถานศึกษา
ดังนั้น การพัฒนาเว็บสมศรี.ไอโอ ให้รองรับในส่วนการรับสมัครนักเรียน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำในการบริหารจัดการ
โรงเรียน โดยการรับสมัครนักเรียนจะเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบจนกระทั่งโรงเรียนรับเป็นนักเรียน และ
จัดเข้าห้องเรียนตามชั้นเรียนอย่างเหมาะสมเป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบเว็ปแอพพลิเคชัน ใช้เครื่องมือประกอบด้วย Ruby on
rails, Angular JS, และ jQuery เพื่อพัฒนาระบบโดยใช้รูปแบบ Model View และController
ผลการนำระบบไปใช้พบว่า โรงเรียนกำหนดเป้าหมายการรับสมัครนักเรียนจำนวน 300 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีนักเรียนมาสมัครจำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 81 ทางโรงเรียนจะสามารถกำหนดห้องเรียนได้จำนวน
3.72 ห้อง ในกรณีที่กำหนดให้แต่ละห้องมีนักเรียนจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ส่วนการจัดคุณครูเข้าชั้นเรียน จะมีคุณครูที่
ได้รับมอบหมายให้ดูแลชั้นเรียนจำนวน 7.44 คน ในกรณีที่กำหนดให้แต่ละห้องมีจำนวนคุณครูต่อนักเรียน สัดส่วน 1:25 คน คิด
เป็นร้อยละ 62
คำสำคัญ: การสมัครเรียน นักเรียน โรงเรียน ห้องเรียน คุณครู สมศรีไอโอ
ABSTRACT
One of the most important steps in School management system development is Student admissions
process because it is the first step in the beginning of the education process which students are considered to
be an important input factor. A good selection of students for admission to school, it is essential for all
educational establishments.
Therefore, student admissions management section in Somsri.IO need to provide for school
management. Student admissions start from recruitment process until school acceptance to be a student in
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class according to the appropriate proportion. The systems have developed by using Ruby program on rail,
Angular JS, and jQuery on Model View and Controller pattern design.
The results of the implementation of the system found that schools targeted to recruit 300 students
to study at the fourth grade, found that there were 243 students, representing 81%. The school was able to
determine 3.72 classrooms in the case that each room has 50 students, representing 62%. The arrangement of
teachers to attend classes, there are 7 . 4 4 teachers who are assigned to supervise the class, if the number of
teachers per student in each class is 1:25, representing 62%.

Keywords: admission, student, school, classroom, teacher, somsri.io

1. การทบทวนวรรณกรรม
การยกระดับการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 พบว่า ควรมีการกำหนด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรับนักเรียนโดยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนใกล้บ้าน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งการรับนักเรียน
จะต้องมีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครองในการนำเด็กมาสมัครเข้าเรียน โดยการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความทันสมัย
สำนักงานเขตพยามส่งเสริมให้เกิด 1 โรงเรียนประจำตำบลหรืออำเภอและมีการจัดให้เกิดความเท่าเทียมกันในด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนเป็นต้น ส่วนการรับนักเรียนมีการดำเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งตามกระบวนการ PDCA เพือ่ ทำให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาศทางการศึกษา [5] สาเหตุ
ของการรับนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายการรับนักศึกษา ซึ่งเกิดจากการคัดเลือกโดยวิธีการรับตรง โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จำนวน 1500 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งนักเรียนอยู่ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 19 จังหวัด ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปกครองเป็นเพศชายมากกว่าหญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 35-52
ปี อาชีพส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร รายได้อยู่ในช่วง 2000-5000 บาทต่อเดือน และมี
นักเรียนอยู่ในความปกครองจำนวน 2 คนมากที่สุด และเกือบทุกคนสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยได้ [6] ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ประจำปี 2562 โดยผ่านการคัดเลือกด้วยระบบ TCAS ถึงผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้น ม.6 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสำรวจ
ซึ่งใช้แบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 755 ชุด โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยพบว่า นักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกมากทีส่ ุด เป็นนักเรียนที่มีปัจจัยทางด้านสถาบันการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นปัจจัยทางด้านหลักสูตร และ
ปัจจัยทางด้านสังคมตามลำดับ โดยนักเรียนรส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิง โรงเรียนรัฐบาล มีเกรดเฉลีย่ 3.51 ขึ้นไป และรายได้ต่อ
เดือนสูงถึง 40,000 บาท ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อประกอบด้วย ชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับของสังคม และ
ปัจจัยที่สังคมให้การยกย่องในด้านความรู้ความสามารถ [4] ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มีกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 300 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มีเกรดเฉลีย่ สะสมสูงถึง 3.50 โดยครอบครัวมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
เรียนสูงสุดคือ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
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คือ อาจารย์เก่งและมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ และการจบการศึกษาแล้วได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน ทางด้านหลักสูตร ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจคือ การรับนักศึกษามีระบบการรับนักเรียนแบบโควตาหรือรับตรง และรองลงมามีหลักสูตรที่เปิดสอนเน้น
ทางด้านสาขาวิชาชีพ [3] การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรง จากผลการดำเนินงานพบว่า โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงจำนวน 4 โรง ได้นักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 1
เป็นไปตามแผน แต่ได้นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ตามแผนเพียง 1 โรง สำหรับโรงเรียนทั่วไป จำนวน 32 โรง เป็นไปตามแผน
จำนวน 1 โรง นอกนั้นได้ต่ำกว่าแผน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 นักเรียนต่ำกว่าแผนทั้งหมด สำหรับห้องเรียนพิเศษ
จำนวน 12 โรง นักเรียนเป็นไปตามแผนจำนวน 1 โรง นอกนั้นต่ำกว่าแผนรับ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 4 เป็นไปตามแผนจำนวน
2 โรง นอกนั้นต่ำกว่าแผน สาเหตุ นักเรียนไม่มาสมัครเรียนตามปฏิทินที่กำหนดเป็นวันรับสมัคร และการแข่งขันสูงสำหรับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ [2] กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 จำนวน 278 คน เป็นนักเรียนชาย 129 คน เป็นนักเรียนหญิง 149 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT และ PAT ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่ามี 7 ปัจจัย ได้แก่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน, การควบคุมตนเอง, การวางแผนการใช้เวลา, ความคาดหวังของผู้ปกครอง, การสนับสนุนของผู้ปกครองต่อการศึกษา,
ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน และการสนับสนุนของครูผู้สอนต่อนักเรียน [1]
2. วิธีการวิจัย
การวิเคราะห์ระบบเป็นการศึกษาซึ่งเป็นระบบการจัดกาโรงเรียนจากขั้นตอนการทำงานตามปกติของโรงเรียนแสดงให้
เห็นว่า การรับสมัครเรียน ผูป้ กครองจะไม่ทราบถึงข้นตอนการรับสมัครที่ถูกต้อง เพราะการให้บริการในด้านข้อมูลข่าวสารจากทาง
โรงเรียนไม่ทั่วถึง ผลที่ได้รับคือ ผูป้ กครองไม่สามารถที่จะติดตามขัน้ ตอนการรับสมัครของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและทำให้นักเรียน
สมัครไม่ทัน หรือไม่สามารถมาดำเนินการตามทีโ่ รงเรียนแจ้งได้ทันตามกำหนดการเช่น วันที่มาสอบคัดเลือก วันที่ต้องมารายงานตัว
เป็นต้น นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อทางโรงเรียนในด้านการวางแผน เรื่อง การจัดการในส่วนของห้องเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุม
ห้องเรียน ซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่ผา่ นการรับรับสมัครจากระบวนการรับสมัครของทางโรงเรียน ดังนั้นเพื่อที่จะให้
ระบบการรับสมัครทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทจึงได้พัฒนาส่วนการรับสมัครนักเรียน เพื่อทำให้นักเรียนสามารถรับข้อมูล
ข่าวสารจากทางโรงเรียนผ่านหน้าระบบเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง รวมทั้งสนับสนุนการวางแผนของทางโรงเรียนโดยการ
ประเมินจำนวนห้องเรียน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำห้องเบื่องต้น เพื่อให้ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถบริหารจัดการโรงเรียน
และตัดสินใจเบื้องต้นได้

ก. การออกแบบระบบและซอฟต์แวร์
ความสัมพันธ์ในการออกแบบของปฏิสัมพันธ์ของผู้ดูแลระบบหลัก และนักเรียน โดยระบบมีการสนอโดยการออกแบบใน
รูปแบบ Use case Diagram แสดงในแผนภาพกรณีการใช้งานดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงฟังก์ชัน ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ในกระบวนการ
สมัคร ตัวอย่างเช่น นักเรียน สามารถส่งใบการสมัครเรียนไปยังโรงเรียน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักเรียน ถึงความ
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เหมาะสมในแต่ละชั้นเรียน และมีฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบสามารถจัดการระบบในภาพรวม ในด้าน
การรับสมัครนักเรียน โดยปัจจุบันจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน แผนกการรับสมัครนักเรียนเป็นผู้ดูแล เนื่องจากจะทราบคุณสมบัติ
ทั้งหมดของนักเรียนที่เหมาะสมสำหรับการเข้าเรียนในแต่ละชั้น ซึ่งวางไว้ในส่วนของ Business logic ซึ่งกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
Model ในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน

รูปที่ 1: แผนภาพกรณีการใช้งานระบบ
การพัฒนาระบบโดยใช้ Model-view-controller(MVC) เป็นการออกแบบโดยใช้การ Design Pattern เป็นการใช้ภาษา
Ruby มาเป็นภาษาในการพัฒนาและทำเป็นเฟรมเวร์คบน Rails การออกแบบโดยใช้ MVC นั้นเป็นการแยกการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
แบ่งสวนการทำงานหลักออกเป้น 3 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย Model View และ Controller โดยชั้นของ Model เป็นการตัดสินใจบน
ตรรกะในการเข้าถึง และใช้งานข้อมูลซึ่งเป็นไปตามกฎที่ตั้งไว้ในการทำธุรกิจ ส่วน View เป็นส่วนทีท่ ำหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่ได้จาก
Model มาแสดงผลให้ผู้ใช้ (User) ผ่านทางส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน ส่วนสุดท้ายคือ Controller เป็นส่วนที่รับและตอบสนองการ
ทำงานของผู้ใช้โดยจะทำงานร่วมกับ Model และ View ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนกดปุม่ Submit เพือ่ ส่งข้อมูลเกีย่ วกับการสมัครเพือ่ เข้าศึกษาต่อ ซึง่ อยู่ที่ View จะส่งใบสมัครไป
ยัง Controller ระบบจะทำการรับการโต้ตอบจากปุ่ม Submit ที่ทำการส่งจากนักเรียน จากนัน้ จะมีการสร้าง handler/callback
ขึ้นมา เพื่อส่งไปยังชั้นของ Controller จากนัน้ ระบบโดย Controller จะทำการเลือก Model ทีต่ รงกับการรับสมัครนักเรียน เมือ่

337

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ได้รับ Model ทีเ่ หมาะสมแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของการรับสมัครนักเรียนทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
ของโรงเรียน (Business Rules) แต่ในกรณีที่นักเรียนกรอกข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องในการรับสมัคร ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดผ่าน View
แต่ถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลโดยที่ Model จะเป็นคนจัดการข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเองทั้งหมด หลังจากเสร็จขั้นตอนการรับสมัคร Controller จะทำการติดต่อให้ผู้ใข้ทราบโดยผ่าน View เป็นต้นระบบ
อธิบายไว้ในรูปที่ 2

รูปที่ 2: details of the system
ข. การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลตัวอย่างในโรงเรียนทีเ่ กีย่ วข้องข้อมูลอยู่ในรูปแบบของแผนภาพความสัมพันธ์ของตาราง ซึ่งมีการ
ออกแบบในลักษณะของ Relational Database ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของตารางใน 3 รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย One by One, One
to Many และ Many to Many โดยตารางทีส่ ำคัญประกอบด้วย ตารางนักเรียน โรงเรียน ห้องเรียน คุณครู เป็นต้น โดยตารางที่
แสดงความสัมพันธ์ในรูปที่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของระบบทั้งหมด เนื่องจากฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่คือ somsi.io ซึ่ง
เป็นลิขสิทธิ์ของบริษทั
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รูปที่ 3: แบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล
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3. ผลการการทดลอง
การนำเว็บแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้สำหรับการดำเนินงานจะเริ่มจากการป้อนข้อมูลลงในระบบโดย
กรอกข้อมูลนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียน ข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในช่วงการรับสมัคร จะแสดงในหน้าแสดงผลในตารางแอดมิชชั่น
ลิสต์ (Admission list) การใช้งานของระบบสามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome , Mozilla Firefox เป็นต้น
โดยระบบสามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ได้ ตัวอย่างเช่น เดสก์ท็อป (Desktop), โน๊ตบุ๊ค (Notebook) และ สมาร์ทโฟน
(Smartphone) เป็นต้น
ก. ผลการพิจารณาตามเป้ามหายการรับสมัครที่โรงเรียนกำหนด
การรับสมัครของโรงเรียนเนื่องจากเป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเป็นโรงเรียนนานาชาติ ที่เริ่มดำเนินการ ซึ่งอาจจะ
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นโรงเรียนจึงตั้งเป้าหมายการรับสมัครเป็นเวลา 6 เดือน โดยคาดหวังจะมีนักเรียนใน
ระดับชั้นที่ 4 จำนวน 300 คน โดยแต่ละเดือนจะต้องมีผู้มาสมัครจำนวน 50 คน อย่างน้อยร้อยละ 80 ถึงจะสามารถดำเนินการ
เปิดการเรียนการสอนได้
จำนวนนักเรียนเมื่อเทียบกับเป้ ำหมำยทีก่ ำหนด
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รูปที่ 5: จำนวนนักเรียนเมื่อเทียบกับเป้าหมายทีก่ ำหนด
จากการเก็บข้อมูลของจำนวนนักเรียนเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด จากรูปที่ 5 พบว่า ในช่วงเดือนแรกมีนักเรียนมา
สมัครค่อนข้างน้อย ซึ่งผลเนื่องมาจากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบ online และ offline ยังน้อยมาก แต่เนื่องจาก
โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาก่อน ถึงแม้ว่ายังไม่เคยเปิดหลักสูตรนานาชาติสำหรับนักเรียนระดับมัธยม ดังนั้นในช่วง 2 เดือน
แรก ที่รับสมัคร ถึงแม้ว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ 80 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ปรับกลยุทธ์ใหม่โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านศิษย์เก่า และมีการยิงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนที่มีผล
การเรียนดีและผู้ปกครองมีศักยภาพทางด้านการเงิน จึงส่งผลให้ตั้งแต่เดือนที่ 3 ของการรับสมัคร เป็นไปตามเป้าหมายที่ทาง
โรงเรียนกำหนด จากผลการรับสมัครที่กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 300 คน มีนักเรียนมาสมัครทั้งหมด 37+39+40+42+44+41 = 243
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คน (พค. – 50 x 0.75 = 37 คน, มิย. - 50 x 0.782 = 39 คน, กค. - 50 x 0.802 = 40 คน, สค. - 50 x 0.842 = 42 คน, กย. 50 x 0.882 = 44 คน และ ตค. - 50 x 0.829 = 41 คน) คิดเป็นร้อยละ 81 (243/300 x 100)
ข. ผลการพิจารณาตามเกณฑ์การเข้าเรียน
การใช้งานระบบโดยใช้ข้อมูลตัวอย่างของโรงเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคมใช้เวลาประมาณ 6 เดือน สำหรับการ
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยนัก เรียนจะต้องมีคุณสมบัติคือ นักศึกษา
จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้ใบประกาศ รวมทั้งเกรดที่แสดงถึงผลการเรียนของนักเรียนจนครบถ้วนและไม่
ต่ำกว่า 2.00 (GPACT) นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาโดยมีคะแนนส่วนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ที่ระดับ 3
(M&S) รวมทั้งรายวิชาภาษาอังกฤษต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (Avg-Eng) เนื่องจากเป็นหลักสตรนานาชาติเพื่อทดสอบระบบ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการสมัครเรียน เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการตัดสินใจ การสมัครเรียนรูปแบบใหม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของทางโรงเรียน การแสดงข้อมูลจะใช้จำนวนนักเรียนที่ผ่าน (Pass) ต่อ จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ทางโรงเรียนรับสมัคร (Total)
นักเรียนทีผ่ ่ำนเกณฑ์กำรสมัครเรียน
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รูปที่ 4: นักเรียนที่ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือก
จากการเก็บข้อมูลของนักเรียนแสดงดังรูปที่ 4 ที่ผ่านการเกณฑ์คัดเลือก ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด Pass หมายถึง
(GPACT>2.00) & (M&S >3.00) & (Avg-Eng>3.00) จากรูปที่ 4 พบว่าในช่วงเดือนแรกมีค่าอยู่ที่ 63.1 % เนื่องจาก ผู้ปกครอง
และนักเรียนยังไม่ทราบเงื่อนไขที่ทางโรงเรียนกำหนดที่ชัดเจน เนื่องจากการเข้าไปอ่านประกาศผ่านทางระบบ ผู้ปกครองจะต้อง
เข้าเมนูในส่วนประกาศของโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนอาจจะไม่ได้เข้าไปดูประกาศ ดังนั้นช่วงเดือนที่ 1-2 จึงส่งผลให้
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ปรับ ตำแหน่งการประกาศเงื่อนไขของการ
ประเมินการรับสมัครใหม่ โดยให้ประกาศอยู่ด้านหน้าของระบบเว็ปไซด์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถมองเห็น
ได้ทันทีและชัดเจน ดังนั้นจึงส่งผลให้ นักเรียนผ่านเกณฑ์การรับสมัครมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนที่ 3 จากนักเรียนที่ผ่านการสมัคร
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จำนวน 243 คน จะพบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การเข้าชั้ นเรียนตามที่ทางโรงเรียนกำหนดทั้งหมด 23+29+32+34+35+33 =
186 คน (พค. –37x 0.631= 23 คน, มิย. - 39 x 0.75 = 29 คน, กค. - 40 x 0.802 = 32 คน, สค. - 42 x 0.832 = 34 คน, กย.
- 44 x 0.81 = 35 คน และ ตค. - 41 x 0.829 = 33 คน) คิดเป็นร้อยละ 62 (186/300 x 100) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การรับสมัคร คิดเป็นร้อยละ 76.5 (186/243 x 100) เมื่อเทียบกับจำนวนที่นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนทั้งหมดจริง

ค. ผลการพิจารณาการจัดนักเรียนเข้าสูช่ ั้นรียน
การจัดนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียน ทางโรงเรียนได้ทำการเตรียมห้องเรียนไว้ทั้งหมดจำนวน 6 ห้อง ห้องละ 50 คน ดังนั้น
โรงเรียนจำต้องมีนักศึกษาทั้งหมด 300 คน แต่ในปัจจุบันโรงเรียนได้นักศึกษาจำนวน 186 คน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้แบ่งนักศึกษา
ออกเป็นจำนวน 4 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมเป็นจำนวน 160 คน ห้องที่ 5 มีนักเรียนจำนวน 26 คน ซึ่งสอดคล้องกับยุคที่รัฐบาล
กำหนดให้การจัดการเรียนการสอนในแบบ Social Distance

จำนวนห้องเรียนต่อจำนวนนักเรียน
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รูปที่ 6: จำนวนห้องเรียนต่อจำนวนห้องเรียนตามยอดรับในแต่ละเดือน
จากการเก็บข้อมูลตามเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้แสดงดังรูปที่ 6 ให้มีห้องจำนวน 6 ห้อง ห้องละ 50 คน พบว่า เดือน พค.
ได้นักเรียนจำนวน (23/50) เท่ากับ 0.46 ห้อง, เดือน มิย.ได้นักเรียนจำนวน (23+29)/50 เท่ากับ 1.04 ห้อง เดือน กค.ได้นกั เรียน
จำนวน (23+29+32)/50 เท่ากับ 1.68 ห้อง เดือน สค. ได้นักเรียนจำนวน (23+29+32+34)/50 เท่ากับ 2.36 ห้อง เดือน กย. ได้
นักเรียนจำนวน (23+29+32+34+35)/50 เท่ากับ 3.06 ห้อง เดือน ตค. ได้นักเรียนจำนวน (23+29+32+34+35+33)/50 เท่ากับ
3.72 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 3.72/6 x100 เท่ากับ 62
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ง. ผลการพิจารณาการบุคลากรทางการศึกษา
การจัดคุณครูให้เหมาะสมกับนักเรียน ทางโรงเรียนได้ทำการเตรียมคุณครูไว้ทั้งหมดจำนวน 6 ห้อง ห้องละ 2 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยคุณครูประจำชั้นและคุณครูผู้ช่วย ดังนั้นโรงเรียนจำต้องมี คุณครูจำนวนทั้งหมด 12 คน แต่ในปัจจุบันโรงเรียนได้
นักศึกษาจำนวน 186 คน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นจำนวน 4 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมเป็นจำนวน 160 คน ห้องที่
5 มีนักเรียนจำนวน 26 คน ดังนั้นจะมีคุณครูจำนวน 10 คน เท่านั้นที่ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้อง คุณครูที่เหลือจำนวน 2
ท่านจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ใหม่ เนื่องจากทางโรงเรียนได้นักเรียนที่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
หลักเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด เนื่องจากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นโรงเรียนจึงกำหนดให้
สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักเรียนคือ 1 : 25 ดังนั้นใน 1 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน 50 คน จะต้องมีคุณครูดูแลนักเรียนจำนวน 2 คน
ต่อนักเรียนทั้งหมด
จานวนคุณครูตอ่ จานวนนักเรียน
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รูปที่ 7: จำนวนคุณครูต่อจำนวนนักเรียนตามยอดรับในแต่ละเดือน
จากการเก็บข้อมูลตามเป้าหมายเดิมที่กำหนดให้มีห้องจำนวน 6 ห้อง ห้องละ 50 คน พบว่า เดือน พค. ได้นักเรียน
จำนวน (23/25) เท่ากับคุณครูจำนวน 0.92 คน, เดือน มิย.ได้นักเรียนจำนวน (23+29)/25 เท่ากับคุณครูจำนวน 2.08 คน เดือน
กค.ได้ นั กเรีย นจำนวน (23+29+32)/25 เท่ า กั บคุณครูจ ำนวน 3.36 คน เดื อ น สค. ได้ น ั ก เรี ยนจำนวน (23+29+32+34)/25
เท่ากับคุณครูจำนวน 4.72 คน เดือน กย. ได้นักเรียนจำนวน (23+29+32+34+35)/25 เท่ากับคุณครูจำนวน 6.12 คน เดือน ตค.
ได้นักเรียนจำนวน (23+29+32+34+35+33)/50 เท่ากับคุณครูจำนวน 7.44 คน คิดเป็นร้อยละ 7.44/12 x100 เท่ากับ 62 เมื่อ
เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก
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4. สรุปผลการทดลอง
การรับสมัครนักเรียนเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของโรงเรียน โดยเฉพาะในภาวการณ์แข่งขันที่สูงนอกจากชื่อเสียงของโรงเรียน
จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญแล้ว ระบบการรับสมัครทีดีและสามารถสะท้อนผลการรับสมัครที่เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้เป็นส่วน
หนึ่งที่สำคัญมาก ซึ่งจากโปรแกรมที่ได้จัดทำขึ้น สามารถสะท้อนผลการรับสมัครตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้
โดยโรงเรียนกำหนดเป้าหมายการรับสมัครนักเรียนจำนวน 300 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มี
นักเรียนมาสมัครจำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 81 ผ่านเกณฑ์การรับสมัครที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อย
ละ คิดเป็นร้อยละ 62 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการรับสมัคร 300 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 เมื่อเทียบกับจำนวนที่รับสมัครได้
จำนวน 243 คน หลังจากได้จำนวนนักเรียนและผลการคัดเลือกเสร็จแล้ว
ทางโรงเรียนได้ทำการจัดห้องเรียน และคุณครูประจำชั้นพบว่า โรงเรียนจะสามารถกำหนดห้องเรียนได้จำนวน 3.72 ห้อง
ในกรณีที่กำหนดให้แต่ละห้องมีนักเรียนจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ส่วนการจัดคุณครูเข้าชั้นเรียน จะมีคุณครูที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลชั้นเรียนจำนวน 7.44 คน ในกรณีที่กำหนดให้แต่ละห้องมีจำนวนคุณครูต่อนักเรียน สัดส่วน 1:25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62 จากผลการทดลองระบบดังกล่าว ทำให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการโรงเรียนโดยการจัดเตรียมห้องเรียน คุณครูประจำ
ชั้นได้อย่างเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ:
โครงงานระบบการรับสมัครบนสมศรี.ไอโอ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยความกรุณาจาก ดร.สมนึก สินธุปวน
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http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research/sites/default/files/Angkana_Punya.pdf
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ระบบจัดการข้อมูลสาหรับการขอรับรองฟาร์มผึ้ง
Data Management System for Farm Bee
ณัฐยศ ผิวศรี1 พุฒิชัย แก่นจันทร์1 กิติศักดิ์ โอสถานันต์กลุ 1 พยุงศักดิ์ เกษมสาราญ1 และภานุวัฒน์ เมฆะ1,*
Nasthayos Phewsri1, Puttichai Kaenchan 1 , Kitisak Osathanunkul 1 , Payungsak Kasemsumran 1
and Panuwat Mekha 1,*
1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ผศ.ภานุวฒ
ั น์ เมฆะ อีเมล: panuwat_m@mju.ac.th
บทคัดย่อ:
ปัจจุบันน้าผึ้งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ประเทศไทยสามารถสร้างโอกาสก้าวสู่ระดับโลกและยังเป็นประเทศผู้ส่งออก
น้าผึ้งที่สาคัญของโลก เกษตรกรต้องทาการกรอกข้อมูลในรูปแบบเอกสารเพื่อที่จะให้สัตวแพทย์ประเมินและออกใบรับรองฟาร์มผึ้ง
แต่การจัดการข้อมูลในรูปแบบเอกสารนั้นมีข้อบกพร่องอาจเกิดเหตุการณ์เอกสารสูญหาย และ รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่อาจเกิด
ความล้าช้าในการออกใบรับรองฟาร์มผึ้ง
คณะผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทาระบบจัดการข้อมูลสาหรับการขอรับรองฟาร์มผึ้งเพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรและสัตวแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 6-2556 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6: ผึ้ง โดยใช้ภาษาพีเฮชพี
ในการพัฒนาระบบ ซึ่งใช้ มายเอสคิวเอลในการจัดการฐานข้อมูล โดยระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์ม
และผู้ดูแลระบบ
ระบบจัดการข้อมูลสาหรับการขอรับรองฟาร์มผึ้งนี้ จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล ลดโอกาสข้อมูลสูญ
หายรวมถึงดึงข้อมูลย้อนหลังมาตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น เกษตรกรติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยถ้าเกิดปัญหาสามารถส่งคาร้องได้
ทันที
คาสาคัญ: กล่องรังผึ้ง ผึ้ง เว็บแอพพลิเคชั่น
Abstract:
Nowadays, Honey is an agricultural commodity that Thailand has opportunities to reach the global
level and is an important exporter of honey in the world. Later, there is the development of the application
for tracking the bee boxes’ location, quality, and quantity of honey without going to the farm. But we are still
a lack of management of farm, member and equipment’s information.
Therefore, our development team has an idea to establish a system for controlling and monitoring
the bee boxes to facilitate farmers and veterinarians. We use PHP language for development by using My SQL
for database management. The system is divided into three parts as follows; the first part is for farmers and
veterinarians to view farm information. The second part is for managing member information The vets are
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only added to the group by the team leader. The farmer can register by themselves immediately and add
tracking information. Data Management System for honey bee will assist in the management of farm
information and members can use the information for the certification of bee farms.
Keywords: Bee Box, bees, Web applications
บทนา
ผึ้งต้องมีการควบคุมบริเวณพื้ นที่มีอาหารและน้าสะอาดอย่างเพียงพอ และสิ่งสาคัญคือการเน้นป้องกันศัตรูและโรค
วิธีการผลิตผึ้งอินทรีย์ ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่จาหน่ายหรือติดฉลากว่าเป็นผึ้งอินทรีย์.จะต้องมาจากรังผึ้งที่มี การจัดการใน
ระบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 270 วัน โดยเริ่มนับระยะการปรับเปลี่ยน ผึ้งอินทรีย์ตั้งแต่วันที่เกษตรกรยื่นใบสมัครขอ
รับรองต่อหน่วยรับรองในกรณีที่มีหลักฐานแสดงได้ว่ารังผึ้งมาจากระบบเกษตรอินทรีย์เกษตรกรอาจขอลดระยะปรับเปลี่ยนทั้งนี้
หน่วยรับรองอาจพิจารณาให้ลดระยะปรับเปลี่ยนลงได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 90 วันการบันทึกข้อมูล และผู้ผลิตต้องจัดเก็บข้อมูลและ
เก็บบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี หรือตามที่หน่วยรับรองกาหนด โดยเฉพาะข้อมูลแหล่งที่มาของผึ้งและผึ้งนางพญา มีหมายเลข
ประจารังผึ้งทุกรัง มีแผนการขยายพันธุ์ และการทดแทน ข้อมูลแหล่งที่มาและชนิดของวัสดุทารังผึ้งและแผ่นฐานรวงผึ้ง
รายละเอียดสถานที่ตั้งรังผึ้งชนิดพืชอาหาร ขนาดพื้นที่แหล่งอาหารผึ้ง บันทึกปัจจัยการผลิตทุกชนิดที่นาเข้าและใช้ไป รวมถึงชนิด
อาหารเสริม ปริมาณ วิธีการให้อาหาร ผึ้งและโปรแกรมการให้อาหาร แผนการตรวจสุขภาพ บันทึกฟาร์มผึ้ง เป็นข้อมูลโดยรวมเพื่อ
ตรวจสุขภาพผึ้งแต่ละรังที่เลี้ยงในฟาร์ม ประกอบด้วยข้อมูล สภาพรังผึ้งและผึ้งนางพญา เลขที่รังและจดบันทึกในการจัดการรังผึ้ง
บันทึกผลิตผลที่ได้และแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย
ดังนั้น คณะผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทาระบบจั ดการข้อมูลสาหรับการขอรับรองฟาร์มผึ้งอิเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับเกษตรกรและสัตวแพทย์ จัดเก็บข้อมูลแบบบันทึกประจาฟาร์มและประเมินความสัมพันธ์มาทาเป็นรายงาน และให้สัตว
แพทย์ตรวจสอบข้อมูลฟาร์มและออกใบรับรองฟาร์มผึ้ง
ขอบเขตและกระบวนการทางานของระบบ:
ขอบเขตการทางานของระบบจัดการข้อมูลสาหรับการขอรับรองฟาร์มผึ้งมีผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เกษตรกร ซึ่ง
ความสามารถของการทางานของผู้ใช้จะมีรายละเอียดดังนี้
1. เกษตรกร
- เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ
- สามารถสมัครใช้งานระบบได้
- สามารถดูข้อมูลโดยรวมของฟาร์มได้
- สามารถจัดการบุคลากรภายในฟาร์มได้
- สามารถจัดการข้อมูลสถานทีต่ ั้งรังผึ้งได้
- สารมารถจัดการแบบบันทึกประจาฟาร์มผึ้งได้
- สารมารถจัดการแบบปฏิทินการจัดการรังผึ้งได้
- สารมารถจัดการแบบบันทึกยาและสารเคมีได้
- สารมารถจัดการแบบบันทึกผลิตผลผึ้งได้
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- สามารถตรวจสอบรายงานประจาฟาร์มผึ้ง
- สามารถโหลดเอกสารรายงานประจาฟาร์มเพื่อประกอบการออกใบรับรองฟาร์มได้
2. ผู้ดูแลระบบ
- เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ
- สามารถดูรายงานค่าเฉลี่ยของทุกฟาร์มผึ้งที่ใช้งานในระบบได้
- สามารถตรวจสอบและโหลดรายงานแบบบันทึกประจาฟาร์มของทุกฟาร์มได้
- สามารถตรวจสอบและโหลดรายงานแบบปฏิทินการจัดการรังผึ้งของทุกฟาร์มได้
- สามารถตรวจสอบและโหลดรายงานแบบบันทึกยาและสารเคมีของทุกฟาร์มได้
- สามารถตรวจสอบและโหลดรายงานแบบแบบบันทึกผลิตผลผึ้งของทุกฟาร์มได้
- สามารถจัดการข้อมูลฟาร์มผึ้งได้
- สามารถจัดการข้อมูลสภาพอากาศได้
- สามารถจัดการข้อมูลยาและสารเคมีได้
ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เกษตรกร
ในส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ

รูปที่ 1 แสดงหน้าล็อคอินของผูด้ แู ลระบบ

รูปที่ 2 แสดงหน้าข้อมูลเฉลีย่ ของฟาร์มทั้งหมด
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โดยหน้านี้จะประกอบไปด้วย ผลผลิต ยาและสารเคมี จานวนที่ตั้งกล่องรังผึ้ง จานวนรังผึ้ง ค่าเฉลี่ยของทุกฟาร์ม

รูปที่ 3 แสดงหน้าข้อมูลบันทึกสถานที่ตั้ง

รูปที่ 4 แสดงหน้าข้อมูลปฎิทินการจัดการรังผึ้ง/ผลการจัดการรังผึ้ง

รูปที่ 5 แสดงหน้าข้อมูลบันทึกประจาฟาร์ม
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รูปที่ 6 แสดงหน้าข้อมูลบันทึกยาและสารเคมี

รูปที่ 7 แสดงหน้าข้อมูลบันทึกผลิตผลผึ้ง

รูปที่ 8 แสดงหน้าการจัดการข้อมูลฟาร์ม
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รูปที่ 9 แสดงหน้าการจัดการข้อมูลยาและสารเคมี

รูปที่ 10 แสดงหน้าการจัดการข้อมูลสภาวะอากาศ
ในส่วนที่ 2 เกษตรกร

รูปที่ 11 แสดงหน้าล็อคอินของเกษตรกร
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รูปที่ 12 แสดงหน้าข้อมูลเฉลีย่ ของฟาร์ม

รูปที่ 13 แสดงหน้าข้อมูลบุคลากรในฟาร์ม
รูปที่ 14 แสดงหน้าดูข้อมูลการอบรมของบุคลากรฟาร์ม
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รูปที่ 15 แสดงหน้าข้อมูลสถานทีต่ ั้งรังผึ้ง

รูปที่ 16 แสดงหน้าข้อมูลสถานทีต่ ั้งกล่องรังผึ้ง

รูปที่ 17 แสดงหน้าข้อมูลปฎิทินการจัดการรังผึ้ง/ผลการจัดการรังผึง้
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รูปที่ 18 แสดงหน้าข้อมูลบันทึกประจาฟาร์ม

รูปที่ 19 แสดงหน้าข้อมูลบันทึกยาและสารเคมี

รูปที่ 20 แสดงหน้าข้อมูลบันทึกผลิตผลผึ้ง
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รูปที่ 21 แสดงหน้าข้อมูลหน้าพิมพ์เอกสาร
ผลการทดสอบระบบ:
ผลการทดสอบระบบจัดการข้อมูลสาหรับการขอรับรองฟาร์มผึ้งพบว่าระบบสามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่าง
ดี โดยที่เกษตรกรกรอกข้อมูลแล้วผู้ดูแลระบบดูข้อมูลฟาร์มได้และผู้ดูแลระบบสามารถดูเอกสารประกอบเพื่อออกไปออกใบรับรอง
ผึ้ง
วิจารณ์และสรุปผล:
ในการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสาหรับการขอรับรองฟาร์มผึ้งพบว่าผู้พัฒนาระบบได้มีการเก็บข้อมูลฟาร์มผึ้งโดยนา
ระบบเข้ามาแทนที่การกรอกเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ และรวบรวมข้อมูล หลังจากที่ได้ศึกษาและรวบรวม ข้อมูล ผู้พัฒนา
ระบบได้จัดทาระบบโดยใช้ ภาษาพีเฮชพีในการพัฒนาระบบ ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ใช้มายเฮชคิวแอลในการ จัดเก็บข้อมูล
ส่วนของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ใช้ซีเอสเอสมาช่วยในเรื่องความสวยงาม หลังจากที่ได้พัฒนาระบบต่อเนื่องใน ระยะเวลา 3 เดือน
พบว่าเกษตรกรประจาฟาร์มได้เก็บข้อมูลครบถ้วน และประเมินผลได้แม่นยามากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรเอาผลฟาร์มผึ้งไปออก
ใบรับรองผึ้งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ:
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือไทยบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ซึ่งระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ซึ่ง
ใช้ในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษามือไทย ผู้ใช้สามารถเลือกคาศัพท์หรือหมวดคาศัพท์ภาษามือที่ต้องการจะศึกษา โดยจะแสดง
รายละเอียดท่าทางภาษามือ รูปภาพท่าทางภาษามือ และวิดีโอสอนคาศัพท์ภาษามือ แสดงออกมาให้ผู้ใช้ได้ทาการศึกษา ส่วน
ที่สอง คือ ส่วนของระบบจัดการฐานข้อมูลคาศัพท์ภาษามือไทยบนเว็บไซต์ จะใช้ในการจัดการข้อมูลคาศัพท์ภาษามือสาหรับ
ผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบจะสามารถ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไข ข้อมูลหมวดคาศัพท์ภาษามือ ข้อมูลคาศัพท์ภาษามือ ข้อมูล
รายละเอียดคาศัพท์ภาษามือ วิดีโอสอนภาษามือ และรูปภาพประกอบได้ โดยแอปพลิเคชันนี้พัฒนาโดยใช้โปรแกรมวิชวล
สตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code) ร่วมกับแองกูลาร์เฟรมเวิร์ค (Angular Framework ) คอร์โดวา (Cordova) และไอโอนิค
เฟรมเวิร์ค (Ionic Framework) ใช้สปริงบูต (Spring Boot) จัดเตรียมไลบารี่ (Library) ที่จาเป็น และใช้มายเอสคิวแอล
(MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูลเก็บคาศัพท์ภาษามือไทย จากการทดลองนาไปใช้และสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
งานแอปพลิเคชันของกลุ่มตัวอย่าง ผู้พิการทางการได้ยินจากศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 5 คน
และบุคคลทั่วไปจานวน 20 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.10 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่
0.71 เมื่อแปลผลตามตามเกณฑ์พบว่าอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ภาษามือไทย แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Abstract:
This research aims to study and develop the application of thai sign language supplementary
learning on android operating system. The system is divided into 2 parts. The first part is a mobile
application on the android operating system which is used to learn thai sign language. Users can choose
the vocabulary or category of sign language that they want to study. The application will show sign
language gestures details, sign language gesture pictures and video teaching sign language vocabulary,
which are displayed for the user to study. The second part is the database management system of thai
sign language data on the website. It is used to manage sign language vocabulary information for
administrators. The administrators will be able to add, delete or edit the sign language vocabulary category,
sign language vocabulary informations, details of sign language vocabulary, sign language teaching videos
and pictures. This application was developed using Visual Studio Code with Angular Framework, Cordova
and Ionic Framework. Spring Boot is used to prepare the necessary libraries and MySQL is applied to
manage thai sign language vocabulary database. From the experiment and satisfaction enquiry with 5
samples of hearing-impaired students in Special Education Program of Chiangmai Rajabhat University and
20 samples of ordinary person, showed that the average score of satisfaction is 4.10 and the standard
deviation is 0.71. The result is indicated that satisfaction score is high-level.
Keywords: Thai Sign Langauge, Mobile Application, Android Operating System
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บทนา:
สถานการณ์ ของผู้พิการในประเทศไทย ว่า ในปัจจุ บัน ผู้พิก ารทางการได้ ยิน ที่ไ ด้รับ การออกบั ตรคนพิ การ มี
จานวน 1,998,096 คน คิดเป็น 3.01 เปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด เป็นเพศชาย 1,043,632 คน คิดเป็น 52.23 เปอร์เซ็ น
และเพศหญิง 954,815 คน คิดเป็น 47.77 เปอร์เซ็นของจานวนผู้พิการทั้งหมดในประเทศไทย โดยประเภทความพิการอันดับ
1 เป็นประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีจานวน 985,815 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.34 รองลงมา เป็ น
ประเภทความพิก ารทางการได้ยิน หรื อสื่อ ความหมาย มีจานวน 375,665 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 18.8 จะเห็นได้ว่า ผู้พิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายมีจานวนผู้พิการมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีจานวนทั้งสิ้น 375,665 คน คิดเป็นร้อยละ
18.8 รองลงมาจากผู้พิก ารทางการเคลื่อ นไหวหรื อทางร่า ยกาย [1] ทั้ งนี้มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ไ ด้ให้ความสาคัญกั บ
การศึก ษาและเปิ ดโอกาสให้กับ ผู้ที่ พิก ารทางการได้ ยิน สามารถเข้ าศึก ษาในหลัก สูตรการศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ร่ว มกั บ
นักศึกษาปกติทั่วไป โดยมีนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยินในปีการศึกษา 2563 ทั้งหมดจานวน 15 คน เป็นเพศชาย 6 คน และ
เพศหญิง 9 คน แบ่งเป็นนั กศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ในคณะครุศาสตร์จานวน 11 คน ได้แ ก่ สาขาวิช าพลศึกษา 7 คน เป็นเพศ
ชาย 4 คน และเพศหญิ ง 3 คน สาขาสังคมศึก ษา เป็น เพศหญิ ง 4 คน นั กศึก ษาที่ กาลั งศึก ษาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ
จานวน 2 คน ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุ รกิจ เป็นเพศชาย 1 คน และสาขาบริหารธุร กิจ เป็นเพศหญิง 1 คน นักศึกษาที่
กาลังศึกษาอยู่ในคณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 1 คน ได้ แก่ สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเพศหญิง 1 คน
นักศึกษาที่กาลังศึก ษาอยู่ในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จานวน 1 คน ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเพศชาย 1 คน
[2] ซึ่งจากการวิ จัยที่ผ่ านมา พบว่ า นัก ศึกษาผู้พิการทางการได้ยินในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มปี ั ญหาการขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญทางล่ามภาษามือ มีการจัดล่ามภาษามือในห้ องเรียนให้กับนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 78.85 [3] จากปัญหาข้างต้ น
ผู้ทาวิจัยจึงได้เ ล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่จะช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้ในการสื่ อสารด้วยภาษา
มือกับผู้พิการทางการได้ ยินได้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น โดยทาการพัฒนาแอปพลิ เคชันส่ง เสริมการเรียนรู้ภาษามื อไทยบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้บุคคลทั่วไป เพื่อน หรือญาติพี่น้องที่ต้อ งการจะสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน สามารถ
ศึกษาคาศัพท์ภาษามือไทยเบื้องต้นจากแอปพลิเคชันและเข้าใจคาศัพท์ภ าษามือไทยได้ด้ว ยตนเอง นอกจากนี้ผู้พิการทางการ
ได้ยินยังสามารถใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือเพื่อที่จะศึกษาหรือทบทวนภาษามือเพิ่มเติมด้วยตนเองได้
คาสาคัญ : ภาษามือไทย แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วิธีดาเนินการวิจัย:
1. แบบแผนการวิจัย
แอปพลิเคชันส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ภ าษามือไทยบนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ เป็ นการวิจัย กึ่งทดลอง ( Quasi Experimental Research) ดาเนินการทดลองแบบการทดลองกลุ่มเดียว (สุรวาท ทองบุ, 2550)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 กลุ่มประชากร คือนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยินจากศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน
15 คน และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 24 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ทาการสุ่มเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลือกจากนักศึกษา ผู้พิการทางการได้ยินจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชี ยงใหม่ จ านวน 5 คน และนักศึก ษาหลักสู ตรวิท ยาการคอมพิว เตอร์ ชั้น ปีที่ 4 มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 20 คน
3. เครื่องมือวิจัย
3.1 เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แก่
โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code) ร่วมกับแองกูลาร์เฟรมเวิร์ค (Angular Framework ) คอร์โดวา
(Cordova) และไอโอนิค เฟรมเวิร์ค (Ionic Framework) ใช้สปริงบูต (Spring Boot) จัดเตรียมไลบารี่ (Library) ที่จาเป็น
และใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูลเก็บคาศัพท์ภาษามือไทย
3.2 แบบสอบถามความพึง พอใจของผู้ ใช้ ง านที่ มีต่อแอปพลิ เคชัน ส่ งเสริม การเรี ย นรู้ ภาษามื อ ไทยบนระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์
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4. การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน และค้นคว้าทางเว็บไซต์ที่
เกี่ยวกับคาศัพท์ภาษามือไทย และพจนานุกรมภาษามือไทย [4]
5. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวิเคราะห์ความต้องการขอบเขตของงาน สามารถแสดงการทางานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับ
ระบบย่อย (Sub systems) ได้ด้วยแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภาพยูสเคสแสดงการทางานของแอปพลิเคชัน
การออกแบบการทางานของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้ภาษามือไทยบนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ สามารถ
แสดงในรูปแบบของแผนผังการทางานแบบลาดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram) ดังนี้
5.1 กรณีที่ผู้ใช้ทาการเลือกคาศัพท์ เมื่อผู้ใช้ทาการเลือกหมวดคาศัพท์ (Choose Category) ระบบจะทาการโหลด
คาศัพท์ภาษามือ (Load Vocabulary) และแสดงคาศัพท์ภาษามือ (Show Vocabulary) ออกมาให้ผู้ใช้ เลือกเลือ กคาศัพท์
(Choose Vocabulary) ที่ต้องการ จากนั้นระบบจะทาการโหลดวิดีโอสอนภาษามือ (Load Sign Language Video) โหลด
รูปภาพท่าทางภาษามือ (Load Sign Language Picture) และโหลดรายละเอียดภาษามือ (Load Sign Language Detail)
จากนั้นจะทาการแสดงวิดีโอสอนภาษามือ (Show Sign Language Video) รูปภาพท่าทางภาษามือ (Show Sign Language
Picture) และรายละเอียดภาษามือ (Show Sign Language Detail) ที่ออกมาให้ผู้ใช้ได้ทาการศึกษา ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 กรณีที่ผู้ใช้ทาการเลือกคาศัพท์และค้นหาคาศัพท์
5.2 กรณี ที่ผู้ ใช้ ทาการค้ นหาคาศั พท์ ระบบจะทาการโหลดคาศั พท์ ภาษามือ (Load Vocabulary) และแสดง
คาศัพท์ภาษามือ (Show Vocabulary) ออกมาให้ผู้ใช้เลือก เมื่อผู้ใช้เลือกคาศัพท์ (Choose Vocabulary) ที่ต้องการ ระบบ
จะทาการโหลดวิดีโอสอนภาษามื อ (Load Sign Language Video) โหลดรูป ภาพท่าทางภาษามื อภาษามื อ (Load Sign
Language Picture) และโหลดรายละเอียดภาษามือ (Load Sign Language Detail) จากนั้นจะทาการแสดงวิดีโอสอนภาษา
มือ (Show Sign Language Video) รูปภาพท่าททางภาษามือ (Show Sign Language Picture) และรายละเอียดภาษามือ
(Show Sign Language Detail) ที่ตรงกับคาศัพท์ที่ผู้ใช้เลือกออกมาให้ผู้ใช้ได้ทาการศึกษา ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 กรณีที่ผู้ใช้ทาการเลือกค้นหาคาศัพท์

360

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

6. การพัฒนาและดาเนินการ
สร้างแอปพลิเคชันด้ วยโปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code) ร่วมกับแองกู ลาร์เฟรมเวิร์ค (Angular
Framework ) คอร์โดวา (Cordova) และไอโอนิค เฟรมเวิร์ค (Ionic Framework) ใช้สปริงบู ต (Spring Boot) จัดเตรีย ม
ไลบารี่ (Library) ที่จาเป็น และใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูลเก็บคาศัพท์ภาษามือไทย ได้แอปพลิเ ค
ชันที่มีหน้าจอทางานดัง รูปที่ 4-6
การใช้งานแอปพลิเ คชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เมื่อเปิ ดโปรแกรมจะเข้า สู่
หน้าหลัก ดังรูปที่ 4 (ก) ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดคาศัพท์ต่าง ๆ และหน้าจออื่น ดังนี
6.1 หน้าจอเมนู จะประกอบไปด้วยเมนูหน้าหลัก และเมนูหมวดคาศัพท์ภาษามือไทย จานวน 4 หมวด ได้แก่ หมวด
การทักทาย หมวดของใช้ในบ้าน หมวดผลไม้ และหมวดอาหาร ดังรูปที่ 4 (ข)

(ก)
(ข)
รูปที่ 4 (ก) หน้าหลักแอปพลิเคชัน (ข) หน้าจอเมนู
6.2 หน้าจอค้นหา ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อคาศัพท์ภาษามือไทยที่ช่องค้นหา เพื่อค้นหาคาศัพท์ได้ดังรูปที่ 5 (ก) เมื่อผู้ใช้
ทาการพิมพ์คาศัพท์ที่ต้องการค้นหาแล้วทาการค้นหา จะแสดงคาศัพท์ที่ตรงกับคาที่ค้นหา ดังรูปที่ 5 (ข)

(ก)
(ข)
รูปที่ 5 (ก) หน้จอค้นหา (ข) หน้าจอผลลัพธ์การค้นหา
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6.3 หน้าจอคาศัพท์ภ าษามือ หลังจากผู้ใช้กดเมนูหมวดคาศัพท์ที่หน้ าหลัก จะแสดงคาศัพท์ที่มีในหมวดที่ผู้ใช้เลือ ก
ดังรูปที่ 6 (ก) และเมื่อเลื อกคาศัพท์ภาษามือ จะแสดงรายละเอียดคาศัพท์ ที่ตรงกับคาศั พท์ที่ผู้ใช้ได้ เลือก โดยจะประกอบไป
ด้วย วิดีโอสอนภาษามือ รูปภาพท่าทางภาษามือ และคาอธิบายท่าทางภาษามือ ให้ผู้ใช้ได้ทาการศึกษา ดังรูปที่ 6 (ข)

(ก)
(ข)
รูปที่ 6 (ก) หน้จอคาศัพท์ (ข) หน้าจอรายละเอียดคาศัพท์
ผลการทดลอง:
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามให้นั กศึกษา ผู้พิการทางการได้ยินจากศู นย์การศึกษาพิเศษ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่
จานวน 5 คน และนักศึกษาหลั กสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้ นปีที่ 4 มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ จานวน 20 คน ทดลอง
ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้ผ ล
ประเมิน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อการใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษามือไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ประเด็นวัด ความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาภาษามือครอบคลุมครบถ้วน
1.2 โครงสร้างเนื้อหามีความกะทัดรัด
1.3 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.4 เนื้อหาเรียบเรียงถูกต้องตามหลักภาษา
2. ความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้
2.1 การจัดรูปแบบเมนูต่าง ๆ
2.2 การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนในแต่ละหน้า
2.3 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษร
2.4 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร
2.5 การออกแบบหน้าจอมีความน่าสนใจ
3. ความพึงพอใจในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
3.1 แอปพลิเคชันสามารถนาไปใช้งานได้จริง
3.2 แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้
3.3 แอปพลิเคชันสามารถนาไปพัฒนาต่อได้
3.4 แอปพลิเคชันสามารถพัฒนาใหเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีความรวดเร็วในการทางานและประมวลผล
3.6 แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือได้มากขึ้น
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.44
4.08
4.20
4.20

0.712
0.572
0.707
0.577

มาก
มาก
มาก
มาก

4.16
4.12
4.04
4.12
3.96

0.746
0.726
0.841
0.600
0.676

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.08
4.12
4.12
3.96
4.00
3.92
4.10

0.702
0.726
0.726
0.790
0.707
0.759
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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อภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง:
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัว อย่างที่ทดลองใช้แ อปพลิ เคชัน ส่ งเสริ มการเรียนรู้ ภาษามือไทยบนระบบปฏิ บัติการ
แอนดรอยด์ มีความพึงพอใจเฉลี่ ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71
โดยประเด็น ที่ผู้ พิก ารทางการได้ ยิน มีความพึง พอใจ มากกว่ าประเด็ น อื่น โดยมี ค่า เฉลี่ย สู งสุ ดคื อ คื อ เนื้ อหาภาษามื อ
ครอบคลุม ครบถ้วน มีความพึง พอใจอยู่ ในระดับมาก คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71
และประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจลาดับรองลงมา คือ เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.20 และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.71 เนื้อหาเรียบเรียงถูก ต้องตามหลักภาษา คิดเป็นคะแนนเฉลี่ ย
4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสอนศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก [5] ที่ พบว่ า การใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย สอนศั พท์ ภ าษามื อ ไทย ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยตั ว อั ก ษร ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ภาษามือไทยประกอบการเรีย นรู้ มีส่ วนช่ว ยให้ผู้พิการทางการได้ยิน สามารถเรีย นรู้และเข้าใจ
เรื่อ งราวที่ จะสอน โดยการอาศั ยประสาทสั มผั สทางตาแทนประสาทสัม ผัส ทางหู และสอดคล้อ งกั บงานวิ จัย เกี่ย วปั ญหา
อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยิน [6] ในด้า นของประโยชน์ จากการใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อ ในการเรียนรู้
ช่วยเสริมศั กยภาพการเรียนรู้คาศั พท์ภาษามื อไทย ความรู้ความเข้ าใจในภาษามือ และความถูกต้อ งในการถ่า ยทอดข้อมู ล
เนื่องจากแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยวิ ดีโอสอนภาษามือ รูปภาพแสดงท่าทางภาษามือ และคาอธิบาย
ท่าทางคาศัพท์ภาษามือ ทาให้กลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถเรียนรู้คาศัพท์ภาษามือ และสามารถทาความเข้าใจภาษามื อ
ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ต่างจากการศึกษาจากสื่อ ชนิดอื่น ๆ เช่ นตารา เอกสาร ซึ่ งส่วนใหญ่มีเนื้ อหาละเอียด และค่อ นข้างมี
ความยุ่งยากในการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบพระคุณ พรมกนก ศรี เพ็ ชรวรรณดี นัก วิชาการศึ กษาพิเ ศษ จากศูน ย์พัฒนามนุ ษย์ และบุคคลที่ มีความ
พิการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ที่ใ ห้ความอนุเคราะห์ใ ห้คาแนะนาปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้ องของข้อมูลเนื้อหาที่
นาไปใช้ และอานวยความสะดวกในการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
เอกสารอ้างอิง
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เครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
PLANT MACHINE WITH COMPUTER SYSTEM
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บทคัดย่อ:
บทความนี้นำเสนอการออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในเครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
โดยเครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น
และแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก ซึ่งจะใช้โหนดเอ็มซียูอีเอชพี 32 ที่มีความสามารถเชื่ อมต่ อกับ อิ นเทอร์เ น็ต
หรือ เรียกว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มาประยุกต์ในใช้การทำงานร่วมกับไฟร์เบส ที่เป็นระบบฐานข้อมูลเรียลไทม์ โดยส่งค่า
ข้อมูลที่วัดได้จากเซนเซอร์เ ข้าสู่ไฟร์เบสเรียลไทม์ แล้วจากนั้นจะนำข้อมูลไปแสดงผลเป็นค่ าอุ ณหภูมิความชื้ นในอากาศ
ความชื้นในดิน ระดับน้ำและค่าความเข้มแสง ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทแอป ได้พัฒนาขึ้นมาจากแพลตฟอร์มฟลัตเตอร์
ที่สามารถใช้นงานได้ บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ ไอโอเอส นอกจากนี้เครื่องดูแลพืชด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กยังมีคำสั่งควบคุมการทำงานการเปิดปิดไฟ การเปิดปิดเครื่องทำความเย็น การพ่นละอองน้ำ
และยังมีกล้องเพื่อใช้ในการสังเกตุการเจริญเติบโต ของพืชซึ่งสามารถสั่งการทำงานผ่าน แอปพลิเคชันได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือ
ตามความต้ องการของผู ้ ใช้ ง าน และในการจั ด ทำเครื่ องดู แ ลพื ช ด้ วยระบบคอมพิ วเตอร์ ข นาดเล็กขึ ้นมา เพื ่ อที ่ จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมความเหมาะสมของสภาพอากาศและแสงให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดภายใน
เครื่องที่เป็นระบบปิด
คำสำคัญ : เครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบฐานข้อมูลเรียลไทม์ ฟลัตเตอร์
Abstract:
This article presents the design of environmental control systems in plant care machines with
a small computer system. By plant machine with computer system. It can control factors affecting
the environment, including temperature, humidity and light that affect the growth of cultivated plants,
which use Node MCU ESP32 Board. It is capable of connecting to the Internet, also known as internet
of thing. It is a real-time database system that sends the measured data from the sensor into a realtime fire base and then displays the data as air humidity temperature, soil humidity, water level, and
light intensity through an application called Smart App, developed from a flutter platform that can
be used on smartphones in both Android and IOS operating systems. In addition, plant machine with
computer system have control orders for power on and off, refrigeration, spraying, and cameras to
observe plant growth, which can be ordered automatically or according to the user's requirements.
In order to increase the efficiency of climate and light control, it is suitable for the growth of individual
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plants within closed machines.
Keywords: Plant machine with Computer System, Internet of Things, Real-time Database System,
Flutter
บทนำ:
การดูแลสุขภาพกําลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันเนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มตระหนักถึงภัยของสารเคมีที่ต กค้ าง
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ [1] ปัจจุบันผู้คนเริ่มมาสนใจการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นจากการรับประทานพืชผัก ด้วยความต้องการเข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองโดยมีที่พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นคอนโดมีเนียม อพาร์ตเมนท์และหอพัก ซึ่งปัญหาหลักเกิด จากมีพื้ นที่
ใช้สอยที่ค่อนข้างจํากัด ซึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดงานวิจัยนี้มาจากปัญหาด้านพื้นที่ใช้สอยของที่อยู่อาศัย และปัญหาการดูแล
พืชผักที่ปลูก เนื่องจากผู้บริโภคมีเวลาไม่เพียงพอในการดูแลรักษาหรือมีความรู้ในการดูแลพืชไม่เพียงพอ โดยงานวิจัยนี้จะ
ดําเนินการจัดทําเครื่องต้นแบบเครื่องปลูกผักอัตโนมัติใช้วิธีการปลูกแบบควบคุมปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของพืช เช่น นํ้า
แสง อุณหภูมิ เป็นต้น [2] ผู้เขียนกล่าวว่า “การทําฟาร์มอัจฉริยะเป็นการนํ าเทคโนโลยี ที่ทันสมัยทั้ งระบบคอมพิวเตอร์
การสื่อสาร ระบบเซนเซอร์และเทคโนโลยีชีวภาพมาผสมผสานกับงานด้านการเกษตร ควบคู่กับการเกษตรแบบวิศวกรรม
เปลี่ยนแปลง (Geoengineering) ที่จะนําเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วย เช่น การเปลี่ยนให้พื้นดินที่ไม่สามารถ เพาะปลูก
อะไรได้อย่างทะเลทรายให้เป็นแหล่งผลิตอาหารในอนาคต เป็นต้น ซึ่งอนาคตระบบเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Farm) จะ
เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น สมบูรณ์แบบขึ้น ด้ายเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกั บโครงสร้าง
พื้นฐานด้านอินเทอร์เ น็ต (Internet) และเครือข่ายที่ให้ความสํ าคั ญกั บภาคการเกษตร รวมทั้ง นักวิชาการต่างๆ เริ่มให้
ความสําคัญมากขึ้น” [3] สอดคล้องกับความต้องการจะแก้ปัญหาด้านพื้นที่ใช้สอยของที่อยู่ อาศัย และปัญหาการดูแลพืชผักที่
ปลูก
ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ได้เข้ามามี บทบาทต่อภาคเกษตรกรรมมากขึ้น เกษตรกรสามารถรับรู้ ค่า
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่กําหนดได้ อย่างแม่นยํา สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ในภายหลัง อีกทั้งยังควบคุมหรือ
สังการอุปกรณ์ได้ จากระยะไกล ซึ่งการใช้เทคโนโลยีนี้มาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสําหรับการปลูกพืช ยังมีงานวิจัยที่ใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวร่วมกับการปลูกพืช ยกตัวอย่างเช่น [4] ได้ออกแบบระบบการวัดการละลายของปุ๋ยในน้ำ สำหรับใช้กบั การ
ปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ ที่มีราคาถูก สามารถวัดความเข้มข้นของปุ๋ยในน้ำ ที่เวลาปัจจุบันโดยใช้หลักการวัดค่าการนำไฟฟ้า
แล้วส่งข้อมูลไปแสดงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเว็บเพจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามระบบดั งกล่าวยังไม่
สามารถควบคุมการเติมสารละลายธาตุอาหารและน้ ำได้มีนักวิจัยได้ออกแบบโดยใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่ อมต่ อกั บ
ระบบซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น วัดค่าความเข้มแสงในการปลูกพืช [5] ได้ออกแบบและใช้งานเครือข่าย เซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับ
ตรวจวัดในโรงเรือนกุหลาบ ผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพ อากาศมีผลต่อคุณภาพและการต้านทานโรคของ
กุหลาบลดลงอย่างเห็นได้ [6] ได้พัฒนาระบบโรงเรือนที่ควบคุมได้บนวิธีการ SW-SVR ซึ่งเป็นการ ทํานายข้อมูลเพื่อนํ ามาใช้
ในการปลูกพืช ผลการทดลองพบว่า การทํานายด้วยวิธีการ SW-SVR ให้ผล การทํานายที่ถูกต้องและแม่นยําในระบบเวลาจริง
และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ สอดคล้องกบความต้องการด้วยการดําเนินการจัดทําเครื่องต้นแบบปลูกผัก อัตโนมัติใช้วิธีการปลูก
แบบควบคุมปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของพืช เช่น นํ้ า แสง อุณหภูมิ เป็นต้น
ดั ง นั ้ นจึ ง มี แ นวคิ ด ที ่ จั ด ทำเครื ่ องดูแ ลพื ช ด้ วยระบบคอมพิ วเตอร์ข นาดเล็ กเป็ นระบบควบคุ มอั ตโนมั ต ิ โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีความสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อศึกษาระบบปลูก
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พืชแบบอัตโนมัติ ควบคุมเครื่องปลูกพืชโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้ กับเครื่ อง
โดยจะช่วยในการลดเวลาการจัดการและดูแลพืช รวมไปถึงการแจ้งเตือนระดับน้ำเมื่อน้ำ ไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติ บโตของ
พืช สามารถสังเกตการเจริญเติบโต แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น ค่าแสง ระดับน้ำแบบเรียลไทม์ (Real -time) ของพืชได้
ระบบการทำงานจะสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน (Application) บนสมาร์ทโฟน (Smartphone)
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย:
1. เพื่อศึกษาระบบปลูกพืชแบบอัตโนมัติ
2. เพื่อออกแบบเครื่องปลูกพืชโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
3. เพื ่ อพั ฒ นาระบบปลูกพื ช โดยนำเทคโนโลยีอิ นเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ ง มาประยุกต์ใ ช้กั บ เครื่ องดู แ ลพื ชด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ขอบเขตงานวิจัย:
1. เครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มีขนาดพอดีกับพื้นที่ขนาดจำกัด มีความกว้าง 22 เซนติเมตร
ยาว 30 เซนติเมตร และสูง 45 เซนติเมตร
2. สามารถแสดงค่าอุณหภูมิค วามชื้ นในอากาศ ความชื้นในดิน ระดับน้ำ ค่าความเข้มแสง และมีการบันทึกค่ า
เซนเซอร์ตลอดระยะเวลาที่ปลูก ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
3. สามารถสังเกตการเจริญเติบโตของพืชผ่านกล้องได้แบบเรียลไทม์ตลอดระยะเวลาที่ปลูก
4. สามารถวัดระดับน้ำของถังน้ำสำรองสำหรับรดน้ำ และแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานเมื่อน้ำน้อยกว่าระดับที่กำหนด
5. สามารถตั้งค่าที่เหมาะสมในการปลูกพืชในช่วยเวลาต่าง ๆ ของพืชในชนิดที่ต้องการได้
6. ระบบปลูกพืชเป็นระบบปิด
7. แอปพลิ เ คชั นที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ นมาจากแพลตฟอร์ มฟลั ต เตอร์ ที ่ ส ามารถใช้ นงานได้ บ นสมาร์ ท โฟนได้ ท ั ้ ง ที ่ เป็น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส
วิธีการทดลอง:
การออกแบบเครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เป็นการวิจัยแบบทดลองทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การออกแบบโครงสร้าง:
การออกแบบเครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ
1. การออกแบบระบบของการทำงาน
การทำงานโดยควบคุมผ่านโหนดเอ็มซียู ไปยังเครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก และสั่งการทำงานผ่าน
แอปพลิเคชันบนมือถือ
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รูปที่ 1 แผนผังภาพรวมการทำงานของระบบ
จากรูปที่ 1 สามารถอธิบายการทำงานได้ดังนี้ เมื่อโหนดเอ็มซียู รับค่าจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้ นในอากาศ
เซนเซอร์วัดค่าความชื้นในดิน เซนเซอร์วัดค่าความเข้มของแสง และเซนเซอร์วัดระดับน้ำ จากนั้นจะส่งไปเก็ บไว้ บ นไฟล์เ บส
ระบบฐานข้อมูล แบบเรียลไทม์ ไว้เบื้องต้นก่ อนดั งรูป ที่ 4 หลังจากนั้ นก็ นำไปแสดงผลในแอปพลิเคชั่ นบนมื อถื อ อีกทั้ ง
แอปพลิเคชั่นยังสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องดูแลพืชขนาดเล็กได้ ทั้งแบบตั้งค่าอัตโนมัติ และแบบสั่งการควบคุม
โดยจะสั่งค่าไปกำหนดให้โหนดเอ็มซียู ให้สั่งให้ รีเลย์ (Relay) แต่ละช่องสัญญาณทำงาน ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ช่องการทำงาน
คือ ช่องสัญญาณที่ 1 คือไฟแอลอีดี ช่องสัญญาณที่ 2 คือตัวทำความเย็น และช่องสัญญาณที่ 3 คือพ่นละอองน้ำ เพื่อควบคุม
สภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในเครื่อง
2. การออกแบบโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างของเครื่องปลูกพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะถูกออกแบบให้เป็นระบบปิดเป็นโรงเรือนที่
แสง ลม และอุณหภูมิภายนอกไม่สามารถเข้าไปภายในได้ โดยขนาดที่ออกแบบเป็น กว้าง 22 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร
สูง 45 เซนติเมตร ซึ่งภาพจำลองโครงสร้างของเครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ภาพไอโซเมตริก (Isometric) โครงสร้างและขนาดของเครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

รูปที่ 3 การออกแบบด้านหน้าของตัวเครื่อง
จากรูปที่ 3 สามารถอธิบายการทำงานได้ดังนี้ ส่วนโครงสร้างด้านหน้าสำหรับวางพืชที่ดูแล (1) ไฟแอลอีดีสำหรับ
ปลูกพืช (2) โมดูลกล้องไว้ใช้ดูวิดีโอแบบเรียลไทม์ (3) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ (4) เซนเซอร์วัดความชื้ นใน
ดิน (5) ตัวพ่นละอองน้ำ (6) เซนเซอร์วัดความเข้มแสง (7) ตัวทำความเย็นภายในเครื่อง
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รูปที่ 4 การออกแบบด้านหลังของตัวเครื่อง
จากรูปที่ 4 สามรถอธิบายการทำงานได้ดังนี้ ภาพแสดงเป็นส่วนโครงสร้างด้านหลังสำหรับวางอุปกรณ์ควบคุม (8)
พัดลมระบายความร้อนของเครื่อง (9) ปั๊มน้ำขนาดเล็กสำหรับพ่นละอองน้ำ (10) เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (11) ถังใสน้ำขนาดเล็ก
สำหรับพ่นละอองน้ำ (12) ปั๊มน้ำขนาดเล็กสำหรับเครื่องระบายอากาศ (13) ถังใสน้ำขนาดเล็กสำหรับเครื่องระบาอากาศ

รูปที่ 5 การออกแบบด้านหลังของตัวเครื่อง
จากรูปที่ 5 สามารถอธิบายการทำงานได้ดังนี้ ภาพแสดงเป็นส่วนโครงสร้างด้านหลังสำหรับวางอุป กรณ์ค วบคุม
(14) เพาเวอร์ซัพพลายใช้ในการแปลงกระแสไฟฟ้า (15) บอร์ดใช้สำหรับควบคุมการทำงานทั้งหมดของเครื่อง (16) รีเลย์ใช้ใน
การควบคุมวงจรต่าง ๆ ภายในเครื่อง
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รูปที่ 6 แสดงวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ
รูปที่ 6 แสดงวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1) ไอคอน 2) เป็นการล็ อกอิ น
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน 3) เป็นส่วนหน้าจอตั้งค่าและแสดงค่าสถานะปัจจุบันของเซ็นเซอร์
3. การออกแบบการทำงานของฮาร์ดแวร์
ผังการทำงานระบบของฮาร์ดแวร์ ที่เป็นระบบสั่งงานด้วยตัวเอง จะสั่งการ เปิด-ปิดไฟ เปิด-ปิด ตัวทำความเย็น
และเปิ ด -ปิ ด ปั ๊ มน้ ำ โดยกำหนดค่ าในไฟล์ เ บสให้ เ ป็ น 1 รี เ ลย์ ท ำงาน กำหนดค่ าในไฟล์ เ บสเป็ น 0 รี เ ลย์ ไ ม่ ท ำงาน
แสดงดังรูปที่ 7-9
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รูปที่ 7 การ เปิด-ปิดไฟ

รูปที่ 8 เปิด-ปิด ตัวทำความเย็น
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รูปที่ 9 การ เปิด-ปิด ปั๊มน้ำ
3.1 การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องดูแลพืชฯ
การตั้งค่าเริ่มต้ นของเครื่ องดูแ ลพื ชขนาดเล็ กเป็ นระบบอัติโ นมัต ิ โดยการตั้งค่าเริ่มต้นตั้ งค่ า เซนเซอร์วัด ค่ า
ความชื้นในดิน วัดอุณหภูมิ และการตั้งค่าเวลา เพื่อใช้ในระบบมีดังต่อไปนี้
3.3.1 การตั้งความชื้นในดิน
การตั้งค่าความชื้นเริ่มต้นเซนเซอร์วัดค่าความชื้นจะเช็คค่าในฐานข้อมูลเมื่อค่าความชื้นค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0
เปอร์เซ็น เครื่องดูแลพืชขนาดเล็กจะทำการรดน้ำทันที แต่ถ้าค่าความชื้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 30 เปอร์เซ็น เครื่องจะไม่รด
น้ำ แสดงดังภาพที่ 10

รูปที่ 10 การตั้งค่าความชื้นในดิน
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3.3.2 การตั้งค่าอุณหภูมิ
การตั้งค่าอุณหภูมิ เริ่มต้นเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิจะเช็คค่าในฐานข้อมูลเมื่อค่าอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ
30 องศาเซลเซียส เครื่องทำความเย็นจะเปิด แต่ถ้าอุณหภูมิมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 26 องศาเซลเซียส เครื่องทำความเย็น
จะปิด แสดงดังภาพที่ 11

รูปที่ 11 การตั้งค่าอุณหภูมิ
3.3.3 การตั้งค่าเปิด – ปิดไฟ
การตั้งค่าปิด - เปิดไฟ เมื่อเซนเซอร์จับเวลาอ่านค่าในฐานข้อมูล เวลา 13.00 นาฬิกา เครื่องจะทำการเปิด
ไฟแต่ถ้าเวลา 09.00 นาฬิกา ระบบจะทำการสั่งปิดไฟ แสดงดังภาพที่ 12

รูปที่ 12 การตั้งค่าปิด - เปิดไฟ
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ผลการทดลอง:
ผลการทดลองเครื่ องดู แลพืช ด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ข นาดเล็ ก การ จะแบ่ ง ผลการทดลองออกเป็น 3 ส่ วน
ดังต่อไปนี้
1. ผลการทดสอบด้านอุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ
1.1 การทดสอบความชื้นในดิน
การทดสอบความชื้นในดินเพื่อจะทดสอบค่าความชื้นในดินว่ามีค่ามากน้อยเพื่อใช้ในการควบคุมการรดน้ำต้ นไม้
โดยการทดสอบใช้อุปกรณ์วัดค่าความชื้นในดินปักลงไปในดินลึกประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งการทดสอบจะแยกเป็น 2 ส่วนคือทดสอบ
แบบการปลูกธรรมชาติ กับการปลูกภายในเครื่องปลูกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะทดสอบจำนวน 10 ครั้ง ได้ผลการทดสอบ
แสดงดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 ผลการวัดค่าความชื้นในดิน
1.2 การทดสอบค่าความเข้มของแสง
การทดสอบความเข้มของแสงเพื่อจะทดสอบค่าว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด โดยจะแยกการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน
คือทดสอบแบการปลูกธรรมชาติ กับการปลูกภายในเครื่องปลูกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะทดสอบจำนวน 10 ครั้ง ได้ผลการ
ทดสอบของการวัดค่าความเข้มของแสงดังรูปที่ 14
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รูปที่ 14 ผลการวัดค่าความเข้มของแสง
รูปที่ 14 ผลการวัดค่าความเข้มของแสงจากการทดสอบ 10 ครั้ง จะเห็นได้ว่าค่าความเข้มของแสงภายในเครื่ อง
โดยเฉลี่ย มีค่าคงที่มากกว่า ค่าความเข้มของแสงภายนอกเครื่อง
1.3 การทดสอบอุณหภูมิ
การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เพื่อจะทดสอบค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศว่ามีค่ามากน้อย
เพียงใด โดยการทดสอบใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิ ซึ่งการทดสอบจะแยกเป็น 2 ส่วนคือทดสอบแบการปลู กธรรมชาติ
กับการปลูกภายในเครื่องปลูกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะทดสอบจำนวน 10 ครั้ง ได้ผลการทดสอบของการวัดค่ าอุ ณหภูมิใน
อากาศดังรูปที่ 15 และค่าความชื้นในอากาศดังรูปที่ 16

รูปที่ 15 ผลการวัดค่าอุณหภูมิในอากาศ
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รูปที่ 16 ผลการวัดค่าความชื้นในอากาศ
2. ผลการทดสอบด้านแอปพลิเคชัน
การทดลองเพื่อประเมินฟังก์ชันการทำงานตามขอบเขตการวิจัย ซึ่งได้แก่ 1) การทดสอบแสดงค่าอุณหภูมิ
ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระดับน้ำ ค่าความเข้มแสง 2) การทดสอบสังเกตการเจริญเติบโตของพืชผ่านกล้อง
3) การทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดมีดังต่อไปนี้
2.1 การทดสอบแสดงค่าอุณหภูมิความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระดับน้ำ ค่าความเข้มแสง
การทดสอบแสดงค่าอุณหภูมิความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระดับน้ำ ค่าความเข้มแสง บนโทรศัพท์มือถือ
แสดงดังรูปภาพที่ 17

รูปที่ 17 การทดลองแสดงค่าอุณหภูมิความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระดับน้ำ ค่าความเข้มแสง
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2.2 การทดสอบแสดงการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชผ่านกล้อง
การทดสอบแสดงการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชผ่านกล้องบนโทรศัพท์มือถือ แสดงดังรูปภาพที่ 18

รูปที่ 18 การทดลองสังเกตการเจริญเติบโตของพืชผ่านกล้อง
2.2 การทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำน้อยกว่าปริมาณที่กำหนด
การทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดบนโทรศัพท์มือถือ แสดงดังรูปภาพทึ่ 19

รูปที่ 19 การทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำน้อยกว่าปริมาณที่กำหนด
3. ผลการปลูกพืช
3.1 พืชทดลองปลูก
กรีนโอ๊ค (Green Oak Lettuce) เป็นผักตระกูลผักสลัด มีลักษณะเป็นผักใบหยักสีเขียวอ่อน รูปทรงสวยเป็นพุ่ม
รสชาติหวานกรอบคล้ายผักกาดหอม ซึ่งจะตรงกันข้ามกับเรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce) ที่มีใบเป็นสีแดง ช่วงอายุที่เหมาะ
สำหรับนำมารับประทาน 40-45 วัน นิยมทานสดเพราะมีคุณค่าทางสารอาหาร ช่วยในการสร้างเม็ดเลือด บำรุงสายตา บำรุง
เส้นผม บำรุงประสาทและกล้ามเนื้อ [15]

377

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

จากการทดสอบปลูกผักสลัดกรี นโอ๊ค เมื่อเปรียบเทียบจากการปลูกภายในเครื่องฯ และ ภายนอกเครื่องพบว่ า
ผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชภายในเครื่อง สีใบของพืช ขนาดลำต้น น้ำหนัก ความสูงเฉลี่ยและความหนาเฉลี่ย ดีกว่าการปลูก
พืชภายนอกเครื่องฯ
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการปลูกพืชภายนอกและภายในเครื่องต้นแบบฯ
ตัวชี้วัด

การปลูกภายนอกเครื่องฯ

การปลูกภายในเครื่องฯ

พืชระยะเวลา
20 วัน

พืชระยะเวลา
35 วัน

จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบของการปลู กพืช ภายนอกและภายในเครื ่องต้ นแบบฯ สีใบของพืช ขนาดลำต้ น
น้ำหนัก ความสูงเฉลี่ยต่างกันโดยสามารถเห็นได้จากตาเปล่า
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ตารางที่ 2 ผลการปลูกพืชตัวอย่างจากการทดลองปลูก 3 ครั้ง
ความสูงของ

น้ำหนักโดยเฉลี่ยของ

ความหนาโดยเฉลี่ย

จำนวนพืชที่ใช่ใน

พืช

พืช

ของพืช

การเพาะปลูก

(เซนติเมตร)

(กรัม)

(มิลลิเมตร)

(ต้น)

ปลูกภายในเครื่องฯ ครั้งที่ 1

12.4

52

6

1

ปลูกภายในเครื่องฯ ครั้งที่ 2

14.2

45

5

1

ปลูกภายในเครื่องฯ ครั้งที่ 3

13.5

48

4

1

ปลูกภายในเครื่องฯ โดยเฉลี่ย

13.4

48.3

9

1

ปลูกภายนอกเครื่องฯ โดยเฉลี่ย

21

27.4

3

1

ตัวชี้วัด

ตารางที่ 2 ผลการปลูกพืชตัวอย่างแยกตามตัวชี้วัดโดยเฉลี่ยจากการปลูกทั้ง 3 ครั้งแสดงให้เห็นว่าผลผลิต ที่ได้จาก
การปลูกพืชภายในเครื่อง ฯ สีใบของพืช ขนาดลำต้น น้ำหนัก ความสูงเฉลี่ยดีกว่าการปลูกพืชภายนอกเครื่อง
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากการทดสอบการวัดค่าความชื้นในดิน ค่าความเข้มของแสง ค่าอุณหภูมิ ค่าอุณหภูมิในอากาศ และผลการทดลอง
การปลูกพืช พบว่าพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยวัดจากค่าเฉลี่ยต่อต้น เช่น ความสูงเฉลี่ย 13.4 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย
ของพืช 48.3 กรัม ความหนาของลำต้นเฉลี่ย 9 มิลลิเมตร เป็นต้น จากค่าเฉลี่ยการปลูกพืชภายในครื่องที่ได้ควบคุมสภาวะ
แวดล้อม พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าการปลูกพืชภายนอกเครื่องที่ไม่ได้คุมสภาวะแวดล้อม ซึ่งผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
การควบคุมของ เครื่องปลูกพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ
ผลสรุ ป ของงานวิ จั ย เครื ่ องดู แ ลพื ช ด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ ข นาดเล็ก สามารถทำงานได้ ต ามขอบเขต และ
วัตถุประสงค์ของการทำงานที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ 1) ส่วนการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 2) ส่วนการ
พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น และสุ ด ท้ ายนี ้ ใ นการจั ด ทำเครื ่ องดู แ ลพื ช ด้ วยระบบคอมพิ วเตอร์ข นาดเล็ กขึ ้ นมา เพื ่ อที ่ จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมความเหมาะสมของสภาพอากาศและแสงให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดภายใน
เครื่องที่เป็นระบบปิด
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิ จ ั ย นี ้ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จาก สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้ความช่วยเหลือให้คําชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ท่ดี ีแก่
คณะผู้จัดทํางานวิจัย
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บทคัดย่อ
จากปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นสำหรับการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เช่น การเปิดหอดูดาวในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ส่งผลทำให้กล้องโทรทรรศน์ได้รับความเสียหายจากความ
ผิดพลาดของผู้ใช้งาน จึงมีการพัฒนาระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับหอดูดาวเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานโปรแกรมควบคุม
หอดูดาวของเจ้าหน้าที่ โดยระบบนี้ประกอบด้วยผู้ใช้ 2 ส่วน คือ เจ้าหน้าที่ทั่วไปและผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบ
สามารถเข้าดูประวัติการเข้าใช้งานได้ของสมาชิกทั้งหมดได้ ส่วนสมาชิกจะสามารถดูประวัติการเข้าใช้งานของตัว เองได้
เท่านั้น
ดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบบันทึกเหตุการณ์ สำหรับหอดูดาวนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติ ด ตาม
ประวัติย้อนหลังการใช้งานโปรแกรมควบคุมหอดูดาวของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ส่งผลทำให้ทาง
สถาบันฯ สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้นและทันถ่วงที
คำสำคัญ : บันทึกเหตุการณ์ หอดูดาว ประวัติการเข้าใช้งาน
Abstract
The many problems of using telescopes in the national astronomical research institute of
Thailand (NARIT). For example, opening an observatory in inclement weather has affected to the
telescope damage by user error. Event logging system for observatory developed to collect history on
the staff that use the observatory. This system consists of two user parts, Members and Administrators.
By the administrator can view access history of all members and the members will view the access
history only their own.
Therefore, the developers have the idea to develop this event logging system for observatory
to track the history of the use of the observatory for member and staff in the institute. if there is a
problem and able to fix the problem more quickly.
Keywords : Even Log, Observatory, History of User Access
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ที่มาและความสาคัญ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมีภารกิจที่จะทาวิจัยเกี่ยวกับท้องฟ้าในยามค ่าคืน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดารา
ศาสตร์รวมไปถึงบุคคลทั่วไป อาจารย์ที่ผ่านการอบรมที่จะสามารถเข้าใช้กล้องโทรทรรศน์ของสถาบันได้ โดยการเข้าใช้
งานของแต่ละผู้ใช้จะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การสั่งงานกล้อง การสั่งงานระบบไฟฟ้า การเข้าถึงอุปกรณ์ต่าง ๆในหอดูดาว
ทั้งนี้อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆได้ เช่น เปิดหอดูดาวในขณะที่สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย ซึ่งอาจจะทาให้กล้อง
โทรทรรศน์ได้รับความเสียหายได้
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาและสามารถย้อนกลับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละกล้องโทรทรรศน์ได้ จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบสาหรับบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละผู้ใช้ว่ามีผู้ใ ช้สั่งงานกล้องเมื่อเวลาใด ใช้ค าสั่งใด เพื่อใช้สาหรับ
ตรวจสอบหากพบว่ากล้องโทรทรรศน์มีปัญหาและจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไวยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกเหตุการณ์สาหรับหอดูดาวสาหรับเก็บข้อมูลการใช้งานโปรแกรมควบคุมหอดูดาวของ
เจ้าหน้าที่สถาบันฯ
2. เพือ่ ให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามประวัติย้อนหลังการใช้งานโปรแกรมควบคุมหอดูดาวของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

รูปที่1 แสดงยูสเคสไดอะแกรมส่วนของเจ้าหน้าทีท่ ั่วไป (Staff) และผู้ดูแลระบบ (Admin)
ระบบบันทึกเหตุการณ์สาหรับหอดูดาวมี 1 ระบบ ได้แก่ ระบบการเข้าใช้งานระบบบันทึกเหตุการณ์สาหรับหอ
ดูดาว โดยเริ่มแรกลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) จากนั้นเปิดโปรแกรมควบคุมหอดูดาวขึ้นมาใช้ง าน แล้วเลือกรายการที่
ต้องการดู ระบบบันทึกเหตุการณ์ ฯ สามารถเข้าดูประวัติการเข้าใช้งานได้ และส าหรับผู้ดูแลระบบจะสามารถเข้าดู
ประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้อื่นๆได้
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การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MongoDB เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล การจัดองค์ประกอบหน้าจอโดยใช้ Window Form ใช้ภาษา C# ในการเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรม
Visual Studio เพื่อการเขียนโค้ด
วิธีการทดสอบระบบ
การทดสอบระบบที่นำมาใช้ในครั้งนี้คือ Usability Testing เป็นการทดสอบโดยให้กลุ่มผู้ใช้จริงได้มาทดสอบ
ระบบด้วยตัวเอง เพื่อดูการตอบสนองของผู้ใช้งานจริงว่า มีความเห็นและมีความพึงพอใจต่อระบบอย่างไร เพื่อนำไป
วิเคราะห์ผลการใช้งานต่อไป และนำ Think Aloud มาใช้ร่วมด้วย Think aloud คือการทำ User Test โดยให้ผู้ใช้โฟกัส
ไปที่การใช้งานตามโจทย์ Think Aloud เป็น วิธีการจำลองการใช้งานของผู้ใช้ที่เหมือนกับการใช้งานจริงที่สุด การทำ
Think Aloud นั้น ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานจริง ซึ่งไม่มีวิธีไหนที่จะเข้าใจปัญหาการใช้งานจริงของผู้ใช้เท่ากับการเห็นภาพผู้ใช้
ใช้งานจริงได้

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับหอดูดาว

รูปที่2 หน้าจอลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าระบบการล็อคอินเข้าใช้งานระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับหอดูดาว เป็นหน้าที่ผู้ใช้ทุกคนต้องล็อคอินเข้าใช้
ระบบก่อน จึงจะสามารถใช้โปรแกรมควบคุมหอดูดาวได้ ทั้งนี้หลังล็อคอินเข้าไปแล้วก็จะแบ่งเป็นสองระบบอีกคือระบบ
ของเจ้าหน้าที่ทั่วไปกับผู้ดูแลระบบ
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รอบอลลูนทิปลงชื่อเข้าใช้งานสำเร็จ

รูปที่3 ไอคอนโปรแกรม
บอลลูนทิปส่วนนี้จะเป็นข้อความแจ้ง เตือนผู้ใช้ขึ้นมา เพื่อบอกว่าผู้ใช้ได้ทำการล็อคอินเข้าระบบบันทึก
เหตุการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับปรากฎไอคอนโปรแกรมระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับหอดูดาวขึ้นมา
เปิดโปรแกรมควบคุมหอดูดาวขึ้นมาใช้งาน

รูปที่4 หน้าจอโปรแกรมควบคุมหอดูดาว
โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรมควบคุม หอดู ด าวที่ร ะบบบั นทึก เหตุก ารณ์ ส ำหรับ หอดู ด าวจะ connect ผ่า น
โปรโตคอล TCP/IP ไปยังโปรแกรมกลางที่ชื่อว่า Daemon แล้ว connect ผ่าน TCP/IP ไปยังโปรแกรมควบคุมหอดูดาว
ซึ่งระบบบันทึกเหคุการณ์สำหรับหอดูดาวกับโปรแกรมจะได้เชื่อมต่อเพื่อส่งประวัติการเข้าใช้งานโปรแกรมควบคุมหอดู
ดาวไปยังระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับหอดูดาวได้
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คลิกขวาตรงไอคอนเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

รูปที่5 แถบรายการ
ส่วนนี้เป็นแถบรายการให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะเข้าดูหน้าไหน เช่น รายการ Admin หรือในรูปจะเป็น UserPage
(รูปที6่ ) จะเป็นหน้าที่ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะเข้าดูประวัติการใช้งานของผู้อื่นได้

รูปที่6 หน้าจอประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้อื่น
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รูปที่7 หน้าจอประวัติการเข้าใช้งาน
History (รูปที่7) เป็นหน้าประวัติการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งผู้ใช้เจ้าหน้าที่ทั่วไปสามารถเข้าดูได้ และ
Logout เพื่อออกจากระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับหอดูดาว
ผลการทดสอบ
โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานคือ เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ใช้งานระบบจริง
ซึ่งผลที่ได้คือ สามารถใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ได้ง่ายโดยใช้ง านผ่านระบบบั นทึก
เหตุการณ์สำหรับหอดูดาว ให้เจ้าหน้าที่ได้มีระบบคอยบันทึกประวัติการเข้าใช้งานโปรแกรมควบคุมหอดูดาว
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากกว่านี้ เช่น การเพิ่ม ลด และแก้ไขข้อมูลประวัติการเข้า
ใช้งานระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับหอดูดาว
2. ควรออกแบบระบบให้มีความน่าใช้งานและใช้งานง่ายมากกว่านี้
3. ควรพัฒนาระบบที่สามารถเข้าถึงระบบภายในอินเทอร์เน็ตของสถาบันฯ โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแบบ VPN
วิจารณ์และสรุปผลการทดสอบ
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วิจารณ์และสรุปผลการทดสอบ
การทดสอบพบว่าเจ้าหน้าที่สถาบันฯ สามารถใช้งานระบบได้ง่ายและไม่ซับซ้อน แต่ระบบนี้ก็ยังสามารถนำไป
พัฒนาและต่อยอดระบบได้อีก เช่น เพิ่มลดและแก้ไขข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานได้อีก
กิตติกรรมประกาศ
ระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับหอดูดาว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ ด้วยความกรุณาจาก
ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ประธานที่ปรึกษาโครงงานสหกิจ อ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ และ อ.อลงกต กองมณี กรรมการที่
ปรึกษาโครงงาน ซึ่งให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานมาโดย
ตลอด ผู้จัดทำโครงงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
[1] “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรโตคอล TCP/IP” [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.tnetsecurity.com/new/content_basic/tcp_ip_knowledge.php
(วันที่สืบค้น 28 มกราคม 2564)
[2] “อุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติสิรินธร” [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา https://www.narit.or.th/index.php/sirindhorn-astro-park
(วันที่สืบค้น 28 มกราคม 2564)
[3] “Class Diagram แบบง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทาได้” [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา https://www.glurgeek.com/education/class-diagram
(วันที่สืบค้น 28 มกราคม 2564)
[4] “Think aloud วิธีที่ช่วยให้คุณแก้ปัญหาโปรดักส์สร้างมาไม่มีคนใช้ได้ตรงจุด” [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา https://www.pruxus.com/articles/think-aloud
(วันที่สืบค้น 28 มีนาคม 2564)
[5] “Usability Test (UX)” [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา https://engineering.thinknet.co.th/usability-test-ux
(วันที่สืบค้น 28 มกราคม 2564)
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การพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติเพื่อการปลูกมะเขือเทศ
Development of a smart greenhouse for growing queen tomatoes.
รจนา แสงเฮ่อ, ภัทรมน พันธุ์แพง
Rotjana Sangher , Phattharamon Phanphaeng
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 58000
ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ภัทรมน พันธุ์แพง

อีเมล: phattharamon@g.cmru.ac.th

บทคัดย่อ:
การพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติเพื่อการปลูกมะเขือเทศราชินี พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับปลูกมะเขือเทศพั นธุ์ราชินี สามารถกำหนดปริมาณการให้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมแก่
มะเขือเทศพันธุ์ราชินี และกำหนดอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมแก่มะเขือเทศพันธุ์ราชินี โดยใช้ไมโครคอลโทรล
เลอร์สำหรับควบคุมและสั่งการระบบต่างๆ ภายในโรงเรือน ซึ่งประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 1) ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
ทำงานโดยใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน Capacitive Soil Moisture Sensor สำหรับตรวจสอบค่าความชื้นของดิน
ในบริเวณที่มะเขือ เทศราชินี ระบบจะสั่งการให้ระบบพ่นหมอกและระบบระบายอากาศทำงาน ผลการทดสอบ
ระบบมะเขือเทศอาศัยอยู่ เพื่อสั่งการให้ระบบให้น้ำทำงานเมื่อมีความชื้น ในดินน้อย และ2) ระบบควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน มีการใช้เซนเซอร์ DHT21 สำหรับวัดอุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่ให้ มีอุณหภูมิสูง กว่าอุณหภู มิ ที่
กำหนด พบว่า ระบบโรงเรือนอัตโนมัติสามารถทำตามเงื่อนไขที่ได้ออกแบบและพัฒนาไว้ ซึ่งสามารถวัดค่าความชื้น
ในดิน โดยสั่งรดน้ำอัตโนมัติ ทำให้รัก ษาค่าความชื้นในดินอยู่ที่ 51.73 % และสามารถควบคุมอุณหภูมิ ภ ายใน
โรงเรื อ น โดยสั ่ ง ระบบคู ล ิ ่ ง แพดและพ่ น หมอกในโรงเรื อ นอั ต โนมั ติ ทำให้ ร ั ก ษาค่ า อุ ณ หภู มิ ร ะหว่ า ง
25-30 องศาเซลเซียส ในเวลากลางวัน และ 16-20 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืน ซึ่งทำให้มะเขือเทศราชินีมีการ
เจริญเติบโต เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี หากอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้ละอองเกสร
เป็นหมัน หรือทำให้ดอกร่วงได้
คำสำคัญ: ระบบโรงเรือนอัตโนมัติ, มะเขือเทศราชินี, ระบบรดน้ำ, ระบบควบคุมอุณหภูมิ
Abstract:
The development of an automated greenhouse system for growing queen tomatoes was
developed with the aim of developing an automated greenhouse system for growing queen
tomatoes. Determine the right amount of water and fertilizer for queen tomatoes, and determine
the optimum temperature and humidity for queen tomatoes. The automatic watering system
operates using the Capacitive Soil Moisture Sensor for monitoring soil moisture in the area of
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the queen tomatoes. automated greenhouse system test results live to instruct the system to keep
water running when there is less moisture in the soil. The DHT21 sensor is used to measure
the temperature inside the greenhouse so that it does not exceed the specified temperature, it is
found that the automated greenhouse system can be operated according to the conditions
designed and developed, which can measure soil moisture by ordering automatic watering,
maintaining soil moisture value of 51.73%, and controlling the temperature inside the automated
greenhouse system by ordering the cooling pad system and spraying the automatically. This causes
the temperature to be maintained between 25-30 °C Celsius. In the daytime and 16-20 °C Celsius.
At night, which makes the queen tomatoes grow, suitable for the growth of queen tomatoes. If the
temperature is too high or too low, tomatoes can be sterly or flowering.
Keywords: automated greenhouse system, Queen tomatoes, Watering System, Temperature
control system
บทนำ
มะเขือเทศพันธุ์ราชินีเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะสามารถนำมาประกอบ
อาหารกันอย่างแพร่หลาย คุณภาพของมะเขือเทศพันธุ์ราชินีถือเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดเรื่องของราคาและ
ปริมาณการซื้อขาย ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรหมู่บ้านแม่อูคอมีการดูแลมะเขือเทศพันธุ์ราชินีโดยใช้ระบบสปริงเกอร์ใน
การรดน้ำมะเขือเทศ ซึ่งเป็นการให้น้ำที่ยากต่อการควบคุม จนอาจมีการให้น้ำออกมาในปริมาณที่มากจนเกินความ
จำเป็น ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ อาจจะทำให้มะเขือเทศเกิดโรคโคนเน่าได้ อีกทั้งยังใช้วิธีการใส่ปุ๋ยในรูปแบบ
การหว่านหรือหยอดบริเวรโคนต้นมะเขือเทศ ทำให้มะเขือเทศได้รับสารอาหารช้า ส่งผลให้ ต้นมะเขือเทศราชินีได้
ผลผลิตที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้ยัง พบ โรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากดิน โรคและแมลงต่าง ๆ
อีกด้วยสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความชื้น
ในดิน ความเข้มของแสง ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน ฟ้าอากาศตามธรรมชาติ
ที่เปลี่ยนแปลงทำให้ยากต่อการดูแลนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับปลูกมะเขือเทศ
พันธุ์ราชินี โดยมีระบบรดน้ำและให้ปุ๋ยอัตโนมัติ ระบบควบคุมความชื้นอุณหภูมิในโรงเรือน ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อ
ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถควบคุมและดูแลระบบผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือแบบ Realtime ไม่ว่าเกษตรกร
จะอยู่ที่ไหนก็จะสามารถเข้าถึงและดูแลมะเขือเทศได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นความสำคัญของระบบโรงเรือน
อัตโนมัติสำหรับปลูกมะเขือเทศพันธุ์ราชินี ทำให้เกษตรกรประหยัดเวลาในการรดน้ำและให้ปุ๋ย มะเขือเทศพันธุ์ราชินี
เติบโตได้อย่างเต็มที่ เพราะได้รับแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสม รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานมาดูแล
มะเขือเทศ ส่งผลให้เกษตรกรหมู่บ้านแม่อูคอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับปลูกมะเขือเทศพันธุ์ราชินี
2) เพื่อกำหนดปริมาณการให้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมแก่มะเขือเทศพันธุ์ราชินี
3) เพื่อกำหนดอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมแก่มะเขือเทศพันธุ์ราชินี
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระบบโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับการปลูกมะเขือเทศ ที่มีการควบคุมการให้น้ำและสารอาหาร มีการ
ควบคุมอุ ณหภูมิค วามชื้น ได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหารการปลูกมะเขือเทศราชินี
ในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดี เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถควบคุมโรคต่างๆที่มากับฝนฟ้าอากาศ
และในส่วนของสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกมะเขือเทศราชินี ก็เป็นสิ่งสำคั ญที่ทำให้มะเขือเทศราชินีนั้นเกิด
ผลผลิตที่ดี โดยได้มีการพัฒนาส่วนของ Software ด้วยการเขียนคำสั่งภาษาซีบนโปรแกรม Arduino IDE [1] เพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์ ในส่วนของ Software Arduino ซึ่งจะช่วยให้ฝังคำสั่งลงในบอร์ด Arduino ชนิดต่าง ๆ ได้ และมี
การแสดงค่าข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk [2] คือ Application สำเร็จรูปสำหรับงาน IOT มี
การเขียนโปรแกรมที่ง่าย โดยไม่ต้องเขียน App เองสามารถใช้งานได้อย่าง Real time สามารถเชื่อมต่อ Device
ต่าง ๆ เข้ากับ Internet ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Arduino, Esp8266, Esp32, NodeMCU,Rasberry pi นำมา
แสดงบน Application ได้อย่างง่ายดาย โดย Application Blynk เปิดให้ใช้งานได้ฟรี และรองรับในระบบ IOS และ
Android
สำหรับ Hardware ที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย
1. WeMos D1 R2 V2.1.0 WiFi [3] คือ บอร์ด Arduino ESP8266 Wemos D1 R2 เป็น ESP8266
Friendly board รุ่นที่อัพเกรดจาก Wemos D1 ออกแบบให้มีขนาดและขาใช้งานคล้ายบอร์ด Arduino Uno
โดยใช้ ESP8266 รุ่น ESP-12S ชิฟ USB TTL CH340 มีขาขยายให้ทดลองเพิ่ม สามารถเขียนโปรแกรมด้ ว ย
Arduino IDE คล้ายกับเขียน Arduino จึงทดลองและใช้งานได้ง่ายเหมือนบอร์ด Arduino
2. 2 Channel 5V Relay Module 10A 250V [4] คือ บอร์ด Arduino relay 2 channel สำหรับ
ควบคุมเปิด/ปิด Relay Module ได้ 2 ช่อง ใช้ไฟเข้า 5 โวลต์เหมาะสำหรับ Arduino การควบคุม ส่งสัญญาณ
ควบคุมแบบ Active Low ใช้ Arduino ควบคุม arduino relay ถ้าต้องการให้ รีเลย์ติดส่งสัญญาณ 0 ไป ถ้าต้องการ
ให้ดับส่ง สัญญาณ 1 ไป วงจร Arduino relay module เป็นแบบแยกกราวด์ Opto isolated Relay ปลอดภัย
ต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์ และ Arduino
3. DHT21 / AM2301 Module [5] คือ โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น 2 อย่างในตัวเดียว DHT21 /
AM2301 วัดได้แม่นยำ ติดตั้งใช้งานง่ายเพราะมีเคส สามารถเปลี่ยนใช้แทนโมดูล อุณหภูมิอุณหภูมิ / ความชื่น
รุ่น DHT11 หรือ DHT22 ได้ เหมาะสำหรับใช้ในงานควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
4. Capacitive Soil Moisture Sensor Module [6] คือ เซนเซอร์วัดความชื้นในดินแบบ Capacitive
ปรับปรุง จากแบบเดิมที่เป็นแบบ resister ใช้แผ่นทองแดงไปสัมผัสกับดินโดยตรง ซึ่งมีข้อเสียคือ หัววัดจะไม่ทนและ
เป็นสนิม ทำให้ค่าคลาดเคลื่อนได้ง่าย ใช้หลักการตรวจสอบประจุของวัสดุ ถ้ามีค่าประจุมากแสดงว่าแสดงว่าชื้นมาก
เนื่องจากใช้หลักการของการวัดประจุ ดังนั้นแผ่นเซนเซอร์จึงไม่ต้องสัมผัสกับดินหรือวัสดุโดยตรง จึงทนทานและ
แม่นยำกว่า โมดูลวัดความชื้นในดินนี้ ให้ค่าออกเป็นค่า Analog ถ้าใช้กับ Arduino Uno ก็จะได้ค่าระหว่าง 0-614
สามารถนำค่านี้ไปเขียนตรวจสอบเงื่อนไขในโปรแกรมได้โดยตรง
ในงานวิจัยเรื่อง ระบบควบคุมการจัดการน้ำแบบน้ำหยดสำหรับการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนโดยการ
อ้างอิงฐานเวลาและปริมาณการใช้น้ำของพืช [7] พบว่าระบบควบคุมการจัดการน้ำแบบน้ำหยดสำหรับการปลูก
มะเขือเทศในโรงเรือนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมขนาดเล็กที่มีความแม่นยำในการควบคุมปริมาณและ
เวลาในการให้น้ำและปุ๋ย การทำงานระบบควบคุมใช้บอร์ดประมวลผลขนาดเล็กทำงานร่วมกับมอดูลฐานเวลาเพื่อใช้
ในการอ้างอิง ช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการให้น ้ำ แก่พืช การทดลองอาศัยโมเดลของ Penman-Monteith เพื่ อ
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ประเมินค่าความต้องการน้ำในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ ผลการทดลองพบว่าปริมาณน้ำสะสมที่จ่าย
โดยระบบควบคุมมีความคลาดเคลื่อน 7.01 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการทดลองด้านการเจริญเติบโตพบว่าไม่มี ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความถี่ของการให้น้ำและความถี่ของการให้ปุ๋ยทางน้ำต่อความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของมะเขือเทศ ด้าน
ผลผลิตและคุณภาพของมะเขือเทศ พบว่าจำนวนผลต่อต้น น้ำหนักผลผลิตต่อต้นสูงสุด น้ำหนักต่อผล ความกว้าง
ของผล ความยาวของผลและปริมาณของแข็งที่ล ะลายน้ำได้ สูงสุด คือ 396 ผล และ 4,027 กรัม 10.85 กรัม
22.10 มม. 40.50 มม. และ 9.82 องศา บริกซ์ตามลำดับ
ในงานวิจัยเรื่อง ระบบปลุกพืชบนพื้นที่สูง [8] พบว่าระบบปลุกพี่บนพื้นที่สูง เป็นระบบที่ควบคุม
โรงเรือนให้พืชที่ต้องการอุณหภูมิและอากาศลงความต้องการของพืช และพืชบางชนิดจะเจริญเติบโตดีในพื้ น ที่
ที่เหมาะสม จึงนำเมล่อนเป็นพืชตัวอย่างในการทำวิจัยในเรื่องนี้ การจัดการแปลงผลผลิตการปลูกพืชในโรงเรือนเป็น
การควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อพืชในสภาวะต่างๆ เช่นการรดน้ำภูมิความชื้นและแสงให้เป็นไปตามที่ต้องการ
ของลักษณะการปลูกพืชแต่ละชนิด และยังสามารถติดตั้งระบบเพื่อสนับสนุนทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออนุมัติโ ดย
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปลูกหรือเกษตรกรอีกทั้งช่วยควบคุม และรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังสามารถนำผลการวัดฝนต่างๆภายในโรงเรือนมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้รวมถึงวางแผนบริหารจัดการโรงเรือน ให้สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ปัญหาจากสภาพแวดล้อมของอากาศที่ส ำคัญสำหรับการปลูกเมล่อน คืออุณหภูมิและฝน ต้นเมล่อนไม่ช อบ
อากาศหนาวจัดและร้อนจัด อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเมล่อนอยู่ที่ 25-30 องศาเซลเซียส ในเวลากลางวัน
และ 18 ถึ ง 20 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืน หากเมล่อนกระทบกับอากาศหนาวเย็ นจะทำให้ช ะงั ก การ
เจริญเติบโตได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้า
ในงานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการไหลและการกระจายอุณหภูมิอากาศในโรงเรือนเพาะปลูก [9]
พบว่างานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและปรับปรุงโรงเรือนใหมีการระบายความรอนที่ดี โดยการคํานวณ
รูปแบบการไหลและการกระจายอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่มีรูปรางหลังคาแตกตางกั 5 แบบ คือ หลังคาทรงสี่เหลี่ยม
หลัง คาทรงโคง หลัง คาทรงสามเหลี่ ยมหนาจั่ว หลัง คาทรงโคงตางระดับ และหลังคาทรงสามเหลี่ยมตางระดับ
โรงเรือนแตละแบบจะมีช อง เปดขนาด 0.5 เมตร 3 ลักษณะดวยกันคือ ชองเปดดานบน ชองเปดดานขาง และ
แบบผสม อัตราการถายเทความรอนจากพื้นของโรงเรือนที่ใชในงานวิจัยมีคา 30-100 W/m2 การคํานวณความเร็ว
และอุณหภูมิภายในโรงเรือนใชวิธีคํานวณพลศาสตรของไหล แบบ 2 มิติ ผลที่ไดจากการคํานวณ พบวา อุณหภูมิ
เฉลี่ยภายในโรงเรือนและอัตราการระบายอากาศ ขึ้นอยูกับอัตราการถายเทความรอน โรงเรือนที่มีชองเปดแบบผสม
จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนตํ่ากวาโรงเรือนที่มีช องเปดดานขางและดานบนเพียงอยางเดียว โรงเรือนที่มี
ลักษณะหลังคาสี่เหลี่ยมทรงโคงและสามเหลี่ยมหนาจั่ว จะมีอัตราการระบายอากาศที่ดีกวาหลังคาทรงโคงตางระดับ
และสามเหลี่ยมตางระดับ
และในงานวิจัยเรื่องระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ สำหรับประยุกต์ใช้ง าน
เกษตรกรรม [10] พบว่าบทความนี้นำเสนอการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลัง งานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
สำหรับประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม เนื่องจากระบบดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ แล้วยั งสามารถเป็นการถ่ายทอด
องค์ค วามรู้ที่ไ ด้จ ากการสร้างระบบฯ เพื่อให้ช าวบ้า นมีค วามรู้ค วามเข้า ใจในระบบผลิต พลัง งานไฟฟ้ า จาก
พลังงานทดแทน โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้
ในพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไ ด้อย่างคล่องตัวและเหมาะสม ระบบต้นแบบฯสามารถกำเนิดพลังงานไฟฟ้าได้
490 วัตต์พลังงานที่ด้านเอาต์พุตของระบบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางโดยผ่านแผงวงจรควบคุมการประจุไฟฟ้า
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ได้แก่ เอาต์พุตแรกคือการจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงขนาด100 แอมแปร์/ชั่วโมง 24โวลต์เอาต์พุตที่สองเป็นการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ไม่เกิน 1,000 วัตต์ส่วนเอาต์พุตสุดท้ายคือต่อกับปั๊มน้ำขนาด 24 โวลต์
288 วั ต ต์ ก ารทดสอบระบบพบว่ า ระบบสามารถทำงานได้ จ ริ ง และสามารถเคลื ่ อ นที ่ ไ ปในสถานที ่ ต ่ า งๆ
ตามการประยุกต์ใช้งาน
วิธีการดำเนินงาน
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1.1 ศึกษาพืชมะเขือเทศราชินีพันธุท์ ับทิมแดง
1.2 ศึกษาอุปกรณ์เซนเซอร์ และบอร์ด Arduino ESP8266 Wemos D1 R2
1.3 ศึกษาภาษาซี การใช้งานโปรแกรม Arduino IDE และแอพพลิเคชั่น Blynk
2. วิเคราะห์ระบบ
2.1 วิเคราะห์การทำงานการควบคุมความชื้นภายในโรงเรือน

รูปที่ 1 แผนผังการทำงานของระบบควบคุมความชื้น
จากรูปที่ 1 เป็นผังแสดงการทำงานเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงานของระบบพ่นหมอกซึ่งระบบจะทำงาน
โดยการรับค่าความชื้นในอากาศจากเซนเซอร์ DHT21 และนำมาประมวลผลภายใต้เงื่อนไขภายในโปรแกรม
โดยหากค่าความชื้นนั้นมีค ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 % โปรแกรมจะสั่งการให้ร ะบบพ่นหมอกทำงานเพื่อเพิ่ม
ความชื้นในอากาศภายในโรงเรือน แต่ถ้าหากค่า ความชื้นนั้นมีค่ามากกว่า 60 % โปรแกรมจะสั่งการให้ระบบพ่น
หมอกหยุดการทำงาน จากนั้นจะส่งค่าความชื้นแสดงผลไปยังแอพเพลิเคชัน Blynk และหากสวิชต์จ่ายไฟมีส ถานะ
เป็น off (ระบบไม่มีไฟซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ทำงาน) ระบบจะสิ้นสุดการทำงานทันที แต่หากสวิชต์จ่ายไฟไม่มี
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สถานะเป็น off (ระบบยังมีไฟซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทำงานอยู่ ) ระบบก็จะทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายแบบวนซ้ำเรื่อยๆ
2.2 วิเคราะห์การทำงานการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน

รูปที่ 2 แผนผังการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิ

จากรูปที่ 2 เป็นผังแสดงการทำงานเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงานของระบบระบายอากาศซึ่งประกอบไป
ด้วยพัดลมดูดอากาศร้อนภายในโรงเรือนออกไป และปั๊มน้ำที่คอยจ่ายน้ำไปยัง แผ่นคูลิ่ง แพดสำหรับการทำงาน
ร่วมกับพัดลมในการลดอุณภูมิที่สูงภายในโรงเรือน ระบบจะทำงานโดยการรับค่า อุณหภูมิจากเซนเซอร์ DHT21
และนำมาประมวลผลภายใต้ เ งื ่ อ นไขภายในโปรแกรม โดยหากค่ า อุ ณ หภู มิ ม ี ค ่ า มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
32.5 องศาเซลเซียส โปรแกรมจะสั่งการให้ระบบระบายอากาศทำงานเพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน แต่ถ้าหาก
ค่าอุณหภูมินั้นมีค่าน้อยกว่า 32.5 องศาเซลเซียส โปรแกรมจะสั่งการให้ระบบระบายอากาศหยุดการทำงาน จากนั้น
จะส่งค่าอุณหภูมิให้แสดงผลไปยังแอพเพลิเคชัน Blynk และหากสวิชต์จ่ายไฟมีสถานะเป็น off (ระบบไม่มีไฟซึ่งเป็น
แหล่งพลังงานที่ไม่ทำงาน) ระบบจะสิ้นสุดการทำงานทันที แต่หากสวิชต์จ่ายไฟไม่มีสถานะเป็น off (ระบบยังมีไฟซึ่ง
เป็นแหล่งพลังงานทำงานอยู่) ระบบก็จะทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแบบวนซ้ำเรื่อยๆ
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2.3 วิเคราะห์การทำงานการให้น้ำภายในโรงเรือน

รูปที่ 3 แผนผังการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติ
จากรูปที่ 3 เป็นผังแสดงการทำงานเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงานของระบบหยดซึ่งระบบจะทำงานโดย
การรับค่าความชื้นในดินจากเซนเซอร์ Capacitive Soil Moisture Sensor จากนั้นนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบและ
แปลงเป็น % และนำมาประมวลผลภายใต้เงื่อนไขภายในโปรแกรม โดยหากค่า ความชื้นในดินมีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 30% โปรแกรมจะสั่ง การให้ ระบบน้ำหยดทำงานเพื่อให้น้ำแก่มะเขือเทศภายในโรงเรือน แต่ถ้าหากค่า
ความชื้นในดินนั้นมีค่าน้อยกว่า 30% โปรแกรมจะสั่งการให้ระบบหยดน้ำหยุดการทำงาน จากนั้นจะส่งค่าความชื้น
ให้แสดงผลไปยังแอพเพลิเคชัน Blynk และหากสวิชต์จ่ายไฟมีสถานะเป็น off (ระบบไม่มีไฟซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน
ที่ไม่ทำงาน) ระบบจะสิ้นสุดการทำงานทันที แต่หากสวิชต์จ่ายไฟไม่มีสถานะเป็น off (ระบบยังมีไฟซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานทำงานอยู่) ระบบก็จะทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแบบวนซ้ำเรื่อยๆ
3. การออกแบบต้นแบบของชิ้นงาน
โรงเรือนสำหรับปลูกพืชมีหลายรูปแบบทั้งนี้ได้เลือกรูปแบบโรงเรือนแบบหลังคาหน้าจั่ว เนื่องจาก
สามารถป้องกันแสงแดดและฝนสาดได้ดี หากยิ่งสร้างสูงจะดีแพราะอากาศภายในโรงเรือนจะไม่ร้อนจนเกินไป
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รูปที่ 4 โรงเรือนต้นแบบ
ดังนั้นจึงสร้างรูปแบบโรงเรือนเป็นโรงเรือนขนาดเล็ก สร้างขึ้นเพื่ อใช้ในการทดลองปลูกมะเขือเทศ
ราชินีจำนวน 20 ต้น และเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับการทดลอง โดยมีความยาว 3 เมตร ความกว้าง
2 เมตร ความสูง 3 เมตร
4. ออกแบบหน้าจอในส่วนของผู้ใช้งาน

รูปที่ 5 โครงสร้างหน้าจอ
ส่วนที่ 1 เมนูบาร์ ประกอบด้วยฟังก์ชันการออกจากระบบ ส่วนของแสดงการเชื่อมต่อบอร์ด
ส่วนที่ 2 กราฟแสดงค่าข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และความชื้นในดิน สามารถดูย้อนหลังและสามารถนำข้อมูลออกมา
เป็นรายงานข้อมูลได้

395

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

ส่วนที่ 3 widgetแสดงค่าข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และความชื้นในดินทำให้เห็นค่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 4 ส่วนแสดงสถาณะการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัว
ส่วนที่ 5 ปุ่มคอนโทรนอุปกรณ์ สามารถเปิดปิดอุปกรณ์ เพื่อเช็คหรือทดสอบระบบ
ผลการดำเนินงาน
1. การสร้างส่วนประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์

รูปที่ 6 สร้างโรงเรือน
2. การทดสอบ
2.1 การทดสอบซอฟต์แวร์ ทดสอบชุดคำสั่งโดยการ compile ผ่านโปรแกรม Arduino IDE เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโปรแกรม เพื่อให้สามารถแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk
2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เซนเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆของโรงเรือน คือ
ปั๊มน้ำไดอะเฟรมสำหรับระบบรดน้ำ ปั๊มน้ำไดอะเฟรมสำหรับระบบพ่นหมอก ปั๊ม น้ำแบบแช่และพัดลมสำหรับ
ระบบทำความเย็ น โดยใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า 12V จากแบตเตอรี ่ เป็ น เวลาหนึ ่ ง อาทิ ต ย์ โ ดยมี การแสดงผลผ่าน
แอพพลิเคชั่น Blynk
3. ผลการทดสอบของระบบ
ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2563 จากการวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศของโรงเรือน และ
ความชื้นในดิน ของเซนเซอร์ DHT21 / AM2301 Module และเซนเซอร์ Capacitive Soil Moisture สามารถอ่าน
ค่าจากแอพพลิเคชั่น Blynk ดัง ตารางที่ 1, ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความชื้นใน
โรงเรือน และความชื้นในดิน และสถาณะการทำงานของปั๊มน้ำกับพัดลม โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ช่วง
กลางวัน และช่วงเย็น ตามลำดับ
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ตารางที่ 1 ตารางค่าอุณหภูมภิ ายในโรงเรือน
อุณหภูมิที่วัดได้ (℃)
วัน/เดือน/ปี
เช้า ปั๊มน้ำ พัดลม กลางวัน ปั๊มน้ำ พัดลม
เย็น ปั๊มน้ำ พัดลม
12/10/2563 36.75 ✓
40.75
33.09
✓
✓
✓
✓
✓
13/10/2563 26.97 
42.88
41.94

✓
✓
✓
✓
14/10/2563 N/A
N/A
33.5
✓
✓
15/10/2563 27.08 
39.63
32.53

✓
✓
✓
✓
16/10/2563 27.48 
N/A
N/A

17/10/2563 N/A
51.63
32.2
✓
✓


18/10/2563 26.46 
N/A
26.2



ค่าเฉลี่ย
28.95
43.72
33.24
หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้, ✓ หมายถึง ทำงานปกติ,  หมายถึง ไม่ทำงาน
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2563 อุณหภูมิช่วงเช้าเฉลี่ย เท่ากับ 28.95 องศาเซลเซียส เป็นช่วงอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี ทำให้ปั๊มน้ำและพัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน อุณหภูมิกลางวัน
เฉลี่ย เท่ากับ 43.72 องศาเซลเซียส เป็นช่วงอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี ทำให้ปั๊ม
น้ ำ และพั ด ลมดู ด อากาศทำงานเพื ่ อ ทำการลดอุ ณ หภู ม ิ ใ นโรงเรื อ น อุ ณ หภู ม ิ ช ่ ว งเย็ น เฉลี ่ ย เท่ า กั บ
33.24 องศาเซลเซียส เป็นช่วงอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี ทำให้ปั๊มน้ำและพัดลม
ดูดอากาศทำงานเพื่อทำการลดอุณหภูมิในโรงเรือน กรณี N/A ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุหลัก คือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
ใช้เชื่อมต่อกับ WeMos รุ่น D1 R2 V2.1.0 WiFi อยู่ห่างจากตัวโรงเรือน ทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตขาดหายไปบาง
ช่วงเวลา ค่าอุณหภูมิจึงไม่สามารถถูกส่งไปเก็บไว้บน Cloud Blynk ได้
ตารางที่ 2 ตารางความชื้นในอากาศของโรงเรือน
ความชื้นในอากาศของโรงเรือนที่วัดได้ (%)
วัน/เดือน/ปี
เช้า
ปั๊มตัวที่2 กลางวัน ปั๊มตัวที่2
เย็น
12 / 10 /2563
57.20
60.11
85.37
✓

13 / 10 /2563
80.25
62.52
N/A


14 / 10 /2563
N/A
N/A
75.00
15 / 10 /2563
95.02
60.85
80.37


16 / 10 /2563
93.10
N/A
N/A


ปั๊มตัวที่2
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ตารางที่ 2 ตารางความชื้นในอากาศของโรงเรือน (ต่อ)
ความชื้นในอากาศของโรงเรือนที่วัดได้ (%)
วัน/เดือน/ปี
เช้า
ปั๊มตัวที่2 กลางวัน ปั๊มตัวที่2
เย็น
ปั๊มตัวที่2
18 / 10 /2563
N/A
29.99
86.97
✓

19 / 10 /2563
96.81
N/A
95.50


ค่าเฉลี่ย
84.48
53.37
84.64
หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้, ✓ หมายถึง ทำงานปกติ,  หมายถึง ไม่ทำงาน
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลของการควบคุมความชื้นในอากาศของ
โรงเรือนในแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2563 ความชื้นในอากาศช่วงเช้าเฉลี่ย เท่ากับ 84.48 เปอร์เซ็นต์ เป็นช่วง
ความชื้นในอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี ทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ความชื้นในอากาศช่วง
กลางวันเฉลี่ย เท่ากับ 53.37 เปอร์เซ็นต์ เป็นช่วงความชื้นในอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
ราชินี ทำให้ปั๊มน้ำทำงานเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศของโรงเรือน ความชื้นในอากาศช่วงเย็นเฉลี่ย เท่ากับ 84.64
เปอร์เซ็นต์ เป็นช่วงความชื้นในอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี ทำให้ปั๊มน้ำ ไม่ทำงาน
กรณี N/A ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุหลัก คือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้เชื่อมต่อกับ WeMos รุ่น D1 R2 V2.1.0 WiFi
อยู่ห่างจากตัวโรงเรือน ทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตขาดหายไปบางช่วงเวลา ค่า ความชื้นในอากาศจึงไม่สามารถถูก
ส่งไปเก็บไว้บน Cloud Blynk ได้
ตารางที่ 3 ตารางความชื้นในดิน
ความชื้นในดินที่วัดได้ (%)
วัน/เดือน/ปี
เช้า
ปั๊มตัวที่3 กลางวัน
ปั๊มตัวที่3
เย็น
ปั๊มตัวที่3
12 / 10 /2563
47.80
43.00
48.73

✓

13 / 10 /2563
55.18
47.00
N/A


14 / 10 /2563
N/A
N/A
52.00

15 / 10 /2563
52.00
38.75
54.67

✓

16 / 10 /2563
56.50
N/A
N/A

18 / 10 /2563
52.00
N/A
53.50


19 / 10 /2563
52.27
N/A
49.75


ค่าเฉลี่ย
52.63
42.92
51.73
หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้, ✓ หมายถึง ทำงานปกติ,  หมายถึง ไม่ทำงาน
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมความชื้นในดินของถุงปลูกแต่
ละช่วงเวลา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
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ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2563 ความชื้นในดินของถุงปลูกช่วงเช้าเฉลี่ย เท่ากับ 52.63 เปอร์เซ็นต์ เป็น
ความชื้นในดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี ทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ความชื้นในอากาศช่วง
กลางวันเฉลี่ย เท่ากับ 42.92 เปอร์เซ็นต์ เป็นความชื้นในดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี
ทำให้ปั๊มน้ำทำงานเพื่อเพิ่มความชื้นในดินของถุงปลูก ความชื้นในดินช่วงเย็นเฉลี่ย เท่ากับ 51.73 เปอร์เซ็นต์ เป็น
ช่วงความชื้นในอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี ทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงาน กรณี N/A ที่เกิดขึ้น
นั้นมีสาเหตุหลัก คือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้เชื่อมต่อกับ WeMos รุ่น D1 R2 V2.1.0 WiFi อยู่ห่างจากตัวโรงเรือน
ทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตขาดหายไปบางช่วงเวลา ค่าความชื้นในดินจึงไม่สามารถถูกส่งไปเก็บไว้บน Cloud Blynk
ได้
หมายเหตุ วันที่ 17 เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากทำการชาร์จแบตเตอรี่จึงไม่มีไฟจ่ายบอร์ด
ในส่วนของข้อมูลที่ขาดหายบางช่วงเวลา เนื่องจากพลังงานถูกนำไปใช้หลายจุด ทำให้ไฟที่จ่ายเข้าบอร์ดไม่เพียงพอ
ผลการทดลอง
1) โรงเรือน
โรงเรือนที่สร้างขึ้นมีขนาด ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 3 เมตร และความสูง 3 เมตร สำหรับการ
ทดลองปลูกมะเขือเทศราชินี จำนวน 20 ต้น แบ่ง เป็น 10 ถุง ๆ ละ 2 ต้น ซึ่ง มีร ะยะห่างระหว่างถุง เท่ากับ
50 เซนติเมตร พบว่าสามารถปลูกมะเขือเทศมีการเจริญเติบโตตามระยะการเจริญเติบโต ลักษณะของต้นมะเขือที่ได้
จะเลื้อยสูงขึ้นได้เรื่อยๆ
2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่า
- เซนเซอร์ DHT21 / AM2301 Module ใช้ส ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้ นในอากาศของ
โรงเรือน พบว่าสามารถอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นในอากาศของโรงเรือน และส่งค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ในหน่วยเซลเซียส
ไปแสดงผลบนแอพพลิเคชั่น Blynk ทุกๆหนึ่งนาทีอย่างต่อเนื่องมีความแม่นยำ
- เซนเซอร์ Capacitive Soil Moisture Sensor Module ใช้ส ำหรับตรวจวัดความชื้นในดิน พบว่า
สามารถอ่านค่าความชื้นในดินหน่วยวัดมิลลิโวลล์ และแปลงค่าความชื้นในดินที่อ่านได้เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์
แล้วส่งไปแสดงผลบนแอพพลิเคชั่น Blynk ทุกๆ หนึ่งนาทีอย่างต่อเนื่อง
3) การทำงานของปั๊มน้ำและพัดลมดูดอากาศ
ในระบบนี้ ใช้ปั๊มน้ำ จำนวน 3 ตัว ประกอบด้วย 1) ปั๊มน้ำไดอะเฟรม จำนวน 2 ตัว ซึงเป็นปั๊มน้ำ DC
12V แรงดัน 4.8 บาร์ มี 2 ระบบคือ ปั๊มน้ำสำหรับระบบรดน้ำ และปั๊มน้ำสำหรับระบบพ่นหมอก และ 2) ปั๊มน้ำ
โซล่าเซลล์แบบแช่ จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นปั๊มน้ำ DC 12V แรงดัน 0.4 บาร์ ในส่วนของพัดลมดูดอากาศจะใช้ จำนวน
1 ตัว ซึ่งเป็นพัดลมแบบ DC 12V 8A
พบว่าอุปกรณ์ทั้งสองชนิดสามารถทำงานได้ แต่เนื่องด้วยแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ามีเพียงหนึ่งจุดแล้วส่งจ่าย
ทั้งปั๊มน้ำจำนวนสามตัวและพัดลมดูดอากาศ จึงทำให้แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ ผลทำให้ปั๊มน้ำทั้งสามตัวส่งน้ำเพียง
เล็กน้อยไปยังหัวพ่นหมอกและแผงคูลิ่ง และการทำงานของพัดลมดูดอากาศเกิดการหมุนอย่างช้า ๆ
4) ระบบโซล่าเซลล์
ระบบใช้โซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นโซล่าเซลล์ Poly 100W จำนวน 1 แผง เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าไป
ยังแบตเตอร์รี่ ขนาด 12V 80W จำนวน 1 ลูก ในช่วงแรกการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์แต่ละตัวสามารถทำงานได้ดี แต่
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เมือ่ ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง พลังงานจากแบตเตอร์รี่จะลดลงทำให้ไม่เพียงพอต่อการทำงานของแต่
ละอุปกรณ์
5) แผงควบคุม
การควบคุมการทำงานของระบบโรงเรือนอัตโนมัติ ใช้แผงควบคุม WeMos รุ่น D1 R2 V2.1.0 WiFi
สำหรับเขียนโปรแกรมคำสั่งภาษาซีเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน ควบคุม ความชื้นในอากาศของโรงเรือน
ควบคุมความชื้นในดิน ควบคุมการ เปิด -ปิด ปั๊มน้ำ และควบคุมการเปิด -ปิด พัดลมดูดอากาศ พบว่าคำสั่งที่เขียน
สามารถควบคุมความชื้นในอากาศและความชื้นในดิน ควบคุมการ เปิด -ปิด ปั๊มน้ำ และควบคุมการเปิด -ปิด
พัดลมดูดอากาศ แต่ไม่ส ามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้ทำได้เพียงแต่วัดอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากพลังงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน
ดังนั้น สรุปผลการทดลองโครงงานระบบโรงเรืองอัตโนมัติสำหรับการปลู กมะเขือเทศ 1) พัฒนาระบบ
โรงเรือนอัตโนมัติสำหรับปลูกมะเขือเทศพันธุ์ราชินี จำนวน 1 โรงเรือน 2) สามารถให้น้ำและปุ๋ย เมื่อความชื้นในดิน
มี ค ่ า น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 44 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และ 3) สามารถอ่ า นค่ า อุ ณ หภู ม ิ ในเวลากลางวั น เท่ า กั บ
25-30 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงาน เพราะเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
ราชินี ส่วนในเวลากลางคืนค่าอุณหภูมิ เท่ากับ 16-20 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงานเช่นกัน เพราะเป็นช่วง
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี และความชื้นในอากาศที่เหมาะสำหรับการปลูกมะเขือ
เทศราชินี เท่ากับ 60-90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และสามารถอ่านค่าความชื้นในอากาศได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานฉบับนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ดีจากบุคคล
หลายฝ่าย อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาวิจั ย ที่ได้ให้ความรู้ให้คำปรึกษาในหลายๆด้านจนโครงงานนี้สามารถลุล่วงไปได้
ด้วยดี ผู้จัดทำโครงการรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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ระบบจ่ายกระดาษชาระ และ แจ้งเตือนกระดาษชาระหมด
TOILET PAPER DISPENSER AND NOTIFICATIONS SYSTEM
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บทคัดย่อ:
ระบบกล่องจ่ายกระดาษชาระอัตโนมัติและแจ้งเตือนกระดาษชาระหมด เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้
เซนเซอร์ และ มอเตอร์ มาช่วยในการตรวจสอบปริมาณกระดาษชาระ และ จากัดปริมาณการจ่ายกระดาษชาระต่อ
ครั้ง หากกระดาษชาระหมดก็จะทาการแจ้งเตือนผ่าน line notification ให้ผู้ใช้ระบบซึ่งก็คือผู้ดูแลกล่องกระดาษ
ชาระทราบและทาการจัดหากระดาษชาระเพื่อเติมกระดาษได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
อุปกรณ์มีการประมวลผลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมาณปริมาณของกระดาษชาระ ผู้ใช้ระบบจะ
มีการลงทะเบียนอุปกรณ์กับระบบผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน เมื่ออุปกรณ์มีการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยัง
เครื่องแม่ข่าย หากระบบตรวจจับได้ว่าต้องมีการเติมกระดาษชาระ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนกระดาษชาระหมด
ไปให้ผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ระบบยังมีฟังก์ชันการจ่ายกระดาษอัตโนมัติแบบไม่ต้องสัมผัสด้วยอุปกรณ์พร็อกซิมิตีเซนเซอร์
และมอเตอร์ขนาดเล็ก ระบบสามารถกาหนดปริมาณกระดาษที่จ่ายให้กับคนใช้ห้องน้าในแต่ละครั้งอีกด้วย ระบบที่
พัฒนาจะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ช่วยจากัดการปริมาณการใช้กระดาษชาระโดยรวมได้อย่างมีนัยยะสาคัญ
และยังสนับสนุนมาตรการความสะอาดและการป้องกันโรคระบาดได้อีกด้วย
คาสาคัญ: กล่องจ่ายกระดาษชาระอัตโนมัติ, ไมโครคอนโทรเลอร์, เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบแจ้งเตือน, เอ็มคิวทีที
โปรโตคอล

Abstract:
An automatic toilet paper dispenser and toilet paper alert system is the development of
a new device that uses sensors, motors, and microcontrollers with web applications. This system
can monitor the amount of toilet paper and help to limit the amount of toilet paper dispensing at
a time. If the system finds that the toilet paper is running low, it will notify the user via a line
notification. The system can rapidly remind users to refill toilet paper.
The device is processed using a microcontroller to estimate the amount of toilet paper.
The user of the system will register the device with the system through the web-application. The
device is sending data via the Internet to the server. If the system detects that the device needs
to refill the toilet paper, then it sends the user out of the toilet paper notification message.
Moreover, the devices have an automatic contactless dispensing function by a proximity sensor
and a small motorized device. The system can also set the amount of paper released to each
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toilet user. The developed system facilitates the user solution. Significantly helps to limit overall
toilet paper consumption can also support cleanliness measures and prevention of epidemics.
Keywords: automatic toilet paper dispenser, microcontroller, web-application, notification system,
mqtt
บทนา
ในปัจจุบันแต่ละครัวเรือนมักมีการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาเก็บไว้ใช้งานในระยะยาวเพื่อลดปัญหาการ
ออกไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่บ่อยครั้งและการซื้อในปริมาณที่เหมาะสมสามารถซื้อในราคาที่ถูกเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ สินค้าอุปโภคบริโภคเหล่านี้ได้แก่ ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ยาสีฟัน สบู่ กระดาษชาระ
รวมถึงของใช้ในครัว อาทิเช่น เครื่องปรุงอาหารต่างๆ เป็นต้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้จาเป็น
จะต้องคอยตรวจสอบว่าของที่ซื้อมายังมีเพียงพอหรือไม่ ทีมพัฒนาจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบ
ปริมาณคงเหลือของสินค้าอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนที่สามารถแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในครอบครัวที่มีหน้าที่ดูแล
การซื้อสินค้าเหล่านี้เข้าบ้าน
จากปั ญ หาข้ างต้ นที่ ก ล่า วไปที ม พัฒ นาจึ งมีค วามสนใจไปที่ การพั ฒ นาระบบกล่อ งจ่า ยกระดาษชาระ
อัตโนมัติและแจ้งเตือนกระดาษชาระใกล้หมด โดยงานวิจัยประกอบด้วยการพัฒนาอุปกรณ์กล่องจ่ายกระดาษชาระที่
ประกอบด้วยเซนเซอร์สาหรับการตรวจสอบปริมาณกระดาษชาระ เซนเซอร์จับสัญญาณมือเพื่อการจ่ายกระดาษ
แบบไร้สัมผัส และ มอเตอร์ที่มีหน้าที่จ่ายกระดาษที่สามารถจากัดปริมาณการจ่ายกระดาษชาระต่อครั้ง หากกระดาษ
ชาระใกล้หมดจะทาการแจ้งเตือนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังสามารถดูข้อมูลการใช้
งานผ่านทางหน้าเว็บของระบบ ผู้ใช้ระบบซึ่งก็คื อ เจ้าของกล่องกระดาษชาระทราบและทาการจัดหากระดาษชาระ
เพื่อเติมกระดาษได้อย่างเหมาะสมทันเวลา อีกนัยหนึ่งคือ การแจ้งให้เจ้าของกล่องกระดาษชาระได้ทราบก่อนที่
กระดาษชาระในกล่องจะหมดและเตือนให้ตรวจสอบดูว่ากระดาษชาระที่ซื้อเก็บไว้ยังมีเพียงพอหรือไม่ หากไม่มีหรือ
เหลือน้อยผู้ใช้ระบบจะได้ทราบแล้วเตรียมออกไปซื้อกระดาษชาระมาเก็บไว้เพิ่มอีกครั้ง
ทีมพัฒนามุ่งหวังว่าความรู้ที่ได้จาการพัฒนาระบบกล่องจ่ายกระดาษษชาระ ฯ นี้สามารถนาไปต่อยอดกับ
ระบบอื่นๆ ที่มีแนวคิดคือการตรวจสอบ ควบคุม และ แจ้งเตือนปริมาณคงเหลือแก่ผู้ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ
เช่น อาหารในตู้เย็น ของใช้ในบ้านในตู้เก็บของ เป็นต้น [3]
วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นากล่ อ งอุ ป กรณ์ จ่ า ยกระดาษช าระ และอ่ า นสถานะด้ ว ย เซนเซอร์ และ
ไมโครคอนโทรเลอร์
 เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะของกระดาษชาระผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน


วิธีการพัฒนาระบบ:
ขอบเขตของระบบ
- สามารถจ่ายกระดาษชาระให้แก่ผู้ใช้แบบอัตโนมัติโดยไม่มีการสัมผัส
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-

สามารถตรวจจับสัญญานมือของผู้ใช้เพื่อการจ่ายกระดาษชาระด้วยอุปกรณ์ เซนเซอร์ (มือปัด
ผ่านเซนเซอร์)
สามารถเก็บข้อมูลการใช้กระดาษชาระในแต่ละครั้งได้
สามารถส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเมื่อกระดาษชาระใกล้หมด

ขอบเขตของผู้ใช้
ผู้ดูแลระบบ (Admin)
- สามารถเพิ่ม แก้ไขและดูสถานะข้อมูลอุปกรณ์
- สามารถดูข้อมูลกล่องกระดาษชาระที่อยู่แต่ละจุดติดตั้งในระบบได้
เจ้าของกล่อง (Box Owner)
- สามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนจากระบบว่ากระดาษชาระใกล้หมด เพื่อนากระดาษ
ชาระชุดใหม่ไปเปลี่ยน
- สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลกล่องกระดาษชาระ
- สามารถดูสถิติการใช้งานห้องน้าได้
ผู้ใช้ทั่วไป(Box User)
- สามารถใช้กระดาษชาระในปริมาณที่ต้องการได้
- ทราบได้ว่ากระดาษชาระใกล้หมด
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาโครงงาน
ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย Arduino IDE ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทางานของเซนเซอร์บน ESP32
Visual Studio Code ใช้แก้ไขโปรแกรมฝั่งเว็บแอปพลิเคชัน Python IDE ใช้เพื่อดึงข้อมูลจาก MQTT มาบันทึกลง
ใน Database Vue.js ใช้ ส ร้ า งหน้ า Interface เว็ บ แอปพลิ เ คชั น [7] Vuetify Material Design Component
Framework สาหรับ Vue.js เพื่อใช้ในการจัดการแต่งหน้าเว็บ User Interface (UI) ให้สวยงามดูดีขึ้น[8] Node.js
ใช้เพื่อให้หน้าเว็บแอปพลิเคชันติดต่อกับฐานข้อมูล Figma ใช้ออกแบบ Mockup หน้าเว็บแอปพลิเคชัน MQTT ใช้
เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และฐานข้อมูล MariaDB ใช้เป็นฐานข้อมูล DBeaver ใช้เพื่อดูข้อมูล
ที่อยู่ในฐานข้อมูล HeidiSQL ใช้เพื่อดูข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล
ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย ESP32 Board เป็นตัวควบคุมการทางานของเซนเซอร์ Proximity Sensor ใช้
เพื่อรับค่าการปัดผ่านมือของผู้ใช้ Ultrasonic Sensor ใช้เพื่อวัดปริมาณกระดาษชาระที่อยู่ภายในกล่องกระดาษ
ชาระ Motor ใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยในการจ่า ยกระดาษชาระ LED เพื่ อ บอกสถานะของปริม าณกระดาษชาระที่ตัวกล่อง
Computer Notebook ใช้เพื่อในการพัฒนาระบบ
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเรื่อง Smart Toilet ด้วยการค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตและสืบค้นเอกสารการสอน
ในห้องสมุด[4][5]
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2. ศึกษาเกี่ยวกับส่งแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ ด้วยการค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตและสืบค้นเอกสารการสอนใน
ห้องสมุด
3. วิเคราะห์รายละเอียดระบบ ด้วย ER Diagram, Use case Diagram
4. ออกแบบระบบ ด้วย Sequence Diagram, Automata, Figma
5. พัฒนาระบบด้วย Vue.js, HTML, Node.js, MariaDB, Arduino IDE, ESP32, MQTT Protocal
6. ทดสอบระบบโดยทดสอบประสิทธิภาพการทางานของเซนเซอร์ การทางานของการสื่อสารระหว่าง
อุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ ความถูกต้องของหน้าเว็บแอปพลิเคชั น และปรับปรุงแก้ไขระบบตามผลการ
ทดสอบ
7. จัดทารายงานและคู่มือการใช้อุปกรณ์
วิธกี ารวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
ระบบนี้มีผู้ใช้งานอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ (Admin)
2. เจ้าของกล่อง (Box Owner)
3. ผู้ใช้ทั่วไป (Box User)
ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ
ระบบประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เว็บแอปพลิเคชัน และ กล่องจ่ายกระดาษชาระ ซึ่งจะมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ระบบดังนี้
1) ระบบด้านเว็บแอปพลิเคชัน
ยู ส เคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) เป็ น การสร้ า งโมเดลที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบกั บ ผู้ใช้
สามารถสื่อสารกันเข้าใจ โดยได้บรรยายถึงลาดับของเหตุการณ์ที่ผใู้ ช้ปฏิบัติการกระบวนการทางานหนึ่งภายในระบบ
โดยจริง ๆ แล้วตัวมันเองก็ไม่ได้บอกถึงความต้ องการอย่างเป็นทางการของระบบ หากแต่มีลักษณะที่บอกความ
ต้องการอย่างไม่เป็นทางการโดยยูสเคสไดอะแกรมจะให้ภาพของการใช้งานระบบอย่างครบถ้วน ว่าระบบนั้นผู้ใช้จะ
สามารถไปใช้ทาอะไรได้บ้างจากซีนาริโอ วัตถุประสงค์ของยูสเคส เพื่อใช้นาเสนอมุมมองการโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้
กับระบบใด ๆ ในการทางานกระบวนการหนึ่ง ๆ ภายใต้ระบบใด ๆ นอกจากนี้มันยังมีประโยชน์ในการใช้เป็น
แนวทางในการสร้าง Test Case ของการทดสอบระบบอีกทางหนึ่งด้วย
ยูสเคสไดอะแกรมของระบบการจ่ายกระดาษชาระ และ แจ้งเตือนกระดาษชาระหมด เป็นดังรูปที่ 1 และ
รูปที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งสามารถ เข้าสู่ระบบโดยการกรอกชื่อและรหัสผ่าน เพิ่ม ลบ
แก้ไข ข้อมูลอุปกรณ์ ดูข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ขายไปกี่เครื่อง อุปกรณ์ตื่นกี่เครื่อง สถานะของอุปกรณ์ กดออกจากระบบ
เพื่อออกจากระบบ เจ้าของกล่อง(Box Owner) ซึ่งสามารถ สร้างบัญชีในกรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชีเป็นของตัวเอง
โดยการกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และ ที่อยู่ ผู้ที่มีบัญชีอยู่แล้วสามารถเข้าสู่
ระบบโดยการกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จับคู่อุปกรณ์ หรือ กล่องกระดาษชาระกับบัญชีผู้ใช้ โดยกรอกข้อมูล
MAC Addressเพื่อค้นหาอุปกรณ์ของตนเอง จากนั้นกรอกเลข OTP เพื่อยืนยันว่าจับคู่อุปกรณ์ได้ถูกต้อ ง และ
สามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้ รับการแจ้งเตือนเมื่อกระดาษชาระหมดผ่าน Line Official Account ดูข้อมูลการใช้
งาน หรือค่าสถิติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ หรือ กล่องกระดาษชาระ ว่ากระดาษชาระเหลือเท่าไหร่ ลบและแก้ไขข้อมูล
อุปกรณ์กล่องกระดาษชาระในกรณีกรอกข้อมูลผิด กดออกจากระบบเพื่อออกจากระบบ
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รูปที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรมของผู้ดแู ลระบบ (Admin Use Case Diagrams)

รูปที่ 2 ยูสเคสไดอะแกรมของเจ้าของกล่อง (Box Owner Use Case Diagrams)
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ซีนาริโอ (Scenario) คือ การวิเคราะห์ระบบโดยการอธิบายรายละเอียดการทางานของโปรแกรม โดยดู
จากการทางานของ ผู้ใช้ระบบ (Actor) เป็นหลัก โดยมีการกาหนดรายละเอียดเป็นขั้นตอนของระบบจากการ
วิเคราะห์ โดยใช้การกระทาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนาไปใช้เขียนเป็นยูสเคส (Use Case) ซึ่งยูสเคสและซีนาริโอ จะต้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และทาให้สามารถช่วยในการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อบกพร่องจะต้องทางานได้ทุกการ
ทางานที่ระบุไว้ในซีนาริโอ
ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) คือ เป็นแสดงลาดับการทางานของระบบ โดยมี Object และ
เวลาเป็นตัวกาหนดลาดับของงาน และเน้นไปที่ instant ของ Object Sequence Diagram เป็น Diagram ซึ่งแสดง
ปฏิสัมพันธ์(Interaction)ระหว่าง Object ตามลาดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่กาหนด message ที่เกิดขึ้น
ระหว่าง class จะสามารถนาไปสู่การสร้าง method ใน class ที่เกี่ยวข้องได้
ซีนาริโอของเว็บแอปพลิเคชันกล่องกระดาษชาระ ดังรูปที่ 3 ดังนี้

รูปที่ 3 ซีเควนซ์ไดอะแกรมการเข้าสู่ระบบ
2) ระบบด้านกล่องจ่ายกระดาษชาระ
การพัฒนาฝั่งอุปกรณ์จะทาโดยการติดเซนเซอร์ 2 ชนิดเข้ากับตัวกล่องกระดาษชาระ คือ เซนเซอร์ชนิดที่
1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor) จะถูกติดด้านนอกของกล่องเพื่อจับการปัดผ่านของผู้ใช้ที่ต้องการใช้
กระดาษชาระ โดยการทางานในส่วนนี้ได้ออกแบบออโตมาต้า (Automata) ขั้นตอนการทางานของการรับค่าการปัด
ผ่านเพื่อจ่ายกระดาษชาระ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ออโตมาต้าขั้นตอนการทางานของการปัดผ่านเพื่อจ่ายกระดาษชาระ
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โดยกาหนดค่า Input เอาไว้ให้เลข 0 แทนค่า Sensor ที่ไม่ได้ถูกบังและเลข 1 แทนค่าเซนเซอร์ที่กาลังถูก
บัง ออโตมาต้าจะเริ่มทางานเมื่อมีการรับค่า Input เข้ามาใน State การทางานเริ่มที่ State 0/0 คือ Stateเริ่มต้น
การทางาน
จะเห็นว่าใน State นี้มีค่า Input เป็น 0 หรือก็คือเซนเซอร์ยังไม่ได้ถูกบัง State จะทาการวนค่า 0 รอ
จนกว่าจะมีการรับค่า Input เข้ามาอีกครั้งและเมื่อรับค่า Input เป็น1จาก State 0/0 ก็จะย้ายไปที่ State 1/0 และ
วนค่า 1 รอจนกว่าจะรับค่า Input 0 เข้ามาอีกครั้ง ก็จะทาการย้ายไปที่ State 2/1 เพื่อทาการจ่ายกระดาษชาระ
โดยใช้อุปกรณ์มอเตอร์เป็นตัว ช่วยจ่ายกระดาษชาระ แล้วไม่ว่า Input จะเป็น 0 หรือ1 ก็จะวนกลับไปยัง State
เริ่มต้นเพื่อรอรับค่า Input ใหม่อีกครั้ง
ส่วนของเซนเซอร์ชนิดที่ 2 คือ อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ (Ultrasonic Sensor) จะถูกติดไว้ในกล่องกระดาษ
ชาระเพื่อใช้ในการวัดค่าปริมาณกระดาษชาระในกล่องซึ่ง Sensor ทั้ง 2 ชนิดที่กล่าวมานั้นจะต้องต่อเข้ากับ ESP32
เพื่อเป็นตัวควบคุมการทางานของอุปกรณ์เซนเซอร์นอกจากนี้ ESP32 ยังมีหน้าที่ทาให้อุปกรณ์เปรียบเสมือน Wi-Fi
ตัวหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้เข้าไปกรอกชื่อและรหัส Wi-Fi ให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จากนั้น ESP32 จัดส่งข้อมูลที่
ได้จาก อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ (Ultrasonic Sensor) เลข Mac address และ เลข OTP ที่สร้างขึ้นมาไปยัง MQTT
และ เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อดึงข้อมูลจาก MQTT ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลภายใน Server ถือเป็นการเสร็จ
สิ้นการทางานของอุปกรณ์
ในส่วนของการพัฒนาหน้าเว็บแอปพลิเคชันใช้ Figma ในการออกแบบ Mockup การทางานของหน้าเว็บ
แอปพลิ เ คชั น โดยที่ ใ ช้ VUE.JS และ Vuetify ในการสร้ า ง User Interface จากนั้ น ใช้ NODE.JS เพื่ อ ติ ด ต่ อ กั บ
ฐานข้อมูล
ซึ่งขั้นตอนในการสร้างหน้า เว็บแอปพลิเคชันทั้งหมดจะถูกสร้างบนโปรแกรม Visual Studio Code หน้า
เว็บแอปพลิเคชันจะถูกใช้งานโดย เจ้าของกล่อง (Box Owner) และ ผู้ดูแลระบบ (Admin) เจ้าของกล่องสามารถดู
ข้อมูลอุปกรณ์ และ สถิติการใช้งานของตนเองได้
แต่ก่อนที่เจ้าของกล่องจะทาการดูข้อมูลอุปกรณ์ของตนเองได้นั้น เจ้าของกล่องจาเป็นต้องสร้างบัญชีของ
ตนเองขึ้นมาก่อนด้วยการเข้าไปหน้า เว็บแอปพลิเคชัน เมื่อเข้าไปหน้าเว็บแอปพลิเคชันแล้วเจ้าของกล่องจะต้องทา
การกรอกข้อมูลสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบจากนั้นให้ เจ้าของกล่องทาการคลิกไปที่หน้าอุปกรณ์เพื่อจับคู่อุปกรณ์กับบัญชี
ผู้ใช้ในส่วนนี้เจ้าของกล่องจะต้องใช้เลข Mac Address ที่ได้มาจากอุปกรณ์เพื่อค้นหาอุปกรณ์ของตนเองเมื่อพบ
อุปกรณ์แล้วผู้ใช้จะต้องกรอกเลข OTP เพื่อยืนยันว่าผูกอุปกรณ์กับเลข MAC Address ที่ถูกต้องจึงถือเป็นการเสร็จ
สิ้นการผูกอุปกรณ์กับบัญชีผู้ใช้ จากนั้นเจ้าของกล่องก็จะสามารถดูข้อมูลบัญชีข้อมูลอุปกรณ์และสถิติการใช้งานใน
แต่ละวันของตนเองได้
ในด้านของผู้ดูแลระบบนั้นจะมีหน้าที่กรอกข้อมูลอุปกรณ์ที่ได้รับมาจากโรงงานเข้าสู่ฐานข้อมูลและดูข้อมูล
สถานะของอุปกรณ์ทั้งหมดอีกทั้งยังสามารถดูสถิติของการผลิตและการขายอุปกรณ์ได้ ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 การออกแบบฐานข้อมูล (ER Diagrams)
ผลการพัฒนาระบบ:
ระบบเมื่อพัฒนาจนเสร็จตามที่ออกแบบไว้ข้างต้น เมื่อออกวางจาหน่าย และ ผู้ใช้ซื้อกล่องจ่ายกระดาษมา
ติดที่บ้านพักอาศัย ก็จะเริ่มต้นกระบวนการลงทะเบียนอุปกรณ์กับระบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยสรุปขั้นตอนการใช้
งานอุปกรณ์ได้ดังนี้ ตามรูปประกอบที่ 6
ขั้นตอนที่ 1 คือการเชื่อมต่อกล่องกระดาษชาระกับระบบอินเทอร์เน็ตในบ้านพักโดยขั้นตอนนี้เริ่มต้นจาก
การเสียบปลั๊กอุปกรณ์กล่องกระดาษชาระ อุปกรณ์จะปล่อยสัญญาณเครือข่ายออกมาและให้เจ้าของกล่องเชื่อมต่อ
อุปกรณ์มือถือ/โน๊ตบุ๊ค/แท็บเล็ต กับเครือข่ายของกล่องกระดาษชาระเพื่อให้อุปกรณ์และกล่องกระดาษชาระอยู่บน
เครือข่ายเดียวกัน
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รูปที่ 6 ตัวอย่างหน้าเว็บแอปพลิเคชันสาหรับเจ้าของกล่อง (Box Owner) เมื่อทาการเข้าสู่ระบบสาเร็จแล้ว
จากนั้น เข้าไปที่ URL 192.168.1.1 เพื่อเข้าเว็บแอปพลิเคชันของกล่องกระดาษชาระจะมีแบบฟอร์มเพื่อ
กรอก WI-FI SSID และ password เพื่อให้กล่องกระดาษชาระสามารถเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต และ เมื่อกล่อง
กระดาษชาระเชื่ อ มต่อ กั บ อิ นเทอร์ เน็ ต กล่อ งจะส่ งสัญญาณไปที่ แ ม่ข่ า ย (Server) และ มี ข้ อ ความแจ้ งว่ า กล่อง
ลงทะเบียน Activate กับแม่ข่าย (Server) แล้วพร้อมบอกเลข Mac address และ OTP ให้เจ้าของกล่องจดเพื่อ
นาไปจับคู่ในเว็บแอปพลิเคชันที่ระบบให้บริการ
ขั้นตอนที่ 2 สร้างบัญชีผู้ใช้กล่องกระดาษชาระในระบบบริการ โดยที่ เจ้าของกล่องต้องเข้าไปที่หน้าเว็บ
แอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นแล้วทาการลงทะเบียนผู้ใช้ เมื่อทาการลงทะเบียนผู้ใช้เสร็จสิ้นจะปรากฏหน้า HOME
ของเจ้าของกล่อง และ ทาการจับคู่อุปกรณ์ จึงถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด
ผลการทดสอบระบบ
ตารางแสดงผลการทดสอบระบบโดยทดสอบการทางานของอุปกรณ์ Sensor และ การสื่อสารระหว่ง
อุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์
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ความถูกต้องจากการอ่านสัญญาณมือเพื่อจ่ายกระดาษชาระ
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รูปที่ 7 กราฟแสดงผลการทดลองความถูกต้องจากการอ่านสัญญาณมือเพื่อจ่ายกระดาษชาระ
ความแม่นยาในการวัดระยะระหว่างกระดาษกับSensor
จานวนการทดลอง
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รูปที่ 8 กราฟแสดงผลการทดลองความแม่นยาในการวัดระยะระหว่างกระดาษกับSensor
ความถูกต้องในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับเซิรฟ์ เวอร์
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รูปที่ 9 กราฟแสดงผลการทดลองความถูกต้องในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์
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วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากการพัฒนาพบว่า กล่องจ่ายกระดาษชาระ และ แจ้งเตือนกระดาษชาระหมด สามารถอ่านค่าการปัด
ผ่านเซนเซอร์เพื่อจ่ายกระดาษชาระได้แม่นยา 100% และในส่วนของการวัดระดับปริมาณของกระดาษชาระใน
กล่องสามารถบอกปริมาณได้อย่างแม่นยา 100% ทั้งยังสามารถส่งข้อมูลการใช้งานกระดาษชาระไปยังระบบและ
บันทึกฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ผลการศึกษาและพัฒนาสามารถได้กล่องจ่ายกระดาษอัตโนมัติและระบบเว็บ แอป
พลิเคชันที่มีฟังก์ชันตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้นาเสนอ นั่นคือ ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกรายการกล่องจ่าย
กระดาษเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ กล่องกระดาษชาระเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถส่งสัญญาณมายังระบบเพื่อแจ้ง
สถานะพร้อมเชื่อมต่อข้อมูลกล่องกับผู้บัญชีผู้ใช้ ในส่วนของผู้ใช้เจ้าของกล่องสามารถเชื่อมต่อกล่องด้วยอุปกรณ์ไร้
สายเพื่อกาหนดค่าเครือข่ายที่พักอาศัยสาหรับให้กล่องอุปกรณ์เชื่อมต่อและเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ เจ้าของ
กล่องยังสามารถเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสมัครสมาชิก สร้างบัญชีการเป็นเจ้าของกล่องกระดาษชาระ และ
ตรวจสอบสถานะใช้งานต่าง ๆ ได้รวมถึงได้รับแจ้งเตือนปริมาณกระดาษ
กิตติกรรมประกาศ:
โครงงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว และ อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน ที่ให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบจ่ายกระดาษชาระ และ แจ้งเตือนกระดาษชาระหมด อีกทั้งให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง
เป็นแนวทางในการดาเนินงานมาโดยตลอด ผู้จัดทาโครงงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน และ นายสุนทร วรธนรักษ์ ที่ได้
ให้ความรู้คาแนะนา แนวทาง และคาติชมต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงงานให้มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ:
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเป็นสมุดประจำตัวของแม่และลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ใช้สำหรับศึกษาเพื่อการดูแล
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ แม่หลังคลอดและลูก เพื่อช่วยให้พ่อและแม่ดูแลสุขภาพของลูกได้อย่างเหมาะสม แต่การใช้สมุดบันทึก
สุขภาพนั้นบ่อยครั้งมีปัญหาในการสูญหายหรือลืมพกพาสมุดบันทึกมาเมื่อมาตรวจรักษา ความผิดพลาดจากการไม่ได้บันทึกข้อมูล
หรือบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนกับข้อมูลที่เก็บในระบบของโรงพยาบาล รวมถึงปัญหาในการคัดกรองปัญหาสุขภาพที่จะต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเท่านั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพแม่และเด็ก 4.0 เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลดขั้นตอนการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลโดยการคัดกรองปัญหาสุขภาพ
อัตโนมัติ ลดการซ้ำซ้อนและสูญหายของข้อมูล เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงาน
งานวิจัยนี้ใช้กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บ
แอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมภาษา PHP และจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL ระบบที่พัฒนาขึ้นนีป้ ระกอบไปด้วย 10 ส่วนงาน
คือ (1) ข้อมูลการตั้งครรภ์ (2) การนัดหมายผู้ป่วย (3) ข้อมูลการคลอด (4) ข้อมูลเด็กทารกแรกเกิด (5) การตรวจวัดเส้นรอบศีรษะ
(6) การตรวจสุขภาพฟัน (7) การรับวัคซีน (8) บันทึกการรักษา (9) กระดานถาม – ตอบ และ (10) ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดย
แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1) ผู้ดูแลระบบ (2) แม่และเด็ก และ (3) เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารถคัดกรองปัญหาสุขภาพอัตโนมัติจึงลดระยะเวลาในการรอดำเนินการคัดกรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญได้ เพิ่มความสะดวกลดการพกพาเอกสารได้ เพิ่มความครบถ้วนแม่นยำในรายงานสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อผู้ป่วยมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นด้วยตนเองได้ทันที ซึ่งจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
สารสนเทศ พบว่าในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากในทุกประเด็น ได้แก่ ด้านการเข้าใช้ระบบ ด้านเทคนิคการออกแบบระบบ และ
ด้านความสามารถของระบบ ผลการประเมินจากแม่และเด็กในเขตดูแลรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พบว่ามี
ระดับความพึงพอใจมากในทุกประเด็น ได้แก่ ด้านการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ ด้านการให้คำแนะนําด้านสาธารณสุข และด้านการ
บำบัดทุกข์ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ผลการประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่ามีระดับความพึงพอใจมากในทุกประเด็น ได้แก่
ด้านการประเมินคุณค่าของระบบ ด้านการใช้งานระหว่างระบบกับผู้ใช้ และด้านการประมวลผลของระบบสารสนเทศ
คำสำคัญ: ระบบนัดหมายผู้ป่วย, ระบบสุขภาพครัวเรือน, ระบบสุขภาพแม่และเด็ก
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
Abstracts:
The maternal and child health diary is a personal diary of the mother and child from birth to 6-year,
used to study pregnant women's health care, postpartum mothers, and track child development. The dairy
helps parents take proper care of their children's health. Cases of losing and forgetting the dairy often led to
numerous errors and inaccurate information stored in the hospital system, including the screening health
process that must be considered by a specialist only. This research aimed to develop Maternally and Child
Health Record (MCH) 4.0 based on an information system. The system provides benefits for staff in the local
hospitals. The development of this information system 4.0 reduces workflows and connects information by
applying an automated system to the health screening process. The automated system reduced duplication
and loss of data, faster and more precise in terms of screening.
This research used a case study of Ban Don Daeng Tumbol Health Promoting Hospital Roi Et Province.
The studied system was developed in the form of a web application with a PHP programming language and
stored data with a MySQL database, consisting of 10 segments as follows: Pregnancy information, Patient
appointment, Birth information, Newborn baby information such as head circumference measurements, dental
examination, vaccination, treatment records, Q&A boards, and press releases. Researchers divided the MCH 4.0
users into three groups: the mother and child, the hospital administrator, and the public health officer.
The results reported the benefits of MCH 4.0 as follows: (1) it can automatically screen health problems,
thereby reducing the waiting time for expert screening also more convenience, (2) it helps to reduce the
portability of documents, increasing completeness and accuracy in health reports, (3) besides, when patients
have any inquiry regarding their health concerns, they can immediately check the initial information by
themselves. Based on IT experts’ assessment, the results showed that MCH 4 . 0 was very effective, including
system accessibility, design techniques, and system performance. In the mother of child’s appraisal at the local
hospital, the result showed a high level of satisfaction, including health information communication. The result
helps to advise on public health for the treatment in suffering and their primary health concerns. Last group,
the result of the health official evaluations found a high level of satisfaction with all features, including the
value of the information systems, the user interface, and the accuracy of the information systems.

Keywords: Patient appointment System, Household Health System, Maternal and Child Health System
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
บทนำ:
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอนแดง เริ่มเปิดให้บริการดูแลรับผิ ดชอบสุขภาพคนในชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2521
ตั้งอยู่ที่ หมู่13 ตําบลแสนสุข อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากอําเภอเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 63 กิโลเมตรดูแลรับผิดชอบ
หมู่ 1 และหมู่ 13 มีประชากรทั้งหมด329 ครัวเรือน หญิงตั้งครรภ์ประมาณ 54 คน เด็กแรกเกิด – 5 ปีประมาณ 137 คน ใน
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นปัจจัย
อีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้ องค์กรภาครัฐและเอกชนได้นําเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และการให้บริการผ่านเว็บไซต์ ระบบบันทึกสุขภาพแม่และเด็กโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านดอนแดงเป็นหน่วยงานที่ต้องการเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลของแม่และเด็ก จากจํานวนประชากรหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กที่มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ภายในแต่ละเดือนนั้นทําให้ระบบงานเดิมที่ใช้สมุดในการจดบันทึกจึงทําให้เกิดปัญหา
ตามมา อาทิเช่น ข้อมูลอาจเกิดความสูญหาย การค้นหาข้อมูลล่าช้าและสิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูลดังนั้นผู้ศึกษามองเห็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทําเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมชุมชนบ้าน
ดอนแดง ตําบลแสนสุข โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

416

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
วิธกี ารทดลอง:
วิเคราะห์ระบบ โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1) ผู้ดูแลระบบ (2) แม่และเด็ก และ (3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะ
ยกตัวอย่าง กลุ่มผู้ใช้งานละ 1 ระบบดังนี้
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ กระดานถาม - ตอบ (ผู้ดแู ลระบบ)

-

-

-

-

-
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
2. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ ข้อมูลการตั้งครรภ์ (แม่หรือหญิงตั้งครรภ์)

-

,

,

BMI,
,

,

,

1

1

418

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
3. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ การรับวัคซีน (เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข)

-

,
,
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ผลการทดลอง:
1. ทดสอบโดยการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้กรอก ข้อมูลการตรวจครรภ์ของแม่หรือหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลเข้าไปอยู่
ในฐานข้อมูล

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลกรอกการตรวจครรภ์

รูปที่ 2 แสดงข้อมูลรายละเอียดการตรวจครรภ์
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รูปที่ 3 หน้าแสดงข้อมูลหญิงตั้งครรภ์โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผูก้ รอก

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง :
จากการศึกษาข้อมูลนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 4.0 กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสามารถแบ่งการจัดการออกเป็น 3 ส่วน คือ แม่หรือ
หญิงตั้งครรภ์ เจ้าหน้าที่อนามัย ผู้ดูแลระบบ ซึ่งการใช้งานของแต่ละส่วนมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบที่แตกต่างกันคือ แม่หรือหญิง
ตั้งครรภ์ สามารถเข้าดูข้อมูลการตรวจครรภ์ ข้อมูลกระดานถาม-ตอบ ข้อมูลเด็กทารกแรกเกิด ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลการนัด
หมาย ส่วนเจ้าหน้าที่อนามัย สามารถล็อกอินเข้าไปจัดการการกรอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น กรอกข้อมูลการตรวจครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์
กรอกข้อมูลเด็กทารกแรกเกิดกรอกข้อมูลกระดานถาม-ตอบ กรอกข้อมูลการนัดหมาย ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถล็อกอินเข้าไป
ตอบกระดานถาม-ตอบ และดูแลระบบให้มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานทำให้เกิดประโยชน์ต่อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล
บ้านดอนแดงตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดเก็บเอกสารข้อมูลการจัดการข้อมูลได้รวดเร็วสามารถเก็บ
ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเมื่อต้องการใช้งานสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาข้อมูลไม่สูญหายในการพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
4.0 กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้ใช้ภาษา
PHP และใช้ MySQL Server เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการออกแบบหน้ า จอและเขี ย น
โปรแกรมเพื่อให้เกิดความสะดวกในการออกแบบและมีประสิทธิภาพทำให้เกิดประโยชน์ต่อ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด หลายด้าน เช่น ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารมีช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารติดต่อการนัดหมายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสามารถ เพิ่ม ลบแก้ไข ข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
สามารถเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเมื่อต้องการใช้งานสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาข้อมูลไม่สูญหาย และสามารถเรียกดูรายงานต่าง
ๆ ได้
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กิตติกรรมประกาศ
ระบบบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 4.0 กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อำเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ท่านอาจารย์เลอศักดิ์
โพธิ์ทอง ที่กรุณา เสียสละเวลาให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณาของท่านอาจารยเ์ป็นอย่างมากและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
เอกสารอ้างอิง
[1] เจริญศักดิ์ รัตนวราห, และฐิสนั ต์ ทิพย์ศุภธนนท์. PHP&MySQL Web Programming. กรุงเทพฯ : เน็ต ดีไซน์พับลิชชิ่ง,
2554.
[2] บัญชา ปะสัละเตสัง. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ ด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaver . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2553
[3] ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ และพิไลพรรณ แจ้งไพศาล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสาเทศทางธุรกิจ (Analysis and Design
for Business Information System). ครั้งที2่ .มหาสารคาม:คณะการบัญชีและการ จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555.
[4] สงกรานต์ ทองสว่าง. (2549). MySQL ระบบฐานข้อมูลสำหรับอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยูเคชั่น.
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ระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านักศึกษามหาวิ ทยาลัยแม่โจ้
DEPRESSION SCREENING SYSTEM FOR STUDENTS OF MAEJO UNIVERSITY.
ศราวุฒิ กาติบ๊ 1, หลู่ คาแหลง1, อนุพงษ์ อภิวงศ์1, ปวีณ เขือ่ นแก้ว1, พาสน์ ปราโมกข์ชน1,
เดชา ผิวผ่อง2, พงษ์ศกั ดิ ์ มังมติ2, กชสร จินดารัตน์3 และภานุวฒ
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1
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งานบริหารวิชาการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
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งานทุนการศึกษาและให้คาปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
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* ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: ผศ.ภานุวฒ
ั น์ เมฆะ

อีเมล: panuwat_m@mju.ac.th

บทคัดย่อ:
ระบบคัดกรองโรคซึมเศร้านักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อคัดกรองนักศึกษาทีเ่ ป็ นโรคซึมเศร้า
หรือ นักศึกษาทีอ่ ยู่ในกลุ่มเสีย่ งทีอ่ าจจะเป็ นโรคซึมเศร้า เนื่องจากอดีตทางมหาวิทยาลัยไม่มกี ารคัดกรองนั กศึกษา
ประเภทนี้มาก่อน ทาให้เกิดปญั หาจากภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา อาทิ ปญั หาการพยายามฆ่าตัวตายภายในหอพัก
นักศึกษา ปญั หาการทาร้ายร่างกายตนเองปญั หาการใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ ่นื เป็ นต้น ซึง่ ส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษาเอง
และผูอ้ ่นื
ดังนัน้ ทางผูพ้ ฒ
ั นาจึงมีแนวคิดพัฒนา “ระบบคัดกรองโรคซึมเศร้านักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ” เพื่อประเมิน
ภาวะ ซึมเศร้าของนักศึกษาทีเ่ ป็ นกลุ่มเสีย่ งหรือทีม่ อี าการซึมเศร้า ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชันซึง่ พัฒนาด้วยวิวดอทเจ
เอส และคัด กรองภาวะของนักศึกษาจากแบบประเมินภาวะซึมเศร้า (2คิว 9คิว) จากกรมสุขภาพจิต อีกทัง้ ยังมีการ
ป้องกันความลับของ ผูใ้ ช้ดว้ ยมาตรฐานตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงเป็ นระบบ
จัดการข้อมูลเกีย่ วกับนักศึกษาที่ มีภาวะซึมเศร้าให้แก่งานทุนการศึกษาและให้คาปรึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาหรับควบคุมและ ติดตามนักศึกษากลุ่มเสีย่ งนี้ต่อไป
คาสาคัญ : โรคซึมเศร้า เว็บแอปพลิเคชัน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไลน์ออฟฟิเชียล
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Abstract:
The screening system for depression students from Mae Jo University aims to screen students with
depression or those who are at risk for depression because the former university did not have screened
students of this type before and effect to student depression problems such as suicide attempts in the
student dormitory. Problems of physical harm, problems of living with others, etc. which affect students
themselves and others.
Therefore, the developer has a concept to develop “SCREENING SYSTEM FOR DEPRESSED
STUDENTS OF MAEJO UNIVERSITY” to assess depression among at-risk or depressed students. Through
a web application system developed in Vue.js and screened students' status from a depression assessment
(2Q9Q) from the Department of Mental Health, Thailand. In addition, users' confidentiality is protected with
standards under the Personal Data Protection Act 2019, as well as a information management system about
students suffering from depression for scholarships and counseling. Under the Student Development
Division Mae Jo University for controlling and following up on students at this risk group.
Keywords : Depressed, Web Application, Students of Maejo University, Line Official
บทนา:
ระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดกรองนักศึกษาทีอ่ ยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง หรือ มีภาวะซึมเศร้า โดยได้รบั ความร่วมมือจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ งาน ทุนการศึกษาและให้คาปรึกษา และสานักบริหารและวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพราะ
เนื่องจากในปี การศึกษา 2562 ทีผ่ ่านมาพบนักศึกษาทีม่ ภี าวะซึมเศร้า โดยไม่มกี ารคัดกรองอากาก่อนเข้าศึกษา จึง
ก่อให้เกิดปญั หาจาก ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา อาทิ ปญั หาการพยายามฆ่าตัวตายภายในหอพักนักศึกษา ปญั หา
การทาร้ายร่างกายตนเอง ปญั หาการใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ ่นื เป็ นต้น ซึง่ ส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษาเองและผูอ้ ่นื
ดังนัน้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดพัฒนา “ระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้” เพื่อ
คัด กรองนักศึกษาทีเ่ ป็ นกลุ่มเสีย่ งหรือมีภาวะซึมเศร้า โดยระบบดังกล่าวจะช่วยในการคัดกรองนักศึกษาออกมาเป็ น 4
ระดับ และหลังจากนัน้ ระบบจะทาการคานวณผลลัพธ์จากการตอบแบบถามออนไลน์ โดยอ้างอิงผลตามเกณฑ์ของกรม
สุขภาพจิต เมื่อได้ผลรับจากการตอบแบบสอบถามจะนาไปวิเคราะห์เพื่อจัดระดับอาการของนักศึกษา และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้เข้ามา แก้ไขในลาดับต่อไป
วัตถุประสงค์:
การพัฒนาระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อคัดกรองนักศึกษาทีเ่ สีย่ งหรือมีภาวะซึมเศร้าในระดับเบือ้ งต้น
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2. เพื่อประเมิน ติดตามผล ของนักศึกษาทีเ่ ป็ นกลุ่มเสีย่ งและมีภาวะซึมเศร้า
3. เพื่อลดปญั หาและผลกระทบจากภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา
วิ ธีการ:
ผูพ้ ฒ
ั นาระบบฯ ได้เข้าไปสอบถามความต้องการระบบจากงานทุนการศึกษาและให้คาปรึกษา มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เพื่อทีจ่ ะนาข้อมูลใช้ในการพัฒนาระบบ โดยข้อมูลทีส่ อบถามมีดงั นี้
1. ลักษณะระบบและหน้าต่างของระบบ
2. รูปแบบและความต้องการใช้งานในระบบ
3. รูปแบบของแบบประเมินภาวะซึมเศร้า
4. สถิตขิ องนักศึกษาทีม่ ภี าวะซึมเศร้าในปี การศึกษา 2562
5. ผูใ้ ช้งานระบบและผูด้ แู ลระบบ
การพัฒนาระบบ:
ระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะใช้การประเมินผล เพื่อคัดกรองนักศึกษา
โดยเทียบกับเกณฑ์ และติดตามผลของภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมินผล เกณฑ์การประเมิน คัดกรอง ติดตามผล
และการสรุปโดยใช้แดชบอร์ดเข้ามาเกีย่ วข้อง
1 การประเมิน
“การประเมิน” หมายถึง การตอบแบบประเมินโรคซึมเศร้าในระบบ
2 เกณฑ์
“เกณฑ์” หมายถึง เกณฑ์ทงั ้ 4 ระดับของประเมินโรคซึเศร้าภายในระบบ ได้แก่
1.ไม่มอี าการ
2.มีอาการโรคซึมเศร้าระดับน้อย
3.มีอาการโรคซึมเศร้าระดับปานกลาง
4.มีอาการโรคซึมเศร้าระดับรุนแรง
3. การคัดกรอง
“การคัดกรอง” การคัดกรองนักศึกษายังหมายถึงการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษาเพื่อ
นามาใช้ในการจัดกลุ่มนักศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่มคือกลุ่มปกติ ได้แก่ การจัดนักศึกษาอยู่ในกลุ่มทีม่ พี ฤติกรรม
ปกติตามเกณฑ์การคัดกรอง กลุ่มเสีย่ งกลุ่มทีม่ ปี ญั หา ได้แก่ การจัดนักศึกษาอยู่ในกลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง
กลุ่มทีม่ ปี ญั หาด้านพฤติกรรมตามเกณฑ์การคัดกรอง และกลุ่มทีม่ ภี าวะซึมเศร้า ซึง่ ทางงานแนะแนวต้องการ
ให้การช่วยเหลือป้องกันหรือแก้ไขปญั หากับนักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้า การคัดกรอง
นักศึกษากลุ่มเสีย่ งมีประโยชน์ต่อการแก้ไขปญั หาให้ตรงกับบุคคลยิง่ ขึน้ สามารถดูแลช่วยเหลือนักศึกษาได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็วซึง่ บางกรณีจาเป็ นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนผลการคัดกรองนักศึกษาจาเป็ นต้องเก็บ
เป็ นความลับ และต้อ งระมัด ระวัง อย่า งยิ่ง ไม่ ให้นักศึก ษารับ รู้ว่า ถูก จัดอยู่ใ นกลุ่ มเสี่ยง / กลุ่ มที่มีปญั หา
โดยเฉพาะนักศึกษามีความไวต่ อการรับรู้ถึงแม้ว่านักศึกษาจะรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนก็ตามเพื่อ
ป้องกันการล้อเลียนในหมู่เพื่อนอีกด้วย
4. ติดตามผล
การติดตามผลของนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลังจากทาการประเมินแบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้าของระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีงานทุนการศึกษา
และให้คาปรึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
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5.วิธกี าร กระบวนการของระบบระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มกี ระบวนการ
ทางานดังนี้
- ให้นกั ศึกษาเข้ามาทาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในระบบ
- แปลงผลการประเมินโดยเทียบกับเกณฑ์อาการเพื่อคัดกรองนักศึกษา
- คัดกรองนักศึกษาโดยเทียบผลคะแนนกับเกณฑ์อาการ
- กรองข้อมูลนักศึกษาจากกอาการ
- ติดตามอาการ และบันทึกผล
6.ตัวอย่างแบบประเมินโรคซึมเศร้าจากกรมสุขภาพจิต

ทีม่ า กรมสุขภาพจิต : https://www.dmh.go.th
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โดยข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้รบั ทัง้ หมดแล้วจะนาข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ในการออกแบบระบบ ขอบเขตและ
กระบวนการทางานของระบบ: ขอบเขตการทางานของระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มี
ผูใ้ ช้งานระบบได้แก่ .ผูด้ ูแลระบบ (Admin) และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (User) ซึง่ ความสามารถของการทางาน
ของผูใ้ ช้จะมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูด้ แู ลระบบ (Admin)
1.1 สามารถเข้าสูร่ ะบบได้
1.2 สามารถเรียกดู และจัดการข้อมูลของสมาชิกได้
1.3 สามารถเรียกดูขอ้ มูลเนื้อหาภายในระบบได้ดงั นี้
- สามารถกรองข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม - กรองจาก คณะ, สาขา, ชัน้ ปี, ผลของการตอบแบบสอบถาม/
อาการ
-สามารถตรวจสอบประวัตกิ ารตอบแบบสอบถามของสมาชิก - กรองจาก คณะ, สาขา, ชัน้ ปี
-สามารถดูกราฟสรุปผลได้
- ดูกราฟสรุปผลการตอบแบบสอบถามได้ โดยแยกออกเป็ น ปี การศึกษา คณะ, สาขา, ชัน้ ปี , อาการ – ดูกราฟ
สรุปผล
การติดตามผล โดยแยกออกเป็ น นักศึกษาทีเ่ สีย่ ง หรือมีภาวะซึมเศร้า
1.4 สามารถจัดการแก้ไขข้อมูลในระบบได้ดงั นี้
- สามารถเพิม่ ผลการให้คาปรึกษาได้
- สามารถแก้ไขสถานะของนักศึกษาทีเ่ สีย่ งและเป็ นภาวะซึมเศร้า เช่น ได้รบั คาปรึกษาแล้ว ยังไม่ได้รบั
คาปรึกษา พบ
แพทย์แล้ว เป็ นต้น
1.5 สามารถจัดการระบบไลน์ออฟฟิเซียล (Line Official)
- แก้ไขข้อมูลของไลน์ออฟฟิเซียล
- สามารถตอบกลับสมาชิก ทีเ่ ข้ามาคาปรึกษา
- สามารถแก้ไข ริชเมนู และเมนูอ่นื ๆ - สามารถแก้ไขประกาศ และเพิม่ ประกาศ
2. สมาชิ ก (User)
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานของระบบ สามารถเข้าสูร่ ะบบได้
-.สามารถตอบแบบสอบถาม
- สามารถตรวจสอบประวัตกิ ารตอบแบบสอบถาม
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ฐานข้อมูลของระบบ:

รูปที่ 1 ฐานข้อมูลระบบ

รูปที่ 2 หน้าลงทะเบียนสาหรับผูใ้ ช้งานระบบ

รูปที่ 3 หน้าต่างแบบประเมิน
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รูปที่ 4 หน้าต่างจัดการคณะสาหรับผูด้ แู ลระบบ

รูปที่ 5 หน้าต่างจัดการระบบสาหรับผูด้ แู ลระบบ

รูปที่ 6 หน้าต่างสรุปข้อมูล สาหรับผูด้ แู ลระบบ
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ผลการทดสอบระบบ:
ผลการทดสอบระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้พบว่าระบบสามารถใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ ได้อย่างครบถ้วน และระบบสามารถคัดกรองเบือ้ งต้นได้โดยงานทุนการศึกษาและให้คาปรึกษา ได้เข้าไป
ช่วยเหลือในด้าน การให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาทีม่ ภี าวะซึมเศร้า อีกทัง้ ยังได้แนะนาให้นกั ศึกษาทีม่ อี าการรุนแรงได้เข้า
พบแพทย์เพื่อช่วยลด ปญั หาต่าง ๆ จากภาวะซึมเศร้า
โดยผลจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 1,689 คน ได้ผลการประเมินดังนี้
1. มีคะแนนน้อยกว่า 7
: 999 คน
ผลการประเมิน ไม่มอี าการหรือมีอาการน้อยมาก
2. มีคะแนนระหว่าง 7-12
: 516 คน
ผลการประเมิน มีอาการน้อย
3. มีคะแนนระหว่าง 13-18 : 145 คน
ผลการประเมิน มีอาการปานกลาง
: 29 คน
ผลการประเมิน มีอาการรุนแรง
4. มีคะแนนมากกว่า 19

วิ จารณ์ และสรุปผล:
การพัฒนาระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านักศึกษาหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้พฒ
ั นาระบบได้มกี ารเก็บข้อมูลความ
ต้องการของระบบจากงานทุนการศึกษา และให้คาปรึกษา เพื่อจะนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาระบบ โดย
คานึงถึงการ ใช้งานระบบทีง่ ่ายต่อผูใ้ ช้ (User Friendly) และนาระบบเข้ามาแทนทีก่ ารทาแบบประเมิน เพื่องายต่อการ
จัดการ รวบรวม ข้อมูล และลดภาระซ้าซ้อนของเจ้าหน้าที่ หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษาและรวบรวมข้อมูล ทางผูพ้ ฒ
ั นาจึงได้
ตัดสินใจพัฒนาระบบด้วย Vue.js โดยในส่วนของหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้ใช้ CSS Framework มาช่วยในการ
จัดรูปแบบโครงสร้างของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน และในส่วนการติดต่อกับผูใ้ ช้งานระบบได้ใช้ Line Official เข้ามา
ช่วยเหลือในด้านนี้ เนื่องจากง่ายต่อการกระจาย ข่าวสารและใช้งานได้ง่าย หลังจากที่ได้พฒ
ั นาระบบต่อเนื่องใน
ระยะเวลา 8 เดือน พบว่าระบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างครบถ้วน และระบบสามารถคัดกรองเบือ้ งต้นได้โดยงาน ทุนการศึกษาและให้คาปรึกษาฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือใน
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ด้านการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทีม่ ภี าวะซึมเศร้า อีกทัง้ ยังได้แนะนา ให้นักศึกษาทีม่ อี าการรุนแรงได้เข้าพบแพทย์
เพื่อช่วยลดปญั หาต่าง ๆ จากภาวะซึมเศร้า
กิ ตติ กรรมประกาศ:
โครงงาน “ระบบคัดกรองโรคซึมเศร้านักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ” สาเร็จลุล่ว งได้ด้วยความกรุณาจาก
ผศ.ภานุ วฒ
ั น์ เมฆะ ผศ.ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว นายพงษ์ศกั ดิ ์ มังมติ นายเดชา ผิวผ่อง
และนางสาว กชสร จินดารัตน์ ทีใ่ ห้ความรูค้ าปรึกษาตลอดจนชีแ้ นะแนวทางอันเป็ นประโยชน์ต่องานโครงงานในครัง้ นี้
จนทาให้งาน โครงงานสมบูรณ์ผจู้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ่ี ด้วย
ขอขอบคุณวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ งานทุนการศึกษาและให้คาปรึกษาและงานบริหารวิชาการ สังกัดกอง
พัฒนา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทีใ่ ห้คาแนะนาเกีย่ วกับการพัฒนาและความรูใ้ นเกีย่ วกับโรคซึมเศร้ารวมถึงการ
พัฒนาระบบทาให้ การทางานวิจยั ครัง้ นี้มคี วามสมบูรณ์และสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้างอิ ง
[1] กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, แบบประเมินโรคซึมเศร้า (9Q)}
สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://www.prdmh.com/แบบประเมินโรคซึมเศร้า-9-คาถาม-9q.html
[2] คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โปรแกรมคัดกรองปญั หาสุขภาพจิตเบือ้ งต้น,
สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2563, จาก http://med.msu.ac.th/mhealth
[3] ชลลดา ปญั ญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา,
สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563, จาก https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1068
[4] มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กระบวนการส่งต่อนักศึกษากลุ่มเสีย่ ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้, (กรณีสมุ่ เสีย่ งในการฆ่าตัวตาย/
เครียด/โรคซึมเศร้า)
สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2563, จาก https://bit.ly/3cs7b0k
[5] ศาสตราจารย์ นายแพทย์มาโนช หล่อตระกูล, โรคซึมเศร้าโดยละเอียด,
สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2563, จาก https://bit.ly/39i4bBK
[6] สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, เครื่องมือคัดกรองและประเมินอาการโรคซึมเศร้าในระบบดูแล เฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้า,
สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563, จาก https://bit.ly/3lZNrV5
[7] HonestDoc, แบบทดสอบโรคซึมเศร้าคืออะไร มีแบบไหนบ้าง,
สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2563, จาก https://bit.ly/3rrXtiY
[8] World Information Technology, PDPA (Personal Data Protection Act) พ.ร.บ. คุม้ ครองส่วนบุคคล,
สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2563, จาก https://www.wit.co.th/pdpa-personal-data-protection-act
[9] W3Schools, What is Vue.js?,
Retrieved 3 July 2020, Available from: https://www.w3schools.com/whatis/whatis_vue.asp
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ระบบจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
SOUND CLASSIFICATION OF BEES COLONY SITUATION ON MOBILE DEVICES
สุธิราช บุญเมืองขวา1 สุทัศน์ สุริยะแก้ว1 ออมสิน หงษ์อ่อนสา1 สมนึก สินธุปวน1 อลงกต กองมณี1
ธนพงศ์ สาเภาลอย2 และ ภานุวัฒน์ เมฆะ1,*
Sutirath Bunmueangkwa1, Suthat Suriyakaew1, Omsin Hong-onsa1 Somnuek Sinthupuan1, Alongkot
Gongmanee1, Thanaphong Sampao-Loi2 and Panuwat Mekha1,*
1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
2
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ อีเมล: panuwat_m@mju.ac.th

บทคัดย่อ:
ในปัจจุบันการนาเอาระบบปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรจะช่วยลดระยะเวลาในการทางาน
ที่ต้องใช้ทักษะหรือประสบการณ์ ซึ่งเป็นปัญหาหลักกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เนื่องจากการเลี้ยงผึ้งมีขั้นตอนที่
ละเอียดอ่อน และต้องเลี้ยงอย่างระมัดระวัง รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้การเลี้ยง
ผึ้งมีอุปสรรค ปัจจัยหรือสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเลี้ยงผึ้งได้แก่ 1.นางพญาหายส่งผลกระทบให้ไม่มีนางพญาคอย
วางไข่ทาให้รังร้างหรือผึ้งหนีรัง 2.ควันไฟส่งผลกระทบรบกวนการออกหาอาหารของผึ้ง 3.เมื่อมีศัตรูบุกรุกผึ้งงานจะ
คอยไม่ให้ผึ้งจากรังอื่นหรือศัตรูอื่นเข้ามาขโมยน้าหวานในรังผึ้ง 4.รังที่มีไรจะทาให้ตัวอ่อนไม่แข็งแรง 5.รังที่ขาดเกสร
ทาให้นางพญาไม่วางไข่ 6.รังที่ปกติ
ดังนั้นคณะผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทา “ระบบจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่” โดยระบบทางานบนเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งมีผู้ใช้งานได้แก่ ผู้ดูแลระบบที่และเจ้าของฟาร์มเลี้ยงผึ้ง โดย
ระบบจะทาการประมวลผลจากเสียงของผึ้งแต่ละกล่อง โดยใช้เทนเซอร์โฟลในการสร้างโมเดลคอนโวลูชัน เน็ตเวิร์ค
เพื่อส่งไฟล์เสียงเข้าไปสาหรับแปลงจากเสียงเป็นภาพด้วยหลักการ เมล-ฟรีเควิน’ซี เซพสตรัม จากนั้นระบบทาการ
จาแนกประเภทของรูปภาพออกเป็น 6 กลุ่มเพื่อทาการฝึกฝนข้อมูลจนได้โมเดลออกมา แล้วนาโมเดลนั้นไปทานาย
ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ของกล่องเลี้ยงผึ้ง โดยข้อมูลทั้งหมดจะประมวลผลและเก็บขึ้นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตครั้งต่อไป
คาสาคัญ : การจาแนกเสียงผึ้ง ระบบปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์เคลื่อนที่

Abstract:
At present, the application of artificial intelligence in agriculture will reduce the work
time that requires skills or work experience. Which is a major problem with beekeeping farmers.
This is because beekeeping has a very delicate process. And must be fed carefully Include with
the environment that is constantly changing. As a result, beekeeping has obstacles. Factors or
situations that affect beekeeping are: 1.The queen disappeared: resulting in no queen laying eggs,
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causing the nest to desert or the bees fleeing the hive, 2.Smoke: interferes with the search for
food for bees, 3. Enemy attack: an enemy invades the bees, soldiers will not let the bees from
other hives or other enemies steal the nectar in the hive, 4. Mites: makes the embryo unhealthy,
5. Lacks pollen: makes the queen not lay eggs, 6. Normal
Thus, We develop this project to sound classification of bees colony situation on mobile
devices. The system will run on the web application. Which has users include to administrator
and owner of the beekeeping farm. The system will process the sound of each bee box using
tensorflows to create a conversion model network to send audio files into for converting from
sound to image with principle Mel-frequency cepstrum. The system then classifies the images
into 6 groups to practice data until the model comes out the model was used to predict results
that are close to the situation of the beekeeping box. All data is processed and stored on the
cloud server. To use those data to analyze the next production trend.
Keywords: Bee sound classification, Artificial intelligence system , Mobile Device

ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการเลี้ยงผึ้งหรือการดูแลรักษาผึ้งมีความสาคัญมาก ซึ่งการเลี้ยงผึ้งจะเลี้ยงในกล่องรังเลี้ยงผึ้งที่มีผึ้ง
จานวนมาก ยากที่จะตรวจสอบทุก ๆ กล่องรังในการตรวจสอบกล่องรังจะต้องเปิดกล่องรัง อาจเกิดปัญหาต่าง ๆกับ
ผึ้งได้ เช่นโรคที่มาจากมนุษย์ และเสียเวลาในการตรวจสอบ เพราะกล่องรังมีจานวนมากและผู้ดูแลมีจานวนน้อย กับ
สภาวะที่เกิดขึ้นกับผึ้ง 1.นางพญาหายจากรัง 2.มีศัตรูบุกรุก 3.ควันไฟ 4.ปกติ 5.มีไร 6.ขาดเกสร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผึ้ง ทาให้ผึ้งตายหรือหนีรังได้ ดังนั้นในการแก้ปัญหานี้ต้องทาให้ผึ้งปลอดภัยและไม่รบกวนผึ้งจนเกินไป โดยการวัด
จากเสียงของผึ้งโดยตรงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ดังนั้นทางคณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิดพัฒนา “ระบบจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียงผ่านอุป กรณ์
เคลื่อนที”่ เพื่อจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยระบบดังกล่าวจะช่วยในการจาแนกสถานะด้วยเสียง
6 เสียง และหลังจากนั้นระบบจะทาการประมวลผลลัพธ์จากเสียงในกล่องรังเลี้ยงผึ้ง โดยอ้างอิงผลตามการสร้าง
สถานการณ์ เมื่อได้ผลสถานะของผึ้ง สามารถทาการแก้ไขลาดับต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์จาแนกสถานะของผึ้ง วิเคราะห์ข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
2. เพื่อทราบสถานะของผึ้ง ภายในกล่องว่าอยู่ในสถานะใด
3. เพื่อลดระยะเวลาต่อการตรวจสอบกล่องเลี้ยงผึ้งในแต่ละรัง
4. เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคจากมนุษย์สผู่ ึ้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสผึง้ โดยตรง
5. เพื่อจัดการและเก็บข้อมูลของกล่องรังเลี้ยงผึ้งและนาไปวิเคราะห์สาหรับวางแผนการผลิต
6. เพื่อช่วยเหลือกลุม่ เกษตรกรและผู้ทสี่ นใจในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์สาหรับนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
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ขอบเขตของโครงงาน

รูปที่ 1 ขอบเขตของโครงงาน
ผู้ที่สนใจหรือเกษตรกรเลี้ยงผึ้งมีผู้ใช้งานได้แก่ ผู้ดูแลระบบและเจ้าของฟาร์มเลี้ยงผึ้ง สามารถใช้งานระบบ
ได้บนเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชัน โดยระบบจะทาการประมวลผลจากการเก็บเสียงของผึ้งแต่ละกล่องผ่าน
แอปพลิเคชัน และส่งเสียงขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อจาแนกประเภทของรูปภาพออกเป็น 6 กลุ่ม และเปรียบเทียบกับ
โมเดลที่ฝึกฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน (CNN) ใช้ไลบรารี TensorFlow และ Keras ในการจาแนก
เสียงออกเป็น 6 คลาส เพื่อให้ได้สถานการณ์ของกล่องเลี้ยงผึ้ง และนาข้อมูลเหล่านั้นแสดงบนเว็บแอปพลิเคชันและ
แอปพลิเคชันเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตครั้งต่อไป
การวิเคราะห์ระบบ
ผู้ดูแลระบบ (Admin)

รูปที่ 2 การวิเคราะห์ผดู้ ูแลระบบ
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เจ้าของฟาร์ม (User)

รูปที่ 3 การวิเคราะห์เจ้าของฟาร์ม
กระบวนการทางานของระบบ
ระบบจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะแบ่งส่วนของผู้ใช้งานเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ ผูด้ ูแลระบบ (Admin) และเจ้าของฟาร์ม (User) ซึ่งความสามารถของการทางานของผู้ใช้จะมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ (Admin)
·สามารถเข้าสูร่ ะบบได้ (Login)
·สามารถจัดการข้อมูลฟาร์มได้ (Farm Management)
·สามารถจัดการข้อมูลกล่องผึ้งได้ (Bee Box Management)
·สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ได้ (User Management)
·สามารถตั้งค่าระบบ (System setting)
2. เจ้าของฟาร์ม (User)
·สามารถเข้าสูร่ ะบบได้ (Login)
·สามารถบันทึกเสียงได้ (Record audio)
·สามารถจัดการข้อมูลกล่องผึ้งได้ (Bee Box Management)
·สามารถจัดการข้อมูลฟาร์มได้ (Farm Management)
·สามารถจัดการตาแหน่งที่ตั้งกล่องผึ้ง (Bee Box location Management)
·สามารถดูประวัติการใช้งาน (history)
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การทดสอบระบบ
การทดสอบระบบระบบจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ทดสอบระบบ 2
ส่วน ได้แก่ ทดสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านโปรแกรม Spyder ide และ ทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชันและ
แอปพลิเคชันผ่านโปรแกรม Post man เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการรับและ
ส่งข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทการทดสอบ
1.ผู้ดูแลระบบ (Admin)
2.เจ้าของฟาร์ม (User)
ผลการทดสอบระบบ
ผลการทดสอบระบบระบบจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่พบว่าระบบสามารถ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วน

รูปที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
1. ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถจาแนกสถานะของผึ้ง วิเคราะห์ข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ แต่
ระบบยังไม่แม่นยาพอ
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รูปที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
2. ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ภายในกล่องว่าอยู่ในสถานะใด ผ่านทางหน้าจอระบบ
3. สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ลดระยะเวลาต่อการตรวจสอบกล่องเลีย้ งผึ้งในแต่ละรัง
ป้องกันการติดเชื้อโรคจากมนุษย์สผู่ ึ้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสผึ้งโดยตรง

รูปที่ 6 จัดการและเก็บข้อมูลของกล่องรังเลี้ยงผึ้ง
4. สามารถจัดการและเก็บข้อมูลของกล่องรังเลี้ยงผึ้งและนาไปวิเคราะห์สาหรับวางแผนการผลิต
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รูปที่ 7 ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและผู้ทสี่ นใจ
5. สามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและผู้ทสี่ นใจในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์สาหรับนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เว็บแอปพลิเคชัน

รูปที่ 8 หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบสาหรับ ผู้ดูแลระบบและเจ้าของฟาร์ม
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รูปที่ 9 ผู้ดูแลระบบ: หน้าแดชบอร์ดสาหรับวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละฟาร์ม

รูปที่ 10 ผู้ดูแลระบบ: หน้าจัดการฟาร์มของแต่ละฟาร์ม เพิ่มลบแก้ไขของแต่ละฟาร์ม

รูปที่ 11 ผู้ดูแลระบบ: หน้าจัดการจุดที่ตั้งของแต่ละฟาร์ม
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รูปที่ 12 ผู้ดูแลระบบ: หน้าจัดการผู้ใช้ของแต่ละฟาร์ม เพิ่มลบแก้ไขผู้ใช้ของแต่ละฟาร์ม

รูปที่ 13 ผู้ดูแลระบบ: หน้าตั้งค่าของระบบ

รูปที่ 14 เจ้าของฟาร์ม: หน้าแดชบอร์ดสาหรับวิเคราะห์ข้อมูลกล่องเลี้ยงผึ้งและจุดที่ตั้ง
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รูปที่ 15 เจ้าของฟาร์ม: หน้าจัดการผู้ใช้สาหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รูปที่ 16 เจ้าของฟาร์ม: หน้าจัดการฟาร์มสาหรับแก้ไขข้อมูลฟาร์ม

รูปที่ 17 เจ้าของฟาร์ม: หน้าจัดการจุดที่ตั้ง เพิ่มลบแก้ไขจุดที่ตั้งของกล่องเลี้ยงผึ้ง
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รูปที่ 18 เจ้าของฟาร์ม: หน้าจัดการกล่องเลีย้ งผึ้ง เพิ่มลบแก้ไขกล่องเลี้ยงผึ้ง
แอปพลิเคชัน

รูปที่ 19 หน้าล็อกอิน
รูปที่ 20 หน้าหลักข้อมูลฟาร์ม
รูปที่ 21 ค้นหาจาก ID
เจ้าของฟาร์ม: ล็อกอินเข้าสู่ระบบมาหน้าหลัก กดแว่นขยายค้นหากล่องเลี้ยงผึ้ง ใส่หมายเลขกล่อง กดค้นหา

รูปที่ 22 วิเคราะห์เสียงผึ้ง รูปที่ 23 เลือกตาแหน่งที่ตั้ง รูปที่ 24 เริ่มบันทึกเสียง รูปที่ 25 วิเคราะห์เสียงผึ้ง
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เจ้าของฟาร์ม: หน้าวิเคราะห์ข้อมูล เลือกตาแหน่งที่ตั้งกล่องปัจจุบัน กดเริ่มเพื่อบันทึกเสียง5วินาที และกดวิเคราะห์

รูปที่ 26 ผลการวิเคราะห์ของระบบ รูปที่ 27 แบบสอบถามผู้ใช้งาน
รูปที่ 28 บันทึกข้อมูล
เจ้าของฟาร์ม: หน้าแบบสอบถาม เมื่อผู้ใช้ทราบผลการวิเคราะห์แล้วสามารถตรวจเช็คความถูกต้องก่อนบันทึกผล

รูปที่ 29 เมนู
รูปที่ 30 ID กล่อง
รูปที่ 31 จุดที่ตั้งล่าสุด รูปที่ 32 ประวัติบันทึกผล
เจ้าของฟาร์ม: หน้าเมนู ผู้ใช้สามารถดูจานวนกล่องและค้นหากล่องได้ และสามารถเข้าเช็คประวัติที่บนั ทึกผลได้
วิจารณ์และสรุป
การพัฒนาโครงงานระบบจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นโครงงานนาเอา
ระบบปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงผึ้ง โดยการทางานมีการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
ปัจจัยที่มีผลในการเลี้ยงผึ้ง และนาการจัดการฟาร์มเข้ามาเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและรับรองมาตรฐานฟาร์ม โดย
ศึกษาระบบโครงสร้างของฟังก์ชันภายในของระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันก่อนที่
จะทาการพัฒนา เนื่องจากปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งต้องการระบบที่สามารถจาแนกสถานะของผึ้งได้ ภาษาหลัก
ในการพัฒนาโครงงานนี้คือภาษา python ใช้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียง
ในส่วนจัดการฟาร์มผ่านเว็บแอปพลิเคชันใช้ Vue.JS ในส่วนของหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้ใช้ Vuetify, CSS
Framework มาช่วยในการจัดรูปแบบโครงสร้างของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของแอปพลิเคชันคือ Flutter ใช้
ในการบันทึกเสียงผึ้งตรวจสอบข้อมูล ใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา และฐานเก็บข้อมูลคือ Firebase จากการทา
โครงงานในระยะเวลา 8 เดือนพบว่าระบบจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถใช้งาน
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ได้ตามที่วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ปัญหาของโครงงานนี้คือปัจจัยที่ทาให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ยังไม่มีความแม่นยา
คือ ข้อมูลเสียงที่ได้จากการสร้างสถานการณ์จาลองยังไม่เพียงพอ และ การเทรนโมเดลยังมีคา่ ความผิดพลาดสูง และ
เสียงที่ได้บันทึกมายังไม่แน่ชัดว่าใช่สถานการณ์นั้นจริง เพราะเป็นการจาลองสถานการณ์ขึ้นเองเท่านั้น
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานคอมพิวเตอร์ “ระบบจาแนกสถานะกล่องเลี้ยงผึ้งด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ” สาเร็จลุล่วงได้
ด้วยความกรุณาจากผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ อ.ดร.สมนึก สินธุปวน อ.อลงกต กองมณี และ นายธนพงศ์ สาเภาลอย ที่ให้
ความรู้คาปรึกษาตลอดจนชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้จนทาให้งานวิจัยสมบูรณ์ผู้จัดทา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่ ด้วย ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาและความรู้ในเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงการพัฒนาระบบทาให้กา ร
ทางานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์และสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ระบบคำนวณการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้าโดยใช้ทฤษฎีการชดเชยแสง
CALCULATE EXPOSURE TIME SYSTEM FOR ALLSKY CAMERA USING EXPOSURE
VALUE (EV)
สุรกิจ กราบทูล1 สมนึก สินธุปวน1 พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ1 และ ภานุวัฒน์ เมฆะ1 *
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สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ภานุวัฒน์ เมฆะ อีเมล: panuwat_m@mju.ac.th
บทคัดย่อ:
ระบบคำนวณการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้าโดยใช้ทฤษฎีการชดเชยของแสง มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของการควบคุมโดมหอดูดาวของกล้องโทรทรรศน์ที่ใช้ในงานด้านดาราศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
โดยระบบถ่ายสภาพท้องฟ้าเป็นหนึ่งในในการทำงานของระบบของหอดูดาวจะเป็นการประเมินสภาพท้องฟ้าในการ
ใช้งานการถ่ายภาพของกล้องโทรทรรศน์และการเปิดปิด ของโดม แต่เนื่องจากมีซอฟต์แวร์เดิมที่มีปัญหาในการถ่าย
สภาพท้องฟ้าและเป็น ซอฟต์แวร์ที่ติดมาพร้อมกับกล้อง ส่งผลทำให้คุณภาพในการประเมินสภาพท้องฟ้าไม่ดี
เท่าที่ควร
ดังนั้นเพื่อลดปัญหาจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประเมินสภาพท้องของการใช้งานกล้องโทรทรรศน์
ทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบ โดยนำหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์มาปรับใช้กับศาสตร์ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างระบบการถ่ายสภาพท้องฟ้า เพื่อประเมินการใช้งานของกล้องโทรทรรศน์ให้ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : กล้องถ่ายสภาพท้องฟ้า หอดูดาว
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ABSTRACT:
The system calculates Exposure Time System for Allsky Camera Using Exposure Value the
theory of exposure compensation. The objective is develop to the technology of effective control
of telescope domes used in astronomy applications. The celestial imaging system is one of the
functions of the observatory system, evaluating celestial conditions in telescope imaging
applications and the opening and closing of the dome. But it has the original software that had
trouble of photo shooting the sky conditions and was bundled with the camera affect to the quality
of the assessment of celestial conditions.
Therefore, to reducing to problem of factors affecting the abdominal condition
assessment of telescope. Our developers are develop a system by engineering and computer
science principles to create a system for applying celestial conditions to use the telescope
effectively.
Keywords: Allsky Camera, Observatory
บทนำ:
ระบบคำนวณการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้าโดยใช้ทฤษฎีการชดเชยของแสงเป็นระบบที่
พัฒนาเทคโนโลยีของกล้องโทรทรรศน์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทำงานเก็บข้อมูลทางด้านดารา
ศาสตร์ยังประสบกับปัญหาจากซอฟต์แวร์เดิมที่มีมาพร้อมตัวกล้อง แต่ไม่สามารถคำนวณการเปิดรูรับแสงของกล้อง
ถ่ายภาพให้สามารถรับภาพที่มีความสว่างเหมาะสมกับการตรวจสอบสภาพท้องฟ้า โดยใช้ทฤษฎี ที่ใช้ในการคำนวณ
การเปิดรูรับแสงจึงได้มีการพัฒนาระบบการถ่ายภาพสภาพท้องฟ้าขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหอดู
ดาว จึงมีการพัฒนาระบบคำนวณการเปิดรูรับแสงเพื่อให้มีการศึกษาและเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายมากขึ้น ระบบคำนวณการเปิดรูรับแสงเป็นระบบที่ควบคุมการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายสภาพท้องฟ้า
โดยจะคำนวณการเปิ ดรู รั บ แสงตามสภาพแวดล้ อ มของท้ อ งฟ้ า เนื ่ อ งจากแต่ ล ะสภาพท้ อ งฟ้ า ใช้ เ วลาต่ างกัน
วิธีการทดลอง:
1. อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้
- ฮาร์ดแวร์
- กล้อง ZWO รุ่น ASI294
ใช้ถ่ายรูปภาพสภาพท้องฟ้า

- ซอฟต์แวร์
- SDK ZWO
ใช้ในการเชื่อมเต่อกล้องและควบคุมกล้อง
-Accord.NET
ใช้ในการควบคุมการถ่ายภาพ
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2. วิธีดำเนินการ
2.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาระบบคำนวณการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้าโดยใช้ทฤษฎีการชดเชยของแสง
จะต้องทำการศึกษาทั้งทฤษฎี และการควบคุมกล้องให้สามารถเปิดรูรับแสงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้การ
พัฒนาระบบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.1 ทฤษฎีที่นำมาใช้ในระบบ
-การชดเชยของแสง (Exposure value)
หลักการทำงานของการชดเชยของแสง โดยมีรายละเอียดดังนี้
𝐸𝑉 = 𝑙𝑜𝑔2

𝑁2
𝑡

ค่าจากสมการการหาค่าชดเชยแสง
-N คือขนาดหน้ากล้อง (f-number) ใช้ 2.8
-t คือความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)
ซึ่งหาค่าออกมาจะได้ตาราง ดังนี้

รูปที่ 1 ตารางการชดเชยแสง
แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value
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2.1.2 ฮาร์ดแวร์
ศึกษาถึงการทำงานของกล้องและเลนส์กล้อง อาทิเช่น กล้องสามารถเปิดรูรับแสงได้นานเท่าใด การดึง
ข้อมูลจากกล้อง เป็นต้น เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.1.3 ซอฟต์แวร์
ศึกษาถึงภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การทำตัวสื่อสารกับตัวอุปกรณ์ อัลกอรึทึมที่ใช้ในการออกแบบ
ระบบ เพื่อให้โปรแกรมสามารถสื่อสารและเรียกใช้งานจากอุปกรณ์ โดยผ่านระบบที่พัฒนาขึ้น
- วิเคราะห์และออกแบบระบบพัฒนาระบบ
การออกแบบและวิเคราะห์ถึงระบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ระบบจะถูกพัฒนาขึ้นได้ ต้องมีการ
ออกแบบและจำลองการทำงานก่อนลงมือพัฒนาจริง เพื่อช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพและลดความ
ผิดพลาดของระบบ

รูปที่ 2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ระบบคำนวณการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้าโดยใช้ทฤษฎีการชดเชยของแสง จะ
มีการทำงานโดยเริ่มจากการสื่อสารกับกล้องเป็นอันดับแรกว่ามีการเชื่อมต่อกล้องหรือไม่ เมื่อเชื่อมต่อ
กล้องแล้วต้องกำหนดค่าเริ่มต้นการทำงานจากผู้ใช้ จากนั้นโปรแกรมจะทำการสั่งกล้องถ่ายภาพเมื่อได้รูป
โปรแกรมจะดึงภาพจากกล้องมาแสดงบนหน้าจอโปรแกรมและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
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ผลการทดลอง:
ในการทดสอบโปรแกรมจะทำการทดสอบโดยการถ่ายสภาพท้องฟ้า ในเวลากลางวันและกลางคืน และมี
การทำงานของโปรแกรมดังนี้

รูปที่ 3 การทำงานของโปรแกรม
การทำงานของโปรแกรม
1.ทดลองถ่ายภาพเพื่อหาค่าฮีตโตแกรม

รูปที่ 4 ขั้นตอนการทดลองถ่ายภาพ
2.การถ่ายภาพสภาพท้องฟ้าโดยใช้เวลาที่เหมาะกับสภาพท้องฟ้า ณ เวลานั้น

รูปที่ 5 ขั้นตอนการถ่ายภาพสภาพท้องฟ้าโดยใช้เวลาที่เหมาะกับสภาพท้องฟ้า
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ผลลัพธ์ของโปรแกรม
จากการวิจัยและพัฒนาระบบ เกิดขึ้นได้จาก การถ่ายภาพสภาพท้องฟ้าเมื่อได้รูปภาพมาจะนำภาพมา
แปลงให้อยู่ในภาพแบบกราฟฮีสโตแกรมเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ในการหาค่าเวลาในการเปิดรับแสงของกล้อง โดย
จะทำการหาค่าเวลาจากฮีสโตแกรมจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มที่แสงน้องเกินไป ค่าของฮีสโตแกรมจะเทไปฝั่งที่เป็นสีดำ
2.กลุ่มที่แสงเหมาะกับสภาพแวดล้อม ค่าของฮีสโตแกรมจะไม่เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
3.กลุ่มที่แสงมากเกินไป ค่าของฮีสโตแกรมจะเทไปฝั่งที่เป็นสีขาว
ดังนั้นผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการหาค่าเวลาการเปิดรูรับแสงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นจะมี
ช่วงของค่าฮีสโตแกรมที่ไม่ เอนเอียงไปฝั่งใดมากจนเกินไป และช่วงค่าของฮีสโตแกรมมีความแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
-ภาพและกราฟประกอบผลวิจยั ของการเปิดรูรับแสงให้เมาะสมกับสภาพแวดล้อม

รูปที่ 6 ตัวอย่างการถ่ายภาพทั้ง3กลุ่ม
1.ถ่ายรูปภาพที่หาเวลาได้เหมาะกับเวลากลางวัน ตัวอย่างที่ได้จากโปรแกรมจริง

รูปที่ 7 ตัวอย่างภาพที่ได้จากโปรแกรม
ใช้เวลา 0.000 55 วินาที หรือ 355 ไมโครวินาที

รูปที่ 8 ตัวอย่างภาพที่ได้จากโปรแกรม
ใช้เวลา 0.0006 วินาที หรือ 600 ไมโครวินาที
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2.ถ่ายรูปภาพที่หาเวลาได้เหมาะกับเวลากลางคืน ตัวอย่างที่ได้จากโปรแกรมจริง

รูปที่ 9 ตัวอย่างภาพที่ได้จากโปรแกรม
ใช้เวลา 70 วินาที หรือ 70000000 ไมโครวินาที

รูปที่ 10 ตัวอย่างภาพที่ได้จากโปรแกรม
ใช้เวลา 80 วินาที หรือ 80000000 ไมโครวินาที

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยทำให้เห็นถึงผลและปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาระบบ โดยผลของการวิจัย
สามารถบอกถึงการทำงาน ความเสื่อมของอุปกรณ์และปัญหาจากการเขียนระบบ จึงวิจารณ์ผลการวิจัยดังนี้
- ปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศเนื่องจากฝนและสภาพท้องฟ้าในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม จึงทำให้การจะทำ
การถ่ายภาพและทดลองทฤษฎีและสภาพท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงจึงทำให้การวิเคราะห์เกิดปัญหา
- ข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพเกิดข้อผิดพลาด ในการสื่อการระหว่างโปรแกรมและกล้อง
- เกิดข้อผิดพลาดการสื่อสารระหว่างกล้องกับโปรแกรม
- ข้อมูลภาพที่ถ่ายมาและแปลงค่าเป็นฮีสโตแกรมเกิดข้อผิดพลาดในบางขั้นตอนทำให้การวิเคราะห์
คลาดเคลื่อน
สรุปผลการวิจัย
เมื่อทำการวิจารณ์การวิจัยสำเร็จ สรุปผลการวิจัยเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดถึงภาพรวมของระบบ การทำงาน
ของระบบ ผลดีและผลเสีย สิ่งที่ได้ต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ
- ด้านการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลระหว่างกล้อง กับโปรแกรม สื่อสารเพื่อใช้รับข้อมูลจากกล้องมาทีต่ ัวโปรแกรม ตัว
โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลไว้ในตัวแปรต่าง เพื่อใช้ในการทำงานหรือวิเคราะห์การคำนวณทางคณิตศาสตร์ รวมถึง
ส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมของอุปกรณ์อื่น ๆ
การสื่อสารข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล กับโปรแกรม สื่อสารเพื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของโปรแกรมลงบน
ฐานข้อมูล เช่น บันทึกภาพ บันทึกรายละเอียดของภาพ เป็นต้น
- ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ตอนนี้ยังคงต้องใช้มนุษย์เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลของกราฟเพื่อจะให้ได้ข้อมูลของช่วง
ฮีสโตรแกรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
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-ด้านประสิทธิภาพของระบบ
ระบบมีความแม่นยำในการคำนวณเวลาการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพท้องฟ้า ในสภาพท้องฟ้า
แจ่มใส และมีเฆขไม่มาก และมีข้อผิดพลาดในกรณีที่มีเฆขหนาและในเวลาทีฝ่ นจะตกจะเกิดข้อผิดพลาดคือจะระบบ
จะการคำนวนหาเวลาและเทียบกับฮีสโตรแกรมและจะทำให้หาเวลาที่อยู่ในช่วงของค่าฮีสโตรแกรมไม่ พบ จึงทำให้
ระบบจะไม่สามารถทำการถ่ายในเงื่อนไขที่กำหนดให้ถ่ายในช่วงของค่าฮีสโตรแกรมที่กำหนดได้ เมื่อเทียบกับระบบ
เดิมความแม่นยำในสถานะการปกติความแม่นยำยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และในสถานะการที่เกิดข้อผิดพลาดยังต้อง
ปรับแก้ปัญหาในส่วนนี้ เมื่อเทียบกับระบบเดิม

กิตติกรรมประกาศ:
งานวิจัยเรื่อง “ระบบคำนวณการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้าโดยใช้ทฤษฎีการชดเชยของ
แสง” สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะที่ให้ความรู้ คำปรึกษา ตลอดจนชี้แนะแนวทางอันเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้จนทำให้งานวิจัยสมบูรณ์ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
และขอขอบพระคุณฝ่ายพั ฒนาเทคโนโลยี และวิศวะกรรม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ ที่ใ ห้
คำแนะนำกำกับดูแลในการพัฒนา และความรู้ในทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบ ทำให้การทำงานวิจัยครั้งนี้มี
ความสมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม
PWKS EDUCATIONAL INFORMATION MANAGEMENT WEB APPLICATION
ณัฐวุฒิ กิติวงค์1, พีระวิชญ์ ตระกูลพิตรพิบูล1, พยุงศักดิ์ เกษมสำรำญ1*, อลงกต กองมณี1, กิติศักดิ์ โอสถำนันต์กุล1
และ อินทนินท์ กำปั่นทอง2
Nattawoot Kitiwong1, Peerawit Trakunpitpibun1, Payungsak Kasemsumran1*, Alonggot Korngmanee1,
Kittisak Ostarnunkun1 and Intanin Kampunthong2
1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
2
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพร้าววิทยาคม เชียงใหม่ 50190 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสำนงำน:

พยุงศักดิ์ เกษมสำรำญ

อีเมล: payungsak_kae@mju.ac.th

บทคัดย่อ:
โรงเรียนพร้ำววิทยำคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำประจำอำเภอที่มีเว็บไซต์ของโรงเรียนไว้แสดงข้อมูลต่ำง ๆ เช่น
ข้อมูลบุคคลำกร ข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ข้อมูลหน่วยงำนภำยในโรงเรียน ข่ำวประชำสัมพันธ์และ
กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งภำยในเว็บไซต์ของโรงเรียนนั้นมีแค่กำรแสดงข้อมูลต่ำง ๆ เท่ำนั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่เว็บไซต์
ควรจะทำอะไรได้มำกกว่ำกำรแสดงข้อมูลเพียงอย่ำงเดียว
คณะผู้พัฒนำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนำระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยจัดทำเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นเพิ่มระบบที่
ได้สอบถำมทำงคณะครูภำยในโรงเรียนแล้ว เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำนของอำจำรย์ นักเรียนและผู้ปกครอง
โดยมีดังนี้ ระบบกำรเช็คชื่อหน้ ำแถว ระบบกำรเช็คชื่อภำยในห้องเรียน ระบบกำรรับสมัครนักเรียน ระบบเลื่อนชั้ นนักเรียน
ระบบข้อมูลของนักเรียน ระบบควำมประพฤติของนักเรียน โดยระบบแต่ละระบบจะถูกนำไปใช้กับหน่วยงำนภำยในแต่ละฝ่ำย
ของทำงโรงเรียนเพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกในแต่ละด้ำน และสำมำรถออกเอกสำรแบบฟอร์มของทำงโรงเรียนได้
คำสำคัญ: ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล, เว็บไซต์ของโรงเรียน, เว็บแอพพลิเคชั่น
Abstract:
Phraowittayakom school is a district boarding high school that has a Phraowittayakom school
website to display information such as personnel, students number, school internal department, news
release and activity. The school website is only display information it's inconsistent with current where
websites are supposed to do more than just display information.
Therefore, we have an idea to develop new Phraowittayakom school website, produce a web
application to add system that has already inquiries by the teachers of the Phraowittayakom school to
facilitate the work of teachers, student and parents. The new website of Phraowittayakom school has
student attendance check system, new student register system, advance class system, student information
system, student behavior system, each system is applied to internal department of the school to facilitate
each side. And able to issue school forms documents.
Keyword: Data management, School website system, Web Application
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บทนา:
เว็บไซต์ต่ำง ๆ ในอดีตเป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลที่เน้นทำงด้ำนของเนื้อหำควำมรู้ที่สนใจทั่วโลกเข้ำมำรวมไว้ด้วยกัน
มำกมำยตำมแต่ที่สิ่งเรำสนใจใคร่รู้และรวมไปถึงทำงด้ำนควำมสวยงำมของหน้ำเว็บที่เป็นแหล่งดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ำมำชมมำก
ขึ้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่ำงหนึ่ง เนื้ อหำที่แสดงในเว็บไซต์ก็สำคัญต้องมีควำมสอดคล้องและได้สำระควำมรู้ต่อผู้ที่สนใจใน
เรื่องรำวนั้น ๆ ในประเทศไทยได้มีกำรทำเว็บไซต์มำกมำยเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของผู้ที่สนใจค้นหำควำมรู้หรือค้นหำข้อมูลที่
ต้องกำร ในโรงเรียนต่ำง ๆ จึงได้มีกำรจัดทำเว็บไซต์ประจำโรงเรียนเพื่อแสดงข้อมูลของทำงโรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ข้อมูล
ทั่วไป ทำเนียบบุคคลำกร ข่ำวประชำสัมพันธ์ กิจกรรมภำยในโรงเรียน และข้อมูลอื่น ๆ
แต่ในปัจจุบันเว็บไซต์เป็นมำกกว่ำ หน้ำ เว็บที่แสดงข้อมูลเปล่ำ ๆ เพรำะเว็บไซต์ในปัจจุบันถูกพัฒนำมำไกลจน
สำมำรถทำอะไรได้มำกมำย เช่น จัดทำระบบองค์กร จัดกำรข้อมูลภำยในองค์กร กำรรับสมัครต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์โดยกำร
กรอกข้อมูล และมีอีกมำกที่สำมำรถทำได้ ในโรงเรียนหลำย ๆ แห่งในประเทศไทยเว็บไซต์ยังเป็นแค่เว็บที่ทำได้เพียงแค่แสดง
ข้อมูลเท่ำนั้น ไม่สำมำรถทำงำนหรือจัดกำรอะไรผ่ำนทำงเว็บไซต์ได้เลย ซึ่งโรงเรียนที่ผู้จัดทำจบกำรศึกษำในระดับมัธยมปลำย
เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ แต่เว็บไซต์ก็ยังคงเป็นเพียงแค่เว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลได้เพียงเท่ำนั้น มันจึงไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ในปัจจุบันที่ก้ำวกระโดดไปไกลมำก ถ้ำหำกเว็บไซต์สำมำรถจัดกำรข้อมูลภำยในโรงเรียนหรือสำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้แก่
นักเรียน คุณครู บุคคลำกรและผู้ปกครองภำยในโรงเรียนได้เว็บไซต์จะมีประโยชน์มำกกว่ำเพียงแค่กำรแสดงข้อมูลแน่นอน
ดั ง นั้ น ผู้ จั ด ท ำจึ ง ได้ ด ำเนิ น กำรติ ด ต่ อ กั บ ทำงคุ ณ ครู ภ ำยในโรงเรี ย นโดยได้ พู ด คุ ย สอบถำมกั บ คุ ณ ครู ห มวดวิ ช ำ
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพร้ำววิทยำคมถึงระบบกำรจัดกำรข้อมูลภำยในโรงเรียน เพื่ออำนวยควำมสะดวกจึงได้ระบบที่จะจัดทำ
ดังนี้ ระบบกำรเช็คชื่อหน้ำแถว ระบบกำรเช็คชื่อภำยในห้องเรียน ระบบกำรรับสมัครนักเรียน ระบบข้อมูลของนักเรียน ระบบ
บันทึกข้อมูลกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนของคุณครู ระบบตำรำงเรียนของนักเรียนและคุณครู ระบบควำมประพฤติของนักเรียนแต่
ละคน ซึ่งระบบที่จะจัดทำสำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำนได้แน่นอน
วัตถุประสงค์:

1. เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรข้อมูลภำยในของโรงเรียนพร้ำววิทยำคม ให้เป็นระบบและสะดวกต่อกำรใช้
งำนมำกที่สุด
2. เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกในด้ำนข้อมูลและกำรทำเอกสำรของคณะครูและนักเรียน
3. เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของฝ่ำยวิชำกำรและกิจกำรนักเรียน
ขอบเขตของระบบ:

ขอบเขตกำรทำงำนระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลทำงกำรศึกษำโรงเรียนพร้ำววิทยำคม แบ่งระบบงำน
ต่ำง ๆ ดังนี้
1. คณะครู
1) ครูผู้สอน
- สำมำรถบันทึกกำรเข้ำชั้นเรียนของนักเรียนรำยวิชำที่ตนสอนได้
- สำมำรถตรวจสอบตำรำงสอนได้
- สำมำรถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้
- สำมำรถตรวจสอบกิจกรรม ข่ำวสำร หรือประกำศของทำงโรงเรียนได้
- สำมำรถออกแบบฟอร์มเอกสำรของทำงโรงเรียนได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์
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2) ครูประจำชั้น
- สำมำรถเช็คชื่อเข้ำแถวหน้ำเสำธงตอนเช้ำของนักเรียนประจำชั้นของตนเอง
ได้
- สำมำรถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกำรเยีย่ มบ้ำนนักเรียนที่ตนเอง
รับผิดชอบได้
- สำมำรถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้
- สำมำรถตรวจสอบกิจกรรม ข่ำวสำร หรือประกำศของทำงโรงเรียนได้
- สำมำรถออกแบบฟอร์มเอกสำรของทำงโรงเรียนได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์
2. เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรศึกษำ
1) ฝ่ำยวิชำกำร
- สำมำรถจัดกำรตำรำงเรียนของนักเรียนและคุณครูได้
- สำมำรถจัดกำรข้อมูลครูประจำชั้นได้
- สำมำรถจัดกำรข้อมูลนักเรียนได้
- สำมำรถจัดกำรข้อมูลกำรรับสมัครนักเรียนได้
- สำมำรถจัดกำรข่ำวสำร หรือประกำศของทำงโรงเรียนได้
- สำมำรถออกเอกสำรแบบฟอร์มของโรงเรียนได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์
2) ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- สำมำรถจัดกำรข้อมูลควำมประพฤติของนักเรียนได้
- สำมำรถออกเอกสำรแบบฟอร์มของโรงเรียนได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์
- สำมำรถจัดกำรข้อมูลกำรเยีย่ มบ้ำนนักเรียนแต่ละคนที่ตนเองรับผิดชอบได้
3. นักเรียน
- สำมำรถดูข้อมูลของตนเองได้
- สำมำรถดูตำรำงเรียนของตนเองได้
- สำมำรถดูผลกำรเรียนของตนได้
- สำมำรถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมต่ำงๆของทำงโรงเรียนได้
- สำมำรถดูกิจกรรม ข่ำวสำร หรือประกำศของทำงโรงเรียนได้
- สำมำรถออกแบบฟอร์มเอกสำรของทำงโรงเรียนได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์
- สำมำรถสมัครเข้ำเรียนได้ (นักเรียนใหม่)
4. ผู้ปกครอง
- สำมำรถตรวจสอบพฤติกรรมบุตรหลำนของตนเองได้
- สำมำรถดูผลกำรเรียนบุตรหลำนของตนเองได้
- สำมำรถดูกิจกรรม ข่ำวสำร หรือประกำศของทำงโรงเรียนได้
วิธีการศึกษา:
ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลทำงกำรศึกษำโรงเรียนพร้ำววิทยำคม ประกอบด้วยระบบข้อมูลนักเรียนส่วนกลำงที่ไว้ถ่ำย
โอนข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบอื่น ๆ ได้แก่ ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ระบบเลื่อนชั้นนักเรียน ระบบควำมประพฤตินักเรียน
โดยแยกย่อยออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบคะแนนควำมประพฤตินักเรียน และระบบเช็คชื่อนักเรียน โดยระบบทั้งหมดพัฒนำ
ผ่ำนภำษำ C#, TypeScript, Angular Framework, ASP. NET Core Framework
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ผลที่ได้รับ:
เนื่องจำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลทำงกำรศึกษำ โรงเรียนพร้ำวิทยำคม ยังอยู่ในขั้นตอนกำรพัฒนำจึงสำมำรถแสดง
ได้เฉพำะโครงร่ำงหน้ำ UI ของระบบ PWKs Website ที่ได้ทำกำรออกแบบไว้เท่ำนั้น

รูปที่ 1 หน้ำจอหลัก
รูปที่ 1 หน้ำจอหลัก จะแสดงระบบหลักทั้งหมดของ ระบบ PWKs Website โดยสำมำรถกดเลือกใช้ระบบ
ต่ำง ๆ ได้โดยต้องทำกำรเข้ำสู่ระบบ (Login) ก่อนกำรเข้ำใช้งำน ประกอบด้วย ระบบนักเรียน ระบบครูที่ปรึกษำ ระบบครู
ประจำวิชำ ระบบผู้ปกครอง ระบบฝ่ำยวิชำกำร ระบบฝ่ำยกิจกำรนักเรียน และระบบรับสมัครนักเรียนใหม่

รูปที่ 2 หน้ำจอเข้ำสู่ระบบ
รูปที่ 2 หน้ำจอเข้ำสู่ระบบสำมำรถเข้ำสู่ระบบ (Login) ก่อนจะใช้งำนระบบ ต้องทำกำรเข้ำสู่ระบบ (Login) เริ่มต้น
จะต้องมำที่หน้ำต่ำงเข้ำสู่ระบบ (Logon) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด
ปุ่ม เข้ำสู่ระบบ (Login) ระบบจะตรวจสอบว่ำ ฐำนข้อมูล (database) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password)
ถูกต้องหรือไม่ หำกข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแสดงเข้ำมำสู่หน้ำเข้ำสู่ระบบ (Login) เพื่อกรอกข้อมูลใหม่ หำกทำกำรกรอก
ข้อมูลถูกครบถ้วนและถูกต้องจะเข้ำสู่หน้ำต่ำงแสดงระบบงำนย่อยของระบบนั้น ๆ
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รูปที่ 3 หน้ำจอแสดงระบบงำนย่อย
รูปที่ 3 หน้ำจอแสดงระบบงำนย่อย สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบย่อยต่ำง ๆ ของระบบหลักที่เลือกใช้ เช่น กดเลือกเข้ำ
ใช้งำนระบบสำรสนเทศของครูที่ปรึกษำ หน้ำต่ำงนี้จะแสดงระบบย่อยต่ำง ๆ ของระบบครูที่ปรึกษำสำมำรถเข้ำใช้งำนได้
ประกอบด้วย ระบบเช็ ค ชื่ อเข้ำ แถวตอนเช้ ำ ระบบตรวจสอบและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กำรเยี่ ย มบ้ ำ นนั ก เรี ย นที่ ต นเอง

รับผิดชอบ ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้

รูปที่ 4 หน้ำจอแสดงระบบย่อยของระบบรับสมัครนักเรียนใหม่
รูปที่ 4 หน้ำจอแสดงระบบย่อยของระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบย่อยต่ำง ๆ ของระบบหลักที่
เลือกใช้ เช่น ระบบใบสมัครเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ระบบใบสมัครเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และระบบ
ตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
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รูปที่ 5 หน้ำจอแบบฟอร์มใบสมัครรับนักเรียนใหม่
รูปที่ 5 หน้ำจอแบบฟอร์มใบสมัครรับนักเรียนใหม่ ผู้ใช้งำนภำยนอกสำมำรถกรอกข้อมูลต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรสมัครเข้ำ
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โดยไม่ต้องทำกำรเข้ำสู่ระบบ หำกกรอกข้อมูลครบถ้วนทั้งหมด กดปุ่ม
ยืนยันจำกนั้นข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะส่งไปยังระบบของฝ่ำยวิชำกำร เพื่อทำกำรตรวจสอบ และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ส อบคัดเลือก
กำรเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

รูปที่ 6 หน้ำจอตรวจสอบรำยชื่อสมัครรับนักเรียนใหม่
รูปที่ 6 หน้ำจอตรวจสอบรำยชื่อสมัครรับนักเรียนใหม่ เป็นระบบตรวจสอบรำยชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผู้ใช้งำน
สำมำรถกรอกข้อมูล โดยระบุเลขประจำตัวประชำชนของผู้ที่สมัครเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
จำกนั้นกดปุ่มค้นหำ ระบบจะแสดงผลกำรคัดเลือก ตัวอย่ำง นำย John Lennon มีสิทธิ์สอบ และระบบจะแสดงข้อมูลต่ำง ๆ
ของกำรเตรียมพร้อมสอบคัดเลือก
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วิจารณและสรุปผลการทดลอง:
ปัจจุบันระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลทำงกำรศึกษำ โรงเรียนพร้ำวิทยำคม ยังอยู่ในขั้นตอนกำรพัฒนำ เก็บรำยละเอียด
เพื่อทดลองใช้ ง ำนในปีกำรศึ กษำ 2565 และทำงเรำหวัง ว่ำ ระบบ PWKs Website จะสำมำรถจั ดกำรข้อมูลภำยในของ
โรงเรียนพร้ำววิทยำคมให้เป็นระบบ และช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองในโรงเรียนพร้ำว
วิทยำคมได้เป็นอย่ำงดี
กิตติกรรมประกาศ:
ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลทำงกำรศึกษำโรงเรียนพร้ำววิทยำคม นี้ได้รับกำรสนับสนุนจำก อ. ดร.พยุงศักดิ์ เกษม
สำรำญ อำจำรย์ที่ปรึกษำ/ประธำนกรรมกำรโครงงำน อ.อลงกต กองมณี อ. ดร.กิติศักดิ์ โอสถำนันต์กุล กรรมกำรที่ปรึกษำ
โครงงำน อ.อินทนินท์ กำปั่นทอง อำจำรย์ที่ปรึกษำพิเศษ โรงเรียนพร้ำววิทยำคม และภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษำ ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนมำโดยตลอด ผู้จัดทำโครงงำน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้
เอกสารอ้างอิง
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จำกัด หน้ำ 11 – 384.
[2]
บัญชำ ปะสีละเตสัง . (2562). สร้ำงเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหำชน) หน้ำ 19 – 516.
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ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องานการเงินและงานทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนฮอมขวัญ
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM FOR FINANCE AND STUDENT REGISTRATION OF
HOMKWAN SCHOOL
กนิษฐา บุญเลิศ1, ณภัทร ปิมปา1, วรพรรณ อ่อนเอม1, กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล1, นษิ ตันติธารานุกุล1 และ
ก่องกาญจน์ ดุลยไชย1,*
Kanittha Boonlert1, Naphat Pimpa 1, Worapan On- im1, Kitisak Osathanunkul1, Nasi Tantitharanukul1 and
Kongkarn Dullayachai1
1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ก่องกาญจน์ ดุลยไชย

อีเมล: kongkarn@gmaejo.mju.ac.th

บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้ถูกพัฒนาเพื่อรองรับงานด้านการเงินและทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนฮอมขวัญ ประกอบด้วย 4 ส่วน
ได้แก่ 1) นายทะเบียนสามารถจัดการข้อมูลนักเรียน การเลื่อนชั้นเรียน ข้อมูลการพัฒนานักเรียน และจัดการข้อมูลครู 2)
ผู้อานวยการสามารถดูข้อมูลสถิติ ประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ ข้อมูลสรุปและกราฟรายจ่ายและรายได้ 3) เจ้าหน้าที่
การเงินสามารถจัดการรายการรายได้ เช่น ค่าเล่าเรียน (ทั้งแบบชาระเต็มจานวนและแบบผ่อนชาระ) การบริจาค ค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าอาหารและเบ็ดเตล็ด ตรวจสอบสถานะการชาระค่าเล่าเรียน 4) เจ้าหน้าที่สัมพันธ์สามารถจัดการข้อมูลใหม่ในหน้า
โรงเรียน ข้อมูลกิจกรรม และอัปโหลดเอกสาร ระบบนี้พัฒนาโดยภาษา PHP, ระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL, เทคโนโลยี
Bootstrap และ CSS การพัฒนาระบบนีส้ ามารถสนับสนุนให้ผู้อานวยการตัดสินใจและวางแผนการจัดการโรงเรียน ทบทวน
ประวัติข้อมูลทางการเงินและการลงทะเบียนนักศึกษา และสนับสนุนงานของผู้บริหารเพื่อดูสถานะทางการเงินของโรงเรียน
ด้วยกราฟรายรับรายจ่าย
คาสาคัญ : ระบบจัดการข้อมูลการเงิน ทะเบียนนักเรียน ระบบจัดการโรงเรียน
Abstract:
This reseach is developed for supporting the financial and student registration of Homkwan
School. The system consists of 4 parts, including 1) Registrar can manage student information, class
promotion, student development data, and teacher information. 2) Director can look for the statistics such
as estimate cost and income, summary and graphs of expenditures and incomes. 3) Financial officer can
manage the income lists such as tuition fees (Both in full payment and installments), donation, costs such
as food and miscellaneous, check the status of tuition fee payment (Installment and full payment). 4)
Relation staff can manage new information on the school page, activity information, and upload
documents. This system is developed by PHP language, MySQL database management system, based on
CSS, Bootstrap technology. The development of this system can support the director to make a decision
and plan for school management, review the history of financial data and student registration, and support
the executives' job to see income and expenditure graph school's financial status.
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บทนา:
โรงเรียนฮอมขวัญมี การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล ครู ข้อมูล นักเรียน ข้อมูลพัฒนาการ ข้อมูลทางด้าน
การเงินเหล่านี้ในรูปแบบเอกสาร เมื่อต้องการข้อมูลสรุปทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอาทิ การเข้าถึงข้อมูลได้ล่าช้า ข้อมูล
ซ้าซ้อนบ้าง ข้อมูลไม่ถูกต้องบ้าง โดยเฉพาะข้อมูลการบริหารงบประมาณภายในโรงเรียน ต่อมาทางโรงเรียนฮอมขวัญ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและงบประมาณโดยใช้โปรแกรม Excel แต่โปรแกรมเหล่านั้น มีการจัดการยุ่งยากและต้อง
จัดทาใหม่เมื่อเริ่มต้นภาคการศึกษาเสมอ ผู้จัดทาจึงพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลใน Excel ดังกล่าวเป็นระบบ
เว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง และใช้งานง่าย
วัตถุประสงค์:
เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการเงิน และ ข้อมูลเพจของโรงเรียนฮอมขวัญ โดยใช้เทคโนโลยี PHP CSS และ
Bootstrap
ขอบเขตของระบบ:
ผู้ใช้แบ่งออกเป็น 4 บทบาท คือ นายทะเบียน (Registrar) เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance) ผู้อานวยการ (Director)
และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Relation staff)
นายทะเบียน (Registrar) สามารถทางานได้ดังนี้ เข้าสู่ระบบ ดูกราฟจานวนนักเรียน จัดการข้อมูลนักเรียน จัดการ
ข้อมูลพัฒนาการนักเรียนและการเลื่อนชั้นเรียน และจัดการข้อมูลครู เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance) สามารถทางานได้ดังนี้
เข้าสู่ระบบ ดูกราฟแสดงรายรับรายจ่าย จัดการข้อมูลรายรับรายจ่าย จัดการข้อมูลค่าบารุงการศึกษา และตรวจสอบการค้าง
ชาระค่าบารุงการศึกษา ผู้อานวยการ (Director) สามารถทางานได้ดังนี้ เข้าสู่ระบบ ดูกราฟรายรับรายจ่าย จัดการข้อมูล
นักเรียน จัดการข้อมูลการเงิน และจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Relation staff) สามารถทางานได้
ดังนี้ เข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลกิจกรรม และจัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์
การออกแบบระบบฐานข้อมูล:
ระบบฐานข้ อ มู ล อธิ บ ายด้ ว ย Entity Relationship Diagram ประกอบด้ ว ยตารางจ านวนทั้ งสิ้ น 23 ตาราง
แบ่งเป็นกลุ่มข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพัฒนาการนักเรียน ข้อมูลรายรับ ข้อมูลรายจ่าย ข้อมูลค่า
บารุงการศึกษา ข้อมูลกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
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รูปที่ 1 แผนภาพระบบฐานข้อมูล
รูปที่ 1 แสดงแผนภาพระบบฐานข้อมูล ที่เป็นโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของระบบเพื่อรองรับการทางานของผู้ใช้
ทั้ง 4 บทบาท
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ผลการทดลอง:

รูปที่ 2 หน้าจอค้นหาข้อมูลนักเรียน
รูปที่ 2 แสดงการแสดงผลการค้นหาข้อมูลนักเรียน ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อนักเรียน หรือรหัส
นักเรียน เมื่อระบบค้นหาข้อมูลนักเรียนพบจะแสดงข้อมูลนักเรียนเบื้องต้นประกอบด้วย รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
และสถานะ ผู้ใช้สามารถเลือกดาเนินการต่อโดยดูข้อมูลนักเรียนอย่างละเอียด แก้ไขข้อมูลนักเรียน หรือลบข้อมูลนักเรียน

รูปที่ 3 หน้าจอกราฟรายจ่ายประจาเดือน
รูปที่ 3 แสดงกราฟรายจ่ายประจาเดือน แบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่ สาธาณูปโภค เงินเดือนและสวัสดิการบุคลากร
ค่าซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์การเรียน อาหาร และเบ็ดเตล็ด
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วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
ผลจากการพัฒนาระบบ ได้ระบบการจัดการสารสนเทศทางการเงินและงานทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนฮอม
ขวัญที่สามารถจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้ ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพัฒนาการ ข้อมูลครู ข้อมูลกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรายรับรายจ่าย และข้อมูลค่าบารุงการศึกษา ที่สนับสนุนการทางานของผู้ใช้แต่ละบทบาท โดย
แยกตามสิ ทธิ์ใ นการเข้ าใช้ งานระบบ เรี ยงล าดับ ความสาคัญในการเข้า ใช้ร ะบบจากความสาคั ญน้อ ยไปมาก ได้ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อานวยการ ผู้ใช้ทั้งหมดใช้งานระบบได้ตามวัตถุประสงค์
กิตติกรรมประกาศ:
โครงงานนี้ประสบความสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจากได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อง
กาญจน์ ดุลยไชย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล และอาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์ อาจารย์
คณะกรรมการควบคุมจัดทาโครงงาน ที่คอยให้คาแนะนาและคาปรึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการดาเนินงานมาโดยตลอด
ผู้จัดทาโครงงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความเอื้อเฟื้อ
สถานที่ในการพัฒนาและทดสอบระบบ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงเรียนฮอมขวัญเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบ พร้อมทั้งคาติชมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ชิ้นงานดียิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
[1] Clearscriptmarket, การทาระบบจัดการข้อมูลในโรงเรียน, Retrieved July 10, 2020, from
https://clearscriptmarket.com/products-detail-2b43369cd474a7c955749cc702d9a291.
[2] Clearscriptmarket, การทาเว็บไซต์ส่วนของแอดมินเพจโรงเรียน, Retrieved July 10, 2020, from
https://clearscriptmarket.com/products-detail-3e2020c933188edc512994bffb53cc33.
[3] Mindphp, ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ข้ อ มู ล ห ล า ย ต า ร า ง ใ น MySQL, Retrieved July 12, 2020, from
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=74&t=18661.
[4] Phpjabbers, ก า ร อ อ ก แ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พ จ โ ร ง เ รี ย น , Retrieved July 10, 2020, from
https://www.phpjabbers.com/free-blog-template-168.php.
[5] Pittawat, K., & Pirunruk, A., ระบบการจัดการข้อมูลนักเรียนและการเงินของโรงเรียนฮอมขวัญ, วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2563.
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การศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกและออกใบรับรองการรับวัคซีนบนเฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์
THE STUDY OF RECORDS AND CERTIFICATES OF VACCINATION FLUTTER APPLICATION
DEVELOPMENT
ปรัชญา ขุนศรี1 อลงกต กองมณี1,* นษิ ตันติธารานุกุล1 และ ปวีณ เขื่อนแก้ว1
Pratchaya Khunsee, Alongkot Gongmanee, Nasi Tantitaranukul and Paween Khoenkaw
1
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: อลงกต กองมณี อีเมล: agongman@gmail.com

บทคัดย่อ:
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเอกสารบันทึกประวัติการรับวัคซีน อาทิ สมุดสุขภาพแม่และเด็ก ส่งผลต่อการออกเอกสาร
ใบรับรองการรับวัคซีนหรือยาระหว่างประเทศมีความยากขึ้นและสร้างภาระให้กับผู้ร้องขอ
ผู้จัดทามุ่งหวังให้มีการนา
เทคโนโลยีการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงทาการศึกษากระบวนการพัฒนาแอป
พลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์ กระบวนการพัฒนาการคลังเก็บข้อมูลบนคลาวด์แพลตฟอร์ม เอกสารสมุดสุขภาพแม่และ
เด็ก และเอกสารใบรับรองการรับวัคซีนหรือยาระหว่างประเทศ ด้วยองค์ความรูด้ ังกล่าว ผู้จดั ทาได้ดาเนินการพัฒนาแอป
พลิเคชันบันทึกและออกใบรับรองการรับวัคซีนบนเฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์ แอปพลิเคชันใช้ระบบสมัครสมาชิกบัญชีผู้ใช้บนแอป
พลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันเป็นคนจัดการบันทึกและใบรับรองที่ถือครองผ่านอินเตอร์เฟสภายในแอปพลิเคชัน อาทิ การ
กรอกข้อมูล การเขียนลายเซ็นผ่านหน้าจอ และการบันทึกภาพ ผู้ใช้ยังสามารถออกใบรับรองเป็นไฟล์เอกสาร PDF ได้ จากการ
ทดสอบแอปพลิเคชันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทางานของแอปพลิเคชันที่ดี
และสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้ง
หมวดหมู่บันทึกการรับวัคซีนและหมวดใบรับรองการรับวัคซีน
คาสาคัญ : เฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์ ใบรับรองการรับวัคซีนหรือยาระหว่างประเทศ สมุดสุขภาพแม่และเด็ก
Abstract:
The losing or damaging of records of vaccination such as Mother and Child’s health book, causes
the difficult process for issuing the international certificate of vaccination or prophylaxis document. The
author aims to apply application development technology Flutter framework, as a solution. This study
focuses on the process of application development via Flutter framework, the process of data store
development on cloud platform, the record of vaccination document, and the certificate of vaccination
document. With those knowledge, the author performs records and certificate of vaccination Flutter
application development. The application uses signing up system to allow the application users manage
their owned records and certificate of vaccination via the application interfaces such as inputting
information, signing the signatures with touch screen, and taking photos. The application also allows the
users to export the certificate of vaccination as PDF document. The test on the application shows its good
performance and its comprehensive functionalities of records and certificate of vaccination.
Keywords: Flutter framework, records of vaccination, certificate of vaccination
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บทนา
การศึกษานี้เกิดขึ้นจากอุปสรรคในการร้องขอเอกสารรับรองวัคซีนและยาระหว่างประเทศของผู้จัดทา เนื่องจากไม่
สามารถนาเอกสารบันทึกประวัติการรับวัคซีนอย่างสมุดสุขภาพแม่และเด็ก มายืนยันได้การรับวัคซีนได้ จึงมีความจาเป็นที่
ต้องฉีดวัคซีนใหม่เพื่อทาประวัติดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการดาเนินการ ผู้จัดทาจึงทา
การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกและออกใบรับรองการรับวัคซีนจะถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มฟลัตเตอร์โดยใช้เอกสารสมุด
สุขภาพแม่และเด็ก กับเอกสารใบรับรองการรับวัคซีนหรือยาระหว่างประเทศเป็นตัวกาหนดการออกแบบแอปพลิเคชัน

รูปที่ 1. ภาพปกสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ
ผู้จัดทาเลือกใช้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มของ Heroku ในการทาฐานข้อมูลสาหรับแอปพลิเคชัน ผู้จัดทายังดาเนินการพัฒนา
แอปพลิเคชันโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษา และทดสอบแอปพลิเคชันไปพร้อมกัน
การศึกษาค้นคว้า
1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
เป็นเอกสารสาหรับบันทึกการตรวจสุขภาพของแม่และเด็ก รวบทั้งยังมีคาแนะนาแนวทางปฏิบัติการเลี้ยงดูเด็ก
สาหรับโครงการนี้จะมุ่งเน้นศึกษาในส่วนของแบบฟอร์มบันทึกการฉีดวัคซีนแบบฟอร์มบันทึกการรับวัคซีนภายในสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก สามารถจาแนกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ส่วนของข้อมูลส่วนตัว ประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล และคานาหน้าชื่อของผู้รับการฉีดวัคซีน
ส่วนของตารางบันทึกการรับวัคซีน เป็นรายการการรับวัคซีนที่เด็กควรได้รับ โดยแต่ละวัคซีนมีช่วงเวลาที่ควรรับ
ตามอายุที่เหมาะสม โดยปรากฏเป็นตารางดังต่อไปนี้
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วัคซีนที่ได้รับ
ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)

ครั้งที่ 1
แรกเกิด

อายุที่ควรได้รับ
ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

6 เดือน
6 เดือน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (HB)

แรกเกิด

กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV)
ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนตับอักเสบบี (DTP-HB)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (IPV)
ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
(MMR)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (JE)
กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV)
ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
(DTP)
ฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวี (HPV)
(สาหรับเด็กหญิง)
ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT)

2 เดือน

1 เดือน
(เฉพาะรายที่แม่
เป็นพาหะ)
4 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

4 เดือน
9 เดือน

2 ปี 6 เดือน

1 ปี
1 ปี 6 เดือน

2 ปี 6 เดือน
4 ปี

1 ปี 6 เดือน

4 ปี

11 ปี
12 ปี

2. หนังสือรับรองการให้ยาวัคซีนหรือยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ (International Certificate of Vaccination
or Prophylaxis)
เป็นเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับรองการรับวัคซีนหรือยาป้องกันโรคของผู้ถือ ตามระเบียบข้อบังคับกรมอนามัย
โลก เอกสารนี้จะถูกใช้งานเมื่อเดินทางไปในต่างประเทศที่จ าเป็นต้องน าเอกสารดังกล่าวมายืนยัน การรับวัคซีนที่แต่ละ
ประเทศ
โดยแบบฟอร์มบันทึกการให้วัคซีนและการให้ยาป้องกันโรค มีรายละเอียดที่ต้องระบุอย่างชัดเจนและครบถ้วน เมื่อ
ผู้ถือสมุดได้รับวัคซีนหรือยาป้องกันโรค ดังต่อไปนี้
1) ชื่อวัคซีนหรือยากป้องกันโรคที่ได้รบั
2) วันเดือนปีที่ได้รับวัคซีน
3) ลายเซ็นหรือลายมือชื่อผู้รบั รอง
4) ชื่อผู้ผลิตและเลขที่ชุดวัคซีน
5) ระยะเวลาภูมิคมุ้ กันที่มีผล
6) ตราประทับของศูนย์รับรองการรับวัคซีน
นอกจากนี้ส่วนต้นของเอกสาร จะมีส่วนของข้อมูลพื้นฐานระบุถือตัวตนของผู้ถือดังต่อไปนี้
1) ชื่อและนามสกุลผู้ถือเอกสารรับรองการรับวัคซีนและยาป้องกันโรค
2) วันเดือนปีเกิด
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3)
4)
5)
6)
7)

เพศ
สัญชาติ
เอกสารการรับรองการเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รบั สัญชาติ (ถ้ามี)
ลายเซ็น
ชื่อของโรคที่จาเป็นต้องรับวัคซีนหรือยาป้องกัน

เทคโนโลยีที่นามาใช้
1. เฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์ (Flutter)
เป็นเฟรมเวิร์คสาหรับใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ แอนดรอยด์ ไอโอเอส ลินุกซ์ แมค
โอเอส วินโดวส์ และเว็บบราวเซอร์ โดยใช้เพียงโค้ดเพียงชุดเดียว
1.1) เครื่องมือภาษาดาร์ท
เฟรมเวิร์คฟลัทเตอร์ท างานบนดาร์ทเวอร์ชวลแมชชีน ซึ่งตัวเอนจิ้นดังกล่าวใช้คุณสมบัติในการคอมไพล์ แบบ
ทันทีทันใด เมื่อมีการเขียนและดีบั๊คแอปพลิเคชัน เฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์ใช้การคอมไพล์ดังกล่าว เพื่อทาให้แอปพลิเคชัน
สามารถเปลี่ยนแปลงตามโค้ดที่เราแก้ไขได้ นอกจากนี้ ตัวเฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์ยังรองรับการจดจาสถานะเก่าที่มีก่อนหน้าการ
แก้ไข ทาให้แอปพลิเคชันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันใหม่ทุกครั้ง และคงสถานะแอปพลิเคชันก่อนไว้
ได้ แอปพลิเคชันเวอร์ชันจาหน่ายจะใช้การคอมไพล์แบบเสร็จสรรพ สามารถทางานบนเครื่องด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเท่าที
เป็นไปได้
1.2) ตัวเอ็นจิ้นเฟรมเวิร์ค
ถูกเขียนด้วยภาษา C++ โดยรองรับการเรนเดอร์ระดับใกล้เคียงเคียงความเร็วเครื่องด้วยไลบรารี่กราฟิค Skia และ
ใช้อินเตอร์เฟสที่กาหนดเฉพาะสาหรับแต่ละระบบปฏิบตั ิการ ตัวเอ็นจิ้นนั้นยังทาหน้าที่เป็นตัวรันไทม์สาหรับแอปพลิเคชัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยไลบราลีที่จาเป็นต่างๆ รวมทั้งตัวรันไทม์ของดาร์ทและเครื่องมือคอมไพล์ทูลเชน
1.3) ไลบราลี่ Foundation
เป็นไลบราลี่ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานของเฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์ นักพัฒนาแอปพลิเคชันจะสามารถใช้งานเฟรม
เวิร์คได้ผ่านคลาสและฟังก์ชันของไลบราลี่นี้
1.4) วิดเจ็ด
เฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์มีวิดเจ็ดอยู่ 2 รูปแบบที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ วิดเจ็ดดีไซน์ Material ของกูเกิล และวิดเจ็ด
ดีไซน์ Cupertino ตามไกด์ไลน์การออกแบบอินเตอร์เฟสของผลิตภัณฑ์แอปเปิล
2. คลาวด์แพลตฟอร์ม Heroku
เป็นแพลตฟอร์มสาหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ลดความซับซ้อนของการจัดการแอปพลิเคชันและโครงสร้าง
พื้นฐานของการออกแอปพลิเคชัน สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนภาษา รูบี้ โก จาวาสคริปต์ ไพธอน พีเอชพี จาวา
โครงสร้างของ Heroku
แอปพลิเคชันที่ทางานบน Heroku มีชื่อโดเมนประจาตัวโดยเฉพาะเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โดยเรียกว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นว่า ไดโน ไดโนนั้นกระจายอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลายตัว เซิร์ฟเวอร์ Git ที่ Heroku สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นที่จัดการแอปพลิเคชัน ผู้ใช้แพลตฟอร์มสามารถจัดการแอปพลิเคชันผ่าน Git บริการทั้งหมดของ Heroku ใช้งานบน
คลาวด์แพลตฟอร์ม EC2
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ลักษณะเด่นของ Heroku
1. การจัดการแอปพลิเคชันบน Heroku ผู้ใช้สามารถทาได้บนพื้นฐานของระบบ Git โดยใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Git ที่
Heroku จัดให้
2. Heroku รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันได้หลายภาษาโปรแกรม ได้แก่ Ruby Node.js Clojure Python Java
Gradle JVM(Java Virtual Machine) Grails Scala Play PHP และ Go ผ่านระบบ Buildpack
3. การจัดการแอปพลิเคชันสามารถทาได้ผ่านเว็บไซต์ของ Heroku ในรูปแบบเป็นแดชบอร์ด
4. แอปพลิเคชันบน Heroku ที่เราได้สร้าง สามารถใช้งานผ่านเว็บได้ และปลอดภัยโดยการเชื่อมต่อแบบ HTTPS

การออกแบบระบบ
แอปพลิเคชันถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกและออกใบรับรองการรับวัคซีนได้หลายฉบับภายในบัญชีของ
ผู้ใช้งานบัญชีเดียว โดยมีการผูกข้อมูลเหล่านั้นกับ “รายชื่อ” ที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้น แอปพลิเคชันนี้แบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ
ผู้ใช้งานที่ยังไม่ระบุตัวตน และผู้ใช้งานที่มีบัญชี
1. ผู้ใช้งานไม่ระบุตัวตน (Anonymous User) มีความสามารถดังต่อไปนี้
1.1. สามารถสมัครบัญชีผู้ใช้งานได้
2. ผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบแล้ว (User) มีความสามารถดังต่อไปนี้
2.1. สามารถเข้าสู่ระบบได้
2.2. สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ได้
2.3. สามารถออกจากระบบได้
2.4. สามารถสร้างรายชื่อสาหรับผูกกับบันทึกหรือใบรับรองการรับวัคซีน
2.5. สามารถแก้ไขข้อมูลรายชื่อสาหรับผูกกับบันทึกหรือใบรับรองการรับวัคซีน
2.6. สามารถลบรายชื่อสาหรับผูกกับบันทึกหรือใบรับรองการรับวัคซีน
2.7. สามารถสร้างบันทึกประวัติการรับวัคซีนให้กับรายชื่อได้
2.8. สามารถแก้ไขข้อมูลบันทึกประวัติการรับวัคซีนได้
2.9. สามารถสร้างใบรับรองการรับวัคซีนได้
2.10. สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ได้
2.11 สามารถออกใบรับรองการรับวัคซีนเป็นไฟล์ PDF
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ภาพรวมของแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันประกอบด้วยหน้าต่างๆ โดยแบ่งตามการออกแบบ ได้แก่ หน้าหลัก หน้าบันทึกการรับวัคซีน หน้า
ใบรับรองการรับวัคซีน หน้าบัญชีผู้ใช้ หน้าสมัครบัญชีผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีหน้าสาหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เพื่อผู้ใช้สามารถ
ใช้งานแอปได้ ได้แก่ หน้าเข้าสู่ระบบ และหน้าสมัครบัญชีผู้ใช้

รูปที่ 2 ภาพหน้าจอของแอปพลิเคชัน หน้าเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก หน้าบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน และหน้าใบรับรองการรับ
วัคซีน
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สรุปผลการทดสอบแอปพลิเคชัน
ด้วยความสามารถของเฟรมเวิร์คฟลัตเตอร์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ความสะดวกในการใช้งานวิดเจ็ดที่ทางเฟรม
เวิร์คจัดให้ และไลบราลีที่ทางชุมชนได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วน แอปพลิเคชันสาหรับบันทึกและออกใบรับรองการรับสามารถ
ทางานบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ได้เป็นอย่างดี
ข้อแนะนา
การบันทึกข้อมูลในส่วนของบันทึกการรับวัคซีนภายในสมุดสุขภาพแม่และเด็กตามความเป็นจริง จะให้ผู้บันทึกเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขท้องถิ่น (อสม.) ควรจะมีผู้ที่ตรวจข้อมูลและบันทึก ข้อมูลที่มีความถูกต้องจากผู้ได้รับมอบหมายและ
ได้รับความรู้ในเรื่องวัคซีน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานกรรมการของโครงการนี้ อาจารย์อลงกต กอง
มณี และกรรมการท่านอื่น ดร.นษิ ตันติธารากุล และ ผศ.ดร. ปวีณ เขื่อนแก้ว ขอบคุณสาหรับคาแนะนาระหว่างการทดสอบ
แอปพลิเคชันของทั้งสามท่านที่กล่าวมา และขอบคุณคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผลักดันให้ การศึกษาการ
พัฒนาแอปพลิคันบันทึกและออกใบรับรองการรับวัคซีนสามารถดาเนินไปได้ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
[1] กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก, กรุงเทพ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก (2557)
[2] องค์การอนามัยโลก, International certification of vaccination or prophylaxis, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน
2563, จาก https://www.who.int/ihr/IVC200_06_26.pdf
[3] Google, Flutter documentation, สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2563, จาก https://flutter.dev/docs
[4] Salesforce, Heroku Dev Center, สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2563, จาก https://devcenter.heroku.com/
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ระบบบริหารจัดการร้านค้าวัสดุก่อสร้างโดยเว็บแอปพลิเคชัน

CONSTRUCTION MATERIAL MANAGEMENT SYSTEM BY WEB APPLICATION
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บทคัดย่อ:
ระบบบริหารจัดการร้านค้าวัสดุก่อสร้างเป็นการศึกษาเพื่อบริหารจัดการ วิเคราะห์ และจัดสร้างฐานข้อมูล สร้าง
ระบบคลัง ซึ่งในการศึกษาและพัฒนาระบบครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การจัดการร้านค้าให้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากการทำงานใน
ปัจจุบันยังคงมีปัญหาจากการทำงานในระบบเดิมที่ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการได้และไม่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงต้องการพัฒ นาระบบขึ้นใหม่โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการร้านขาย
วัสดุก่อสร้างโดยคณะผู้จัดทำได้ทำการสอบถามและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าและปรับปรุงให้
ตรงกับความต้องการของเจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบ ซึ่งในระบบนี้เจ้าของร้านหรือผู้ดู แลระบบจะสามารถค้นหาและบันทึก
รายละเอียดของสินค้าได้อีกทั้งสามารถดูหรือพิมพ์รายงานการขายและอนุมัติใบเสนอราคา มีโปรแกรมขายหน้าร้านอยู่ใน
ระบบนี้ด้วย และสำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อขายเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจใน
อนาคต ดังนั้นระบบนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการร้านค้าได้ตลอดจนอำนวยความ
สะดวกในการสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้า ช่วยให้การบริหารร้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำสำคัญ :ระบบบริหารจัดการ ระบบคลัง โปรแกรมขายหน้าร้าน
Abstract:
Construction Material Management System. It is a study to manage, analyze and create a
warehouse system database. Education and development of the system go to the store management.
Because of the current work, there are still problems with the old system. The results of the administration
could not be seen and could not be stored systematically. Therefore, we develop a web application for
managing a building material store. making ask for information and collect various information from the
store for developing a system and modify to meet the needs of the shop owner. In this system, the
shopkeeper or administrator can search and save product details. It is also possible to view or print sales
reports and approve a quote and have a point of sale program in this system.
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There are Internet purchases to increase trading channels to support future business expansion. Thus, this
system aims to enable the store owner or the system administrator to manage the store. And make ordering
easier for customer. This system allows store management to be more efficient.
Keywords: management system, warehouse system, point of sale program

บทนำ:
ร้านจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจัดเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญ โดยมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำ
ให้การบริหารจัดการควบคุมค่อนข้างยาก ปัจจุบันทางร้านขายสินค้าเพียงแค่หน้าร้านเท่านั้น และร้านผาแดงวัสดุไม่มีระบบ
การบริหารจัดการช่วยให้ความสะดวก ปัญหาคือเมื่อลูกค้าขอบิลจะต้องเขียนบิลให้ลูกค้า ไม่ได้เช็คสต็อกสินค้ าว่าขายไป
เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ เมื่อลูกค้าจะซื้อสินค้าบางอย่างแล้วสินค้าหมดหรือว่าสินค้านั้นไม่มีลูกค้าก็ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้
อาจทำให้เสียเวลามาหน้าร้านแล้วไม่ได้สินค้าตามต้องการและเมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าในจำนวนมากก็ไม่สามารถขอให้ร้าน
เสนอราคาได้และทางร้านไม่สามารถเสนอราคาได้ทันที จึงทำให้เกิดความยุ่งยากต่อเจ้าของร้านและลูกค้า อีกทั้งทางร้านไม่
สามารถนับสต็อกสินค้าภายในร้านได้อย่างแม่นยำอาจทำให้เกิดการเสียหายในด้านการเงิน สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่มีขนาด
ใหญ่จึงไม่สามารถแสดงตัวอย่างบนพื้นที่ขายได้ทั้งหมด การที่มีระบบจัดการบริหารงานและจัดการในด้านการบริหารสินค้าคง
คลัง การเพิ่มยอดขาย การเงินบัญชี และวิเคราะห์การขายได้ มีระบบจัดการร้านที่แจกฟรีแต่ไม่ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมด
ของร้านเพราะส่วนใหญ่จะมีเพียงการขายสินค้าเท่านั้นและระบบที่ขายพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ งโปแกรมมีราคาที่สูงมาก จึง
ทำให้ต้องลงทุนสูง ที่กล่าวมาข้างต้นถ้าหากมีพัฒนาออกแบบระบบให้ใช้งานง่ายเป็นรูปเว็บแอปที่ทางร้านและลูกค้าสามารถ
เข้าถึงได้และครอบคลุมการทำงานของร้านช่วยในการทำงาน มีการลงทุนที่ไม่สูงและสามารถแก้ปัญหาได้ครอบคลุมอย่างที่
ทางร้านต้องการ
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อพัฒนาระบบการซื้อและขายสินค้า
2. เพือ่ ให้ร้านตรวจสอบการซื้อขายสินค้าได้
3. เพือ่ ให้ร้านจัดการสินค้าคงคลังได้
วิธีการ:
1. ศึกษาปัญหาสอบถาม Requirements
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
เจ้าของร้าน (Admin)
- สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูล เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลผู้ใช้งานข้อมูลลูกค้า ของระบบการ
จัดการสินค้าได้
- สามารถดูออเดอร์การสั่งซื้อสิ้นค้าและเสนอราคาให้ลูกค้าได้
- สามารถแก้ไขหน้าเว็บไซต์ของระบบได้เช่น เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนแบนเนอร์ร้านได้เอง
- สามารถลบ เพิ่ม แก้ไข หมวดหมู่สินค้า ประเภทสินค้าได้
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- สามารถเช็คสถานะการจ่ายเงินของลูกค้าได้และอัปเดตสถานะการจ่ายเมื่อมีการชำระเข้ามา
- อัปเดตสถานะการจัดส่งสินค้า(ร้านส่งสินค้าเอง)
- สามารถออกใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้าที่ต้องการได้
- สามารถตรวจสอบรายการขายสินค้าได้
- อัปเดตสต็อกสินค้าได้
- สรุปยอดขาย
ลูกค้า (User)
- สาสามารถสั่งซื้อจ่ายเงินได้เมื่อจำนวนสินค้าต่ำกว่า10จำนวน
- สามารถขอใบเสนอราคาได้เมื่อต้องการชื้อสิ้นค้า10ชิ้นขึ้นไป
- สามารถดูสินค้าว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างและสินค้าตัวไหนที่หมดสต๊อก
- สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เมื่อลืมรหัสผ่าน
- สามารถชำระเงินผ่านแอปได้โดยดูบิลสินค้าอัปโหลดสลิป
ซีนาริโอ (Scenario)
ช่วยในการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อบกพร่องจะต้องทำงานได้ทุกการทำงานที่ระบุไว้ในซีนาริโอ ดังนี้
เจ้าของร้าน (Admin)
- เข้าสู่ระบบ (Login) เมื่อเจ้าของร้าน (Admin) จะเข้าใช้งานระบบจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ (User name) และ
รหัสผ่าน (Password) ระบบจะทำการตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ที่
กรอกมา ตรงกับในฐานข้อมูลหรือไม่
- จัดการหมวดหมูสินค้า เมื่อเจ้าของร้าน (Admin) ต้องการจัดหมวดหมู่สินค้า เลือกเพิ่มหมวดหมู่สินค้า
และกรอกข้อมูลที่จะเพิ่ม สามารถเลือกลำดับการแสดงชื่อหมวดหมู่ในหน้าเว็บได้ เลือกแก้ไขหมวดหมู่
สินค้าเดิมจะแสดงข้อมูลเดิมสามารถปรับเปลี่ยนได้ เลือกเพิ่มประเภทสินค้าจะแสดงฟอร์มให้เพิ่มประเภท
สินค้าของหมวดหมู่นั้นๆ เลือกลบ จะแสดงให้ยืนยันการลบ เมือยืนยันแล้วจะลบหมวดหมู่สินค้านั้นๆออก
- จัดการข้อมูลสินค้า เมื่อเจ้าของร้าน (Admin) ต้องการข้อมูลสินค้า เลือกเพิ่มสินค้า และกรอกข้อมูลสินค้า
ที่จะเพิ่ม เลือกแก้ไขข้อมูลสินค้าเดิมจะแสดงข้อมูลเดิมสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้ เลือกเพิ่ม
รูปภาพ แสดงฟอร์มเพิ่มรูปภาพหลายรูปเพื่อแสดงหน้าเว็บ เลือกลบจะแสดงให้ยืนยันการลบ เมือยืนยัน
แล้วจะลบหมวดหมู่สินค้านั้นๆออก
- จัดการสต็อกสินค้า เมื่อมีการขายหน้าร้านเลือก สต็อกขายหน้าร้าน กรอก ชื่อสินค้าและจำนวนที่ขายแล้ว
บันทึกข้อมูล เลือกเพิ่มข้อมูลสต็อกรับเข้า กรอกข้อมูล ชื่อสินค้า วันที่รับเข้า จำนวนรับเข้า หมายเหตุ
แล้วบันทึกข้อมูล
- จัดการข้อมูลแบนเนอร์ เมื่อเจ้าของร้าน (Admin) ต้องการเพิ่มแบนเนอร์โฆษณาบนหน้าเว็บขายสินค้า
เลือกเพิ่มแบนเนอร์ เลือกไฟล์รูปภาพแบนเนอร์แล้วบันทึกข้อมูล เมื่อต้องการลบ เลือกลบแบนเนอร์
ยืนยันการลบ
- จัดการข้อมูลใบเสนอราคา เจ้าของร้าน (Admin) เลือกแก้ไขเพื่ออัปเดตและตรวจสอบการสั่งซื้อของลูกค้า
กำหนดราคาในใบเสนอราคาก่อนบันทึกข้อมูล เลือกดูสถานะของใบเสนอราคา
- สรุปยอดขาย แอดมิดเลือกสรุปยอดขาย เลือกช่วงวันที่ แล้วแสดงข้อมูลยอดขายและสินค้าที่ขายดีในช่วง
นั้นๆ
- สรุปสต็อกสินค้า แอดมินเลือกสรุปสต็อกสินค้า แสดงตารางข้อมูลสินค้าคงคลัง และการรับเข้า-ขายออก
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ลูกค้า(User)
- เข้าสู่ระบบ (Login) เมื่อลูกค้า จะเข้าใช้งานระบบจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน
(Password) ระบบจะทำการตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ที่กรอกมา
ตรงกับในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าตรงจะเข้าสู่หน้าแสดงภาพรวม หากไม่ตรง จะขึ้นแจ้งเตือนว่ารหัสผ่านไม่
ถูกต้อง
- สั่งซื้อ เลือกสินค้า กรอกจำนวน เพิ่มลงในตะกร้า สินค้าต่ำกว่า10จำนวนสามารถดูบิลและชำระเงินได้เลย
สินค้า10ชิ้นขึ้นไปสามารถกดขอใบเสนอราคาเพื่อประกอบการตัดสินใจ เมื่อแอดมิน อนุมัติราคาในใบ
เสนอราคามาแล้วให้ชำระเงินและอัปโหลดสลิปจากนั้นรอทางร้านดำเนินการจัดส่ง
ยูสเคสไดอะแกรม (User Case Diagram)

รูปที่ 1 แสดงยูสเคสไดอะแกรมส่วนของแอดมิน
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รูปที่ 2 แสดงยูสเคสไดอะแกรมส่วนของเจ้าของร้าน

478

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

รูปที่ 3 แสดงยูสเคสไดอะแกรมส่วนของลูกค้า

3.
4.
5.
6.

พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาPHPเพื่อทำเว็บแอปพลิเคชันและMySQLในการทำฐานข้อมูล
ทดสอบระบบ
ให้ร้านนำไปใช้งาน
เมื่อร้านมีความต้องการเพิ่มนำมาปรับปรุงเพิ่มเติม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
1. ร้านสามารถควบคุมระบบงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้านสามารถวางแผนการขายได้
3. บริหารจัดการร้านได้สะดวกกว่าปัจจุบัน
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ผลการดำเนินงาน:

รูปที่ 1 เพิ่มข้อมูลสินค้า
หน้าจัดการข้อมูลสินค้าสามารถเพิ่มรูปภาพสินค้า แก้ไข ลบรายการสินค้า และเพิ่มสินค้าในร้านค้า จัดการข้อมูล
สินค้า เมื่อเจ้าของร้าน (Admin) ต้องการข้อมูลสินค้า เลือกเพิ่มสินค้า และกรอกข้อมูลสินค้าที่จะเพิ่ม เลือกแก้ไขข้อมูลสินค้า
เดิมจะแสดงข้อมูลเดิมสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้ เลือกเพิ่มรูปภาพ แสดงฟอร์มเพิ่มรูปภาพหลายรูปเพื่อแสดงหน้าเว็บ
เลือกลบจะแสดงให้ยืนยันการลบ เมือยืนยันแล้วจะลบหมวดหมู่สินค้านั้นๆออก
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รูปที่ 2 เพิ่มจำนวนสต็อกสินค้า
เมื่อเพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้วสามารถเพิ่มจำนวนสต๊อกสินค้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่ได้ เมื่อมีการขายหน้าร้านเลือก สต็อก
ขายหน้าร้าน กรอก ชื่อสินค้าและจำนวนที่ขายแล้วบัน ทึกข้อมมูล เลือกเพิ่มข้อมูลสต็อกรับเข้า กรอกข้อมูล ชื่อสินค้า วันที่
รับเข้า จำนวนรับเข้า หมายเหตุ แล้วบันทึกข้อมูล

รูปที่ 3 สรุปยอดขาย
หน้าแสดงยอดขายเป็นจำนวนสินค้าที่ขายและราคารวมที่ขายในช่วงวันที่ แอดมิดเลือกสรุปยอดขาย เลือกช่วงวันที่
แล้วแสดงข้อมูลยอดขายและสินค้าที่ขายดีในช่วงนั้นๆ
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รูปที่ 4 POS การขายหน้าร้าน
แบบฟอร์มบันทึกการขายหน้าร้านสต็อกขายหน้าร้าน กรอก ชื่อสินค้าและจำนวนที่ขายแล้วบันทึกข้อมูล

รูปที่ 5 ตรวจสอบใบเสนอราคา
เป็นหน้าจอแสดงผลที่แอดมินต้องตรวจสอบใบเสนอราคาที่ลูกค้าขอมา จัดการข้อมูลใบเสนอราคาเจ้าของร้าน
(Admin) เลือกแก้ไขเพื่ออัปเดตและตรวจสอบการสั่งซื้อของลูกค้า กำหนดราคาในใบเสนอราคาก่อนบันทึกข้อมูล เลือกดู
สถานะของใบเสนอราคา
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สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ :
1. สรุปผลการดำเนินงาน
ระบบบริหารจัดการร้านค้าวัสดุกอ่ สร้าง เป็นระบบที่สามารถใช้งานเพื่องานบริหารจัดการร้านได้โดยเจ้าของร้าน
จะเข้าใช้งานระบบเพื่อจัดการหมวดหมูสินค้า จัดการข้อมูลสินค้า จัดการสต็อกสินค้า จัดการข้อมูลแบนเนอร์
จัดการข้อมูลใบเสนอราคา แสดงรายงานสรุปยอดขาย แสดงสต็อกสินค้า และในส่วนของลูกค้า
จะเข้าใช้งานเพื่อสั่งซื้อสินค้าและสามารถกดขอใบเสนอราคาเพื่อประกอบการตัดสินใจ
2. ข้อเสนอแนะ
1) ทดลองเป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสมเพื่อดูผลประกอบการเมื่อมีการนำระบบเข้ามาใช้
2) ปรับให้มีการใช้งานที่เข้าใจง่ายขึ้น
กิตติกรรมประกาศ :
โครงงานนีป้ ระสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ดโี ดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ดีจากเจ้าของร้านผาแดงวัสดุ
ทีไ่ ด้ให้ข้อมูลและทดลองใช้งานระบบของโครงงานและการสนับสนุนที่ดีจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการทำระบบเป็ นอย่างดีทำให้โครงงานนี้
สำเร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
เอกสารอ้างอิง :
[1] monkeywebstudio, “การใช้งาน Highcharts JS With PHP MySQL”, สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2563 จาก
https://monkeywebstudio.com/การใช้งาน-highcharts-js-php-mysql.
[2] ศรายุทธ นนท์สิริ,“ภาษาโปรแกรม Python”, สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2563, จาก
https://www.9experttraining.com/articles/python.
[3] “การจัดการฐานข้อมูล Mysql ด้วย PhpmyAdmin [ระบบออนไลน์]”, สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2563 จาก
https://www.host-colo.com/การจัดการฐานข้อมูล-mysql-ด้วย-phpmyadmin-4536.page
[4] ThaiCreate.Com Team, “PHP MySQL Search Data Record (mysqli)”, สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 จาก
https://www.thaicreate.com/php/php-mysql-mysqli-search.html
[5] ThaiCreate.Com Team, “PHP (Hypertext Preprocessor)”, สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 จาก
https://www.thaicreate.com/php.html
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ระบบข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
INTERNSHIP MANAGEMENT SYSTEM
ชาตรี ใจเย็น1 , อรรถวิท ชังคมานนท์1 , กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล1 และ ก่องกาญจน์ ดุลยไชย1,*
Chatree Jaiyen1, Attawit Changkamanon1, Kitisak Osathanunkul1 and Kongkarn Dullayachai1
1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ก่องกาญจน์ ดุลยไชย

อีเมล: kongkarn@gmaejo.mju.ac.th

บทคัดย่อ:
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน ระบบงานมีลักษณะเป็นเว็บไซต์ มีการแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ระบบทะเบียนข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน จัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาฝึกงาน และประวัตเิ พื่อ
สนับสนุนให้ทางบริษัทเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาฝึกงานได้อย่างรวดเร็ว ส่วนที่สอง ระบบจัดการงานนักศึกษาฝึกงาน เป็น
ระบบที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มอบหมายชิ้นงานแก่นักศึกษาฝึกงานในแต่ละวันได้ ผลของพัฒนาพบว่า สามารถจัดเก็บข้อมูล
นักศึกษาฝึกงานไว้ในฐานข้อมูลของทางบริษัทได้ และสามารถจัดตารางงาน ติดตามผลการทางานของนักศึกษาฝึกงานได้ง่าย
ในขณะเดียวกันนักศึกษาฝึกงานสามารถทราบงานทีไ่ ด้รับมอบหมายและรายละเอียดในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว
คาสาคัญ : ทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน ระบบการจัดการงาน
Abstract:
This project aims to develop an information system for student internship. The system is a Web
Site, which is divided into 2 parts: the first part, the internship registration system. It records the
information and profiles of the interns to support the company to access easily. The second part, the
task management system. This system support the staffs that assign the daily tasks to the student
internships. The results of the development found that Internship data can be stored in the company's
database. And able to organize the work schedule of the interns, follow the tasks easily. Meanwhile the
interns
can
get
the
daily
assigned
tasks and
details
quickly.
Keywords: Internship Registration, Task Management System

บทนา:
เนื่องจากทางบริษัทยังไม่มรี ะบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงานทาให้ยากในการจัดเก็บข้อมูลจึงริเริม่ สร้างระบบนี้
ขึ้นมา ซึ่งในกระบวนการในการพัฒนาโครงการนี้ ได้มีการคิดวิเคราะห์ เพื่อนามาออกแบบกระบวนการทางานและนาไปสู่การ
พัฒนาระบบ ทางผู้จัดทาได้จดั ทาในส่วน ระบบข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน เนื่องจากทางบริษัทรับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาทางาน
ภายในบริษัททุกปี โดยเริ่มจากเก็บประวัตินักศึกษา ประวัติการทางานของนักศึกษา ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการทดลอง:
การทดสอบระบบที่นามาใช้ในครั้งนี้คือ Usability Testing เป็นการทดสอบโดยให้กลุ่มผู้ใช้งานจริงทดสอบระบบ
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ด้วยตนเอง เพื่อดูการตอบสนองของผู้ใช้งานจริงว่ามีความคิดเห็นหรือพึงพอใจหรือไม่ อย่างไร เกี่ยวกับระบบงาน และบันทึก
ผลการทดสอบนั้นเพื่อนาไปวิเคราะห์ผลการใช้งานต่อไปในภายหลัง และนาเทคนิค Think Aloud มาใช้ร่วมด้วย ซึ่งเทคนิคนี้
มี 2 แบบ คือ Concurrent Think Aloud และ Retrospective Think Aloud โดยเลือก Concurrent Think Aloud
เพราะว่าเหมาะสาหรับการทดสอบที่ต้องการความเข้าใจของผู้ใช้งานจริงในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และสามารถถามตอบ
ในสิ่งที่ผู้ใช้งานสงสัยได้เลยในขณะนั้น เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ตอบโจทย์ต่อระบบงานมากที่สุด
ผลการทดลอง:

รูปที่ 1 หน้าจอหลักทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน
รูปที่ 1 แสดงหน้าหลักการจัดการข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการค้นหา
ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โดยค้นหาได้จากชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ตาแหน่งงาน และสาขา พร้อมทั้งปุ่มกดกรณีที่ต้องการเพิ่ม
ข้อมูลใหม่ของนักศึกษาฝึกงาน ส่วนที่สองเป็นการแสดงผลของข้อมูลนักศึกษาฝึกงานที่ถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล นา
แสดงในรูปแบบของตาราง
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รูปที่ 2 หน้าจอจัดการงานข้อมูลนักศึกษาฝึกงานเมื่อกดดูงานประจาที่ปฏิทิน
รูปที่ 2 แสดงหน้าจัดการข้อมูลงานให้แก่นักศึกษาฝึกงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นปฏิทินที่
แสดงชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน ส่วนที่สองเป็นการแสดงรายละเอียดของชิ้นงานที่สาคัญ ได้แก่ ชื่องาน ประเภท
การทางาน ผู้รับผิดชอบงาน และผู้มอบหมายงาน

รูปที่ 3 หน้าจอรายละเอียดงานประจา
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รูปที่ 3 แสดงหน้ารายละเอียดงานประจาของนักศึกษาฝึกงานแต่ละคน แสดงรายละเอียดของงาน ได้แก่ ชื่องาน
ประเภทการทางาน รายละเอียดของงาน สถานการณ์ทางาน ผู้รับผิดชอบ วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด ระยะเวลาการทางาน ชั่วโมง
การทางาน และผู้มอบหมายงาน
โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานคือ นักศึกษาฝึกงานและพนักงาน ซึ่งผลทดสอบพบว่ากลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจกับระบบ
ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของนักศึกษาฝึกงาน ทาให้พนักงานไม่เสียเวลาในการค้นหาข้อมูล
ของนักศึกษาฝึกงาน
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
1. สามารถดูประวัติของนักศึกษาฝึกงานได้ทั้งหมด
2. เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาฝึกงาน
3. เพิ่มความสะดวกสบายของพนักงานในการค้นหาข้อมูลของนักศึกษาฝึกงาน
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับ สนุนจากบริษัท เด็พธเฟิร์สท จากัด (DEPTH FIRST Co., Ltd.) ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และขอขอบคุณ คุณศักดิ์สิทธิ์ ศรีแก้ว ที่ให้ คาปรึกษาและคาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ทาให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย อาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิ จศึ กษา อ.อรรถวิท ชั งคมานนท์ และ อ.ดร.กิติ ศัก ดิ์ โอสถานั นต์ กุล กรรมการที่ป รึก ษาสหกิจ ศึก ษา และ
ขอขอบคุณคณาจารย์ประจาสาขาวิ ชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ คาแนะนาต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ คุณพัชรี ยางยืน และคุณสุภา
พรรณ อนุตรกุล ผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา และให้คาปรึกษา คาแนะนาเกี่ยวกับการทาเอกสาร
เอกสารอ้างอิง
[1] (OOP)ทิพมณี ดีเลิศ, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, ภาษา Java,
สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563, จาก http://marcuscode.com/lang/java/
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สมาชิกปกติทางซ้ายและทางขวาของโมนอยด์ ของไฮเปอร์สับสติติวชันเชิงความสัมพันธ์ สำหรับ
ระบบพีชคณิต ชนิด (2; 2)
LEFT-REGULAR AND RIGHT-REGULAR ELEMENTS OF MONOID OF RELATIONAL
HYPERSUBSTITUTIONS FOR ALGEBRAIC SYSTEMS OF TYPE (2; 2)
ดารา ภูสง่า*, จินตนา จูมวงษ์, สาริน สมเป็ง, กายสิทธิ์ วงศ์ยศ และ สุรพล จิโน
Dara Phusanga*, Jintana Joomwong, Sarin Sompeng, Kaiyasit Wongyot and Surapon Jino
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
บทคัดย่อ:
ไฮเพอร์สับสติติวชันเชิงความสัมพันธ์ สำหรับระบบพีชคณิต 𝜎𝑡,𝐹 ชนิด (2; 2) เป็นการส่งสัญลักษณ์การดำเนิน
ทวิภาค 𝑓 ไปยังเทอม 𝑡 อันดับ 2 ชนิด (2) และ ส่งสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ทวิภาค 𝛾 ไปยังเทอมเชิงความสัมพันธ์ 𝐹 อันดับ
2 ชนิด (2; 2) ทุกไฮเพอร์สับสติติวชันเชิงความสัมพันธ์ สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (2; 2) สามารถขยายการส่งเป็น 𝜎̂𝑡,𝐹
บนเซตของเทอมและเซตของเทอมเชิงความสัมพันธ์ เรากำหนดการดำเนินการทวิภาค " ∘𝑟 " บนเซตของไฮเพอร์สับสติติวชัน
เชิงความสัมพันธ์ สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (2; 2) โดยอาศัยการส่ง 𝜎̂𝑡,𝐹 โครงสร้างที่ประกอบด้วย เซตของไฮเพอร์สับสติติวชันเชิงความสัมพันธ์ สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (2; 2) ทั้งหมด กับการดำเนินการทวิภาค " ∘𝑟 " และสมาชิกเอกลักษณ์
𝜎𝑖𝑑 เป็นโมนอยด์ งานวิจัยนีเ้ ป็นการจำแนกลักษณะสมาชิกปกติทางซ้ายและสมาชิกปกติทางขวาทั้งหมดในโมนอยด์นี้
คำสำคัญ: สมาชิกปกติทางซ้าย สมาชิกปกติทางขวา โมนอยด์ ไฮเพอร์สับสติติวชันเชิงความสัมพันธ์สำหรับระบบ
พีชคณิต
Abstract:
The relational hypersubstitution for algebraic systems of type (2; 2) 𝜎𝑡,𝐹 which maps a binary
operation symbol 𝑓 to a binary term 𝑡 of type (2) and a binary relational symbol 𝛾 to the binary
relational term 𝐹 of type (2; 2). Any relational hypersubstitutions for algebraic systems can be extended
to a mapping 𝜎̂𝑡,𝐹 on the set of all terms and set of all relational terms. We define a binary operation
" ∘𝑟 " on the set of all relational hypersubstitutions for algebraic systems of type (2; 2) by using this
extension. This set of all relational hypersubstitutions for algebraic systems type (2; 2) together with
binary operation " ∘𝑟 " and the identity element 𝜎𝑖𝑑 forms a monoid. The concepts of a left regular and
right regular elements are important role in semigroup theory. In this paper is the characterization of all
the left-regular and right-regular elements in this monoid.
Keywords: left-regular element, right-regular element, monoid, relational hypersubstitution for algebraic
systems
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บทนำ:
ไฮเพอร์สับสติติวชัน สำหรับพีชคณิตสากล (hypersubstitution for universal algebra) คือ การส่งสัญลักษณ์การ
ดำเนินการไปยังเทอมที่ยังคงรักษาลำดับชั้น โดยแนวความคิดของไฮเพอร์สับสติติวชัน สำหรับพีชคณิตสากลนี้ ถูกศึกษาเป็น
ครั้งแรกโดย K. Denecke, D. Lau, R. Poschel และ D. Schweigert ในปี 1991 [2] ในปี 1998 [4,5] คุณสมบัติบางอย่าง
บนกึ่งกรุปของเซตไฮเพอร์สับสติตวิ ชัน สำหรับพีชคณิตสากลทั้งหมดได้ถูกศึกษา และในปี 2008 T. Changpas และ K.
Denecke ได้หาสมาชิกนิจพลทั้งหมดบนเซตของเซตไฮเพอร์สับสติติวชัน สำหรับพีชคณิตสากล ในปีเดียวกันนี้ K. Denecke
และ D. Phusanga [6] ได้ขยายงานของไฮเพอร์สับสติติวชัน สำหรับพีชคณิตสากล สู่โครงสร้างใหม่ที่ชื่อว่า ระบบพีชคณิต
(algebraic system) ระบบพีชคณิต (algebraic system) ชนิด (𝜏, 𝜏 ′ ) คือโครงสร้าง 𝛢 = (𝐴; (𝑓𝑖𝐴 )𝑖∈𝐼 , (𝛾𝑗𝐴 )𝑗∈𝐽 ) ที่
ประกอบด้วย 𝐴 เป็นเซตที่ไม่เป็นเซตว่าง (non-empty set) และลำดับ (sequences) (𝑓𝑖𝐴 )𝑖∈𝐼 ของการดำเนินการ
(operations) บน 𝐴 โดย 𝐼 เป็นเซตดัชนี (index set) ที่ซึ่ง 𝑓𝑖𝐴 : 𝐴𝑛𝑖 → 𝐴 เป็นการดำเนินการอันดับ 𝑛𝑖 สำหรับแต่ละ 𝑖 ∈ 𝐼
และเรียก 𝑛𝑖 ว่า ลำดับชั้น (arity) ของ 𝑓𝑖𝐴 และลำดับ (𝛾𝑗𝐴 )𝑗∈𝐽 ของความสัมพันธ์ (relations) บน 𝐴 โดย 𝐽 เป็นเซตดัชนีที่ซึ่ง
𝛾𝑗𝐴 ⊆ 𝐴𝑛𝑗 เป็นความสัมพันธ์อันดับ 𝑛𝐽 สำหรับแต่ละ𝑗 ∈ 𝐽 และเรียก 𝑛𝐽 ว่า ลำดับชัน
้ ของ 𝛾𝑗𝐴 คู่อันดับ (𝜏, 𝜏 ′ ) โดยที่ 𝜏 =
(𝑓𝑖𝐴 )𝑖∈𝐼 และ 𝜏′ = (𝛾𝑗𝐴 )𝑗∈𝐽 สำหรับ 𝑛𝑖 , 𝑛𝑗 ∈ 𝛮 เรียกว่า ชนิด (type) ของระบบพีชคณิต 𝛢 [1] คุณสมบัติต่าง ๆ ของ
ระบบพีชคณิต ถูกอธิบายโดยผ่าน เทอม (term) และ ฟอร์มูล่า (formula) การกำหนดนิยามของ เทอม และ ฟอร์มลู ่า เรา
ต้องอาศัย ตัวแปร (variables) สัญลักษณ์ของการดำเนินการ (operation symbol) และสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์
(relational symbols)
[3] ให้ 𝑛 ∈ ℕ และ 𝑋𝑛 = {𝑥1, . . . , 𝑥𝑛 } และ 𝑋 = {𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 , . . . } เรียก 𝑥𝑖 ค่า 𝑖 ∈ 𝐼 ว่าตัวแปร
(variables) และกำหนดนิยาม เทอม อันดับ 𝒏 (ชนิด 𝝉) (n-ary term (of type 𝜏)) โดยการอุปนัยดังนี้
1) ทุก ตัวแปร 𝑥𝑖 ∈ 𝑋 เป็นเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด 𝜏
2) ถ้า 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛𝑖 เป็นเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด 𝜏 และ 𝑓𝑖 เป็นสัญลักษณ์ของการดำเนินการอันดับ 𝑛 ชนิด 𝜏 แล้ว
𝑓𝑖 (𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛𝑖 ) เป็นเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด 𝜏
ให้สัญลักษณ์ 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) แทนเซตของเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด 𝜏 ทั้งหมด และให้ 𝑊𝜏 (𝑋): = ⋃𝑛≥1 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 )เป็นเซต
ของเทอม ชนิด 𝜏 ทั้งหมด
ตัวอย่าง: ให้ 𝑋2 = {𝑥1, 𝑥2 } และ 𝑓เป็นสัญลักษณ์ของการดำเนินการอันดับ 2 ชนิด (2) จะได้ เทอมอันดับ 2 ชนิด (2)
ดังนี้

𝑊2 (𝑋2 ) = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ) , 𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ), 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) , 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑓(𝑥1 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 )), … }

ต่อไปเราจะกำหนดนิยาม เทอมเชิงความสัมพันธ์ โดยอาศัยนิยามเทอมอันดับ
ต่อไปเราจะกำหนดนิยาม ฟอร์มูลา่ โดยอาศัยนิยามเทอมดังนี้

2 ชนิด (2) ดังนี้

บทนิยาม 1: ให้ 𝑛 ∈ ℕ กำหนดนิยาม ฟอร์มูล่าอันดับ 𝒏 (ชนิด(𝜏, 𝜏′′ )) (n-ary formula (of type (𝜏, 𝜏′′ )) โดยการอุปนัย
ดังนี้
1) ถ้า 𝑡1 และ 𝑡2 เป็นเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด 𝜏 แล้ว 𝑡1 ≈ 𝑡2 เป็นฟอร์มลู ่าอันดับ 𝑛 ชนิด(𝜏, 𝜏′)
2) ถ้า 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛𝑗 เป็นเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด 𝜏 และ 𝛾𝑗 เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์แล้ว 𝛾𝑗 (𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛𝑗 )
เป็นฟอร์มูลา่ อันดับ 𝑛 ชนิด(𝜏, 𝜏′′ )
3) ถ้า 𝐹 เป็นฟอร์มูลา่ อันดับ 𝑛 ชนิด(𝜏, 𝜏′) แล้ว ¬𝐹 เป็นฟอร์มูลา่ อันดับ 𝑛 ชนิด(𝜏, 𝜏 ′ )
4) ถ้า 𝐹1 , 𝐹2 เป็นฟอร์มูลา่ อันดับ 𝑛 ชนิด(𝜏, 𝜏′) แล้ว 𝐹1 ∨ 𝐹2 เป็นฟอร์มูลา่ อันดับ 𝑛 ชนิด(𝜏, 𝜏′)
5) ถ้า 𝐹 เป็นฟอร์มูลา่ อันดับ 𝑛 ชนิด(𝜏, 𝜏′) แล้ว ∃𝑥𝑖 (𝐹) เป็นฟอร์มูลา่ อันดับ 𝑛 ชนิด(𝜏, 𝜏′)
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ให้สัญลักษณ์ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 ) แทนเซตของฟอร์มลู ่าอันดับ 𝑛 ชนิด (𝜏, 𝜏′) ทั้งหมด และให้
ℑ(𝜏,𝜏′ ) (𝑋): = ⋃𝑛≥1 ℑ(𝜏,𝜏′ ) (𝑋𝑛 ) แทนเซตของฟอร์มูลา่ ชนิด (𝜏, 𝜏 ′ ) ทั้งหมด
ข้อสังเกตุ : จะเรียกฟอร์มลู ่า ในข้อ 2 บทนิยาม 1 ว่า เทอมเชิงความสัมพันธ์ อันดับ 𝑛 (ชนิด(𝑛; 𝑛)) (𝑛-ary relational
term (of type (𝑛; 𝑛)) แต่งานวิจัยมุ่งเน้นสนใจศึกษา เทอมเชิงความสัมพันธ์ อันดับ 2 ชนิด(2; 2) กล่าวคือ ถ้า 𝑡1 , 𝑡2
เป็นเทอมอันดับ 2 ชนิด (2) และ 𝛾 เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ อันดับ 2 แล้ว 𝛾 (𝑡1 , 𝑡2 ) เป็นเทอมเชิงความสัมพันธ์
อันดับ 2 ชนิด (2; 2) ให้สัญลักษณ์ 𝑅𝐹(2,2) (𝑊(2)(𝑋2 )) แทนเซตของเทอมเชิงความสัมพันธ์อันดับ 2 ชนิด (2; 2)
ทั้งหมด และให้ 𝑅𝐹(2,2)(𝑊(2)(𝑋)) = ⋃2𝑛=1 𝑅𝐹(2;2) (𝑊(2)(𝑋𝑛 )) แทนเซตของเทอมเชิงความสัมพันธ์อันดับ 2 ชนิด
(2; 2)

ทั้งหมด เราเห็นได้ชัดว่า 𝑅𝐹(2,2)(𝑊(2)(𝑋)) ⊆

ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋)

ตัวอย่าง: ให้ 𝛾 เป็นสัญญาลักษณ์ความสัมพันธ์อันดับ 2 จะได้เซตเทอมเชิงความสัมพันธ์อันดับ 2 ชนิด (2; 2) ดังนี้
𝑅𝐹(2,2) (𝑊(2) (𝑋2 )) = {𝛾(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝛾(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝛾(𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑥1 ), 𝛾(𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 )) … }

บทนิยาม 2: [3] ซุปเพอร์โพซิชันของเทอม (superposition of term)
𝑆 𝑛 : 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 )𝑛+1 → 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 )

คือการส่ง (mapping) เทอมอันดับ 𝑛 กับ 𝑛- ตำแหน่ง ของเทอม อันดับ 𝑛 ไปยัง เทอม อันดับ 𝑛 นิยามโดยอุปนัยดังนี้
1) ถ้า 𝑡 = 𝑥𝑖 ; 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 แล้ว 𝑆 𝑛 (𝑥𝑖 , 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ): = 𝑡𝑖
2) ถ้า 𝑡 = 𝑓𝑖 (𝑠1 , . . . , 𝑠𝑛𝑖 ) แล้ว 𝑆 𝑛 (𝑓𝑖 (𝑠1, . . . , 𝑠𝑛𝑖 ), 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ): =
(𝑆 𝑛 (𝑠1 , 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ), . . . , 𝑆 𝑛 (𝑠𝑛𝑖 , 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ))

เราขยายซุปเพอร์โพซิชันของเทอม ไปยังฟอร์มูล่า นั่นคือซึ่งถ้าเราแทนที่ตัวแปรที่ปรากฏในฟอร์มูล่าโดยเทอม เรา
จะได้ฟอร์มูลา่ ใหม่
บทนิยาม 3: [6] สำหรับ 𝑛 ∈ ℕ ให้ 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛𝑖 ∈ 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) ซุปเพอร์โพซิชันของเทอม และฟอร์มูล่า (superposition
of terms and formulas)
𝑅 𝑛 : 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) ∪ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 ) × 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 )𝑛+1 → 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) ∪ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 )

กำหนดนิยามโดยอุปนัยดังนี้
1) ถ้า 𝑡 ∈ 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) แล้ว 𝑅𝑛 (𝑡, 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ): = 𝑆 𝑛 (𝑡, 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 )
2) ถ้า 𝑠1 ≈ 𝑠2 ∈ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 ) แล้ว
𝑅 𝑛 (𝑠1 ≈ 𝑠2 , 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ): = 𝑆 𝑛 (𝑠1 , 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ) ≈ 𝑆 𝑛 (𝑠2 , 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 )
3) ถ้า 𝛾𝑗 (𝑠1 , . . . , 𝑠𝑛𝑗 ) ∈ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 ) แล้ว
𝑅 𝑛 (𝛾𝑗 (𝑠1 , . . . , 𝑠𝑛𝑗 ), 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ): = 𝛾𝑗 (𝑆 𝑛 (𝑠1 , 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ), . . . , 𝑆 𝑛 (𝑠𝑛𝑗 , 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ))

4) ถ้า ¬𝐹 ∈ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 ) แล้ว

𝑅 𝑛 (¬𝐹, 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ): = ¬(𝑅 𝑛 (𝐹, 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ))

5) ถ้า ∃𝑥𝑖 (𝐹) ∈ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 ) แล้ว

𝑅 𝑛 (∃𝑥𝑖 (𝐹), 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ): = ∃𝑥𝑖 (𝑅 𝑛 (𝐹, 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 ))
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งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับนิยามของสมาชิกนิจพล สมาชิกปกติทางซ้าย และทางขวาของกึ่งกรุป และ ให้แนวคิดของ
ไฮเปอร์สับสติติวชัน เชิงความสัมพันธ์ สำหรับระบบพีชคณิต ดังนี้
บทนิยาม 4: ให้ (𝑆; ∙) เป็นกึ่งกรุป สมาชิก 𝑎 ∈ 𝑆 จะถูกเรียกว่า
• สมาชิกนิจพล(idempotent) ถ้า 𝑎2 = 𝑎 ∙ 𝑎 = 𝑎
• สมาชิกปกติทางซ้าย (left regular) ถ้า 𝑏 ∙ 𝑎2 = 𝑎 สำหรับบาง 𝑏 ∈ 𝑆 และ
• สมาชิกปกติทางขวา (right regular) ถ้า 𝑎2 ∙ 𝑏 = 𝑎 สำหรับบาง 𝑏 ∈ 𝑆
วิธีการทดลอง:
สำหรับหัวข้อนี้ เราจะนำเครื่องมือที่ใช้ อย่างแรกเราจะให้แนวคิดของไฮเพอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบพีชคณิต
ดังนี้
บทนิยาม 5: ไฮเพอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบพีชคณิต (ชนิด (𝜏, 𝜏 ′ )) (hypersubstitution for algebraic system of
type (𝜏, 𝜏 ′ )) คือ การส่ง
𝜎: {𝑓𝑖 |𝑖 ∈ 𝐼} ∪ {𝛾𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽} → 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) ∪ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 )

ทีต่ ้องรักษาลำดับชั้น
เราให้สญ
ั ลักษณ์ 𝐻𝑦𝑝(𝜏, 𝜏′) แทนเซตของไฮเพอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบพีชคณิตทั้งหมด
เราสามารถขยายไฮเพอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบพีชคณิต สู่การส่ง
𝜎̂: 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) ∪ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 ) → 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) ∪ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 )

ทีก่ ำหนดนิยามการส่งโดยอุปนัยดังต่อไปนี้
1 𝜎̂[𝑥𝑖 ]: = 𝑥𝑖 สำหรับทุก 𝑥𝑖 ∈ 𝑋
2) 𝜎̂[𝑓𝑖 (𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛𝑖 )]: = 𝑆 𝑛𝑖 (𝜎(𝑓𝑖 ), 𝜎̂[𝑡1 ], . . . , 𝜎̂[𝑡𝑛𝑖 ]) สำหรับ 𝑖 ∈ 𝐼 และ 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛𝑖 ∈ 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 )
3) 𝜎̂[𝑡1 ≈ 𝑡2 ]: = 𝜎̑ [𝑡1 ] ≈ 𝜎̑ [𝑡2 ]
4) 𝜎̂[𝛾𝑗 (𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛𝑗 )]: = 𝑅𝑛𝑗 (𝜎(𝛾𝑗 ), 𝜎̂[𝑡1 ], . . . , 𝜎̂[𝑡𝑛𝑗 ]) สำหรับ 𝑗 ∈ 𝐽 และ 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛𝑗 ∈ 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 )
5) 𝜎̂[¬𝐹]: = ¬𝜎̂[𝐹]
6) 𝜎̂[𝐹1 ∨ 𝐹2 ]: = 𝜎̂[𝐹1 ] ∨ 𝜎̂[𝐹2 ]
7) 𝜎̂[∃𝑥𝑖 (𝐹)] ≔ ∃𝑥𝑖 𝜎̂[𝐹]
ต่อไป เราจะกำหนดการดำเนินการทวิภาค ∘𝑟 บนเซต 𝐻𝑦𝑝(𝜏, 𝜏′) ที่นิยามดังนี้
โดยที่ทุก

𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡 ′ ,𝐹′ ≔ 𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡 ′ ,𝐹′
σ𝑡,𝐹 , 𝜎𝑡 ′ ,𝐹′ ∈ 𝐻𝑦𝑝(𝜏, 𝜏′)

ประพจน์ 6: [6] สำหรับ 𝑛 ∈ ℕ ให้ 𝜎 ∈ 𝐻𝑦𝑝(𝜏, 𝜏′) และ 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛𝑖 ∈ 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) แล้ว
𝜎̂[𝑅 𝑛 (𝛽, 𝑡1 , . . . , 𝑡𝑛 )]: = 𝑅 𝑛 (𝜎̂[𝛽], 𝜎̂[𝑡1 ], . . . , 𝜎̂[𝑡𝑛 ])
สำหรับทุก 𝛽 ∈ 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) ∪ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 )

บทตั้ง 7: [6] ถ้า 𝜎1 , 𝜎2 ∈ 𝐻𝑦𝑝(𝜏, 𝜏′) แล้ว (𝜎1 ∘𝑟 𝜎2 )̑ = 𝜎̂1 ∘ 𝜎̂2
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ให้ 𝜎𝑖𝑑 ∈ 𝐻𝑦𝑝(𝜏, 𝜏′) เป็นไฮเพอร์สับสติติวชันสำหรับระบบพีชคณิต ทีส่ ่งสัญลักษณ์ของการดำเนินการ 𝑓𝑖 ไปยัง
เทอมที่มีรูปแบบ 𝑓𝑖 (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛𝑖 ) สำหรับ 𝑖 ∈ 𝐼 และส่งสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ 𝛾𝑗 ไปยัง ฟอร์มูล่าที่มรี ูปแบบ
𝛾𝑗 (𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛𝑗 ) สำหรับ 𝑗 ∈ 𝐽
บทตั้ง 8: [6] สำหรับทุก เทอม 𝑡 ∈ 𝑊𝜏 (𝑋𝑛 ) และ ฟอร์มลู ่า 𝐹 ∈ ℑ(𝜏,𝜏′) (𝑋𝑛 ) แล้ว
̂ 𝑖𝑑 [𝑡] = 𝑡 และ 𝜎
̂ 𝑖𝑑 [𝐹] = 𝐹
𝜎
ทฤษฎีบท 9: [6] โครงสร้าง (𝐻𝑦𝑝(𝜏, 𝜏′);∘𝑟 , 𝜎𝑖𝑑 ) เป็นโมนอยด์ (monoid)
สำหรับงานวิจยั เรามุ่งเน้นชนิดของ (𝜏; 𝜏 ′ ): = (2; 2) จากทฤษฎีบท 9 ก็ยังคงได้ว่าโครงสร้าง
(𝐻𝑦𝑝(2; 2);∘𝑟 , 𝜎𝑖𝑑 ) เป็นโมนอยด์ ต่อไปเป็นผลการทดลอง 𝜎𝑡,𝐹 ∈ 𝐻𝑦𝑝(2; 2) เป็นสมาชิกปกติทางซ้ายและสมาชิก
ปกติทางขวา
ผลการทดลอง:
ให้ (2; 2) เป็นชนิดของสำหรับระบบพีชคณิต ให้ 𝑓 เป็นสัญลักษณ์การดำเนินการทวิภาค ชนิด 2 และ ให้ 𝛾
เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ทวิภาค ชนิด (2) และให้ 𝜎𝑡,𝐹 ∈ 𝐻𝑦𝑝(2; 2) เป็นไฮเปอร์สับสติติวชันเชิงความสัมพันธ์
สำหรับระบบพีชคณิต
𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟

ถ้า 𝜎𝑡,𝐹 เป็น สมาชิกนิจพล แล้ว 𝜎𝑡,𝐹 เป็น สมาชิกปกติทางซ้าย และสมาชิกปกติทางขวา ทั้งนี้เพราะว่า
𝜎𝑡,𝐹 = 𝜎𝑡,𝐹 ( นั่นคือ 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡] = 𝑡 และ 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝐹] = 𝐹 ) และ
(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 (𝑓)]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡]] = 𝑡 = 𝜎𝑡,𝐹 (𝑓)

และ
(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 (𝛾)]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝐹]] = 𝐹 = 𝜎𝑡,𝐹 (𝛾)

ดังนั้น 𝜎𝑡,𝐹 เป็นสมาชิกปกติทางซ้าย และสมาชิกปกติทางขวา
บทตั้ง 10: ให้ 𝑡 ∈ {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 )} แล้ว (𝜎𝑡,𝐹
การพิสูจน์ 1.) ให้ 𝑡 = 𝑥1 จะได้

∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝜎𝑡,𝐹 (𝑓)

(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 (𝑓)] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [ 𝑥1 ] = 𝑥1

2.) ให้

𝑡 = 𝑥2

จะได้

(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 [𝑓]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [ 𝑥2 ] = 𝑥2

3.) ให้

𝑡 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ) จะได้

(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 [𝑓]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [ 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ) ] = 𝑆 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝑓), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝑥1 , 𝑥1 ) = 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 )

4.) ให้

𝑡 = 𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ) จะได้

(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 [𝑓]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [ 𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ) ] = 𝑆 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝑓), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ), 𝑥2 , 𝑥2 ) = 𝑓(𝑥2 , 𝑥2 )
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5. ให้

𝑡 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) จะได้

(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 [𝑓]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [ 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) ] = 𝑆 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝑓), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 )

บทตั้ง 11: ให้ 𝐹 ∈ {𝛾(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝛾(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )} แล้ว (𝜎𝑡,𝐹
การพิสูจน์ 1.) ให้ 𝐹 = 𝛾(𝑥1 , 𝑥1 ) จะได้

∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾)

(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 [𝛾]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑥1 , 𝑥1 ) ] = 𝑅 2 (σ𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ])
= 𝑅 2 (𝛾(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝑥1 , 𝑥1 ) = 𝛾(𝑥1 , 𝑥1 )

2.) ให้

𝐹 = 𝛾(𝑥2 , 𝑥2 ) จะได้

(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 [𝛾]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑥2 , 𝑥2 ) ] = 𝑅 2 (σ𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ])
= 𝛾(𝑥2 , 𝑥2 )(𝑥2 , 𝑥2 ) = 𝛾(𝑥2 , 𝑥2 )

3.) ให้

𝐹 = 𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )

จะได้

(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 [𝛾]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑥1 , 𝑥2 ) ] = 𝑅 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ])
= 𝑅 2 (𝛾(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )

ประพจน์ 12: ให้ 𝑡 ∈ {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 )} และ 𝐹 ∈ {𝛾(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝛾(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )}
แล้ว 𝜎𝑡,𝐹 เป็นสมาชิกนิจพล
การพิสูจน์ 1.) พิจารณา (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓)
เนื่องจาก 𝑡 ∈ {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 )} โดยบทตั้ง 10 จะได้วา่
(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 [𝑓]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡]

2.) พิจารณา (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾)
เนื่องจาก 𝐹 ∈ {𝛾(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝛾(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )} โดยบทตั้ง 11 จะได้วา่
(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 [𝛾]] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝐹]

นั้นคือ 𝜎𝑡,𝐹 เป็นสมาชิกนิจพล
ประพจน์ 13: ให้ 𝑡 = 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ) และ 𝐹 = 𝛾(𝑥2 , 𝑥1 ) หรือ 𝐹 = 𝛾(𝑥1 , 𝑥2 ) แล้ว 𝜎𝑡,𝐹 เป็นสมาชิกปกติทางซ้าย
และสมาชิกปกติทางขวา
การพิสูจน์ เราจะแบ่งการพิสูจน์ออกเป็น 2 กรณีดังนี้ :
กรณีที่ 1: ถ้า 𝑡 = 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ) และ 𝐹 = 𝛾(𝑥2 , 𝑥1 ) แล้วจะมี 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ) ∈ 𝑊(2) (𝑋2)
และ 𝛾(𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ 𝑅𝐹(2;2) (𝑋2) ที่ทำให้
𝜎𝑡,𝐹 (𝑓) = ((𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 ) ∘𝑟 𝜎𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) ) (𝑓) = (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )^ ∘ 𝜎𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) (𝑓)
= (𝜎̂𝑡,𝐹 )2 [𝜎𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) (𝑓)] = (𝜎̂𝑡,𝐹 )2 [𝑓(𝑥2 , 𝑥1 )] = (𝜎̂𝑡,𝐹 ) [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑓(𝑥2 , 𝑥1 )]]

และ

= 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑆 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝑓), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ])] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑆 2 (𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑥2 , 𝑥1 )] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑓(𝑥1 , 𝑥2 )]
= 𝑆 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝑓), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ]) = 𝑆 2 (𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ) = 𝜎𝑡,𝐹 (𝑓)
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𝜎𝑡,𝐹 (𝛾) = ((𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 ) ∘𝑟 𝜎𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) ) (𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )^ ∘ 𝜎𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) (𝛾)
2

2

= (𝜎̂𝑡,𝐹 ) [𝜎𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) (𝑓)] = (𝜎̂𝑡,𝐹 ) [𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )]]
= 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑅 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ])] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑅 2 (𝛾(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑥2 , 𝑥1 )] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )]
= [𝑅 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ])] = 𝑅 2 (𝛾(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝛾(𝑥2 , 𝑥1 ) = 𝜎𝑡,𝐹 (𝛾)

ดังนั้น

σ𝑡,𝐹

เป็นสมาชิกปกติทางขวา ในลักษณะเดียวกัน เราสามารถแสดงว่า σ𝑡,𝐹 เป็นสมาชิกปกติทางซ้าย ดังนี้

𝜎𝑡,𝐹 (𝑓) = (𝜎𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) ∘𝑟 (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )) (𝑓) = 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) (𝑓) ∘ (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )
= 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 (𝑓)]] = 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑓(𝑥2 , 𝑥1 )]]

และ

= 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) [𝑆 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝑓), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ])] = 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) [𝑆 2 (𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑥2 , 𝑥1 )]
= 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) [𝑓(𝑥1 , 𝑥2 )] = 𝑆 2 (𝜎𝑓(𝑥2 ,𝑥1),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) (𝑓), 𝑥1 , 𝑥2 )
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑥1 𝑥2 ) = 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ) = 𝜎𝑡,𝐹 (𝑓)

𝜎𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) ∘𝑟 (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )) (𝛾) = 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) (𝛾) ∘ (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )
= 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 (𝛾)]] = 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) [𝜎̂𝑡,𝐹 [ γ(𝑥2 , 𝑥1 )]]
= 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) [𝑅2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ])] = 𝜎̂𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) [𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )]
= 𝑅 2 (𝜎𝑓(𝑥2 ,𝑥1 ),𝛾(𝑥2 ,𝑥1 ) (𝛾), 𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑅 2 (𝛾(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝛾(𝑥2 , 𝑥1 ) = 𝜎𝑡,𝐹 (𝛾)

กรณีที่ 2 : ถ้า 𝑡 = 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ) และ 𝐹 = 𝛾(𝑥1 , 𝑥2 ) เห็นได้ชัดเจนว่า 𝜎𝑡,𝐹 เป็นสมาชิกปกติทางซ้าย และสมาชิกปกติ
ทางขวา
ทฤษฎีบท 14: ให้

𝑡: = 𝑓(𝑡1 , 𝑡2 )

เป็นเทอมอันดับ 2 ชนิด (2) และให้ 𝑡1 , 𝑡2 ∈ 𝑊2 (𝑋2 ) โดยที่

𝑡1 , 𝑡2 ∉ {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ), 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 )}

และให้เทอมเชิงความสัมพันธ์

𝐹 = 𝑟(𝑠1 , 𝑠2 )

แล้ว 𝜎𝑡,𝐹 ไม่เป็นสมาชิกปกติทางซ้ายและทางขวา
การพิสูจน์ ให้ 𝑡 = 𝑓(𝑡1 , 𝑡2 ) และให้ 𝑡1 = 𝑓(𝑢1 , 𝑢2 ); 𝑢1 , 𝑢2 ∈ 𝑊2 (𝑋2 ) และ 𝑡2 ∈ 𝑊2 (𝑋2 ) จะได้ว่า
(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = (𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 (𝑓)] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑓(𝑓(𝑢1 , 𝑢2 ), 𝑡2 )]
= 𝑆 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝑓), 𝑆 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝑓) [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑢1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑢2 ]]), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])

เนื่องจาก 𝜎𝑡,𝐹 (𝑓) = 𝑓(𝑡1 , 𝑡2 ) จะได้ว่า
(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝑆 2 (𝑓(𝑡1 , 𝑡2 ), 𝑆 2 (𝑓(𝑡1 , 𝑡2 )) [𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑢1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑢2 ]]), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])

จากที่กำหนด 𝑡1 อยู่ในรูปแบบเทอม 𝑡1 ≔ 𝑓(𝑢1 , 𝑢2 ) จะเห็นได้ว่า (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) มีสัญลักษณ์การดำเนินการ 𝑓
ปรากฏเพิ่มขึ้นในเทอม (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) จึงทำให้ได้ว่า (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡′,𝐹′ )(𝑓) ≠ 𝜎𝑡,𝐹 (𝑓)
ส่งผลให้ไม่ต้องแสดงว่า (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡′,𝐹′)(𝛾) = 𝜎𝑡,𝐹 (𝛾)
เพราะฉะนั้น 𝜎𝑡,𝐹 ไม่เป็นสมาชิกปกติทางซ้ายและทางขวา
ต่อไปจะเป็นตัวอย่าง ของ 𝜎𝑡,𝐹 ไม่เป็นสมาชิกปกติทางซ้ายและทางขวา ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
ตัวอย่าง: ให้ 𝑡 = 𝑓(𝑡1 , 𝑡2 ) โดยที่ 𝑡1 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) , 𝑡2 = 𝑥 2 ∈ 𝑊2 (𝑋2 )
พิจารณา
(𝜎𝑡,𝐹 ∘𝑟 𝜎𝑡,𝐹 )(𝑓) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 (𝑓)] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑓(𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑥2 )] = 𝑆 2 (𝜎𝑡,𝐹 (𝑓), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑓(𝑥1 , 𝑥2 )], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥2 ]])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑥2 ), 𝑆 2 (𝑓(𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑥2 ), 𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑥2 )
= 𝑆 2 (𝑓(𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑥2 ), 𝑓(𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑥2 ), 𝑥2 )
= 𝑓(𝑓(𝑓(𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), 𝑥2 ), 𝑥2 ), 𝑥2 )
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วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:

งานวิจยั นี้เราสามารถแสดงได้วา่ 𝜎𝑡,𝐹 ∈ 𝐻𝑦𝑝(2; 2) ที่เป็นสมาชิกปกติทางซ้ายและทางขวาของ
โมนอยด์ของไฮเปอร์สับสติติวชันเชิงความสัมพันธ์ สำหรับระบบพีชคณิตชนิด (2; 2) ถ้าเทอม 𝑡 และเทอมเชิง
ความสัมพันธ์ 𝐹 อยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้
1.)
2.)

𝑡 ∈ {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 )} และ 𝐹 ∈ {𝛾(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝛾(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )}
𝑡 = 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 )

และ

𝐹 = 𝛾(𝑥2 , 𝑥1 ) หรือ 𝐹 = 𝛾(𝑥1 , 𝑥2 )
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บทคัดยอ:
ไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไป 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 สำหรับระบบพีชคณิตชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เปนการสง สัญลักษณ
การดำเนินการ 𝑓𝑓 อันดับ 𝑛𝑛 ไปยังเทอม 𝑡𝑡 และสงสัญลักษณสัมพันธ 𝛾𝛾 อันดับ 𝑛𝑛 ไปยังเทอมเชิงสัมพันธ 𝐹𝐹 ที่ไมจำเปนตอง
รักษาลำดับชั้น ให 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) แทนเซตของไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด
(𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ทั้งหมด ในการวิจัยนี้ไดกำหนดตัวดำเนินการทวิภาค “+𝐺𝐺 ” บนเซต 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ของไฮเพอรสับสติติวชัน ที่วาง
นัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) และไดแสดงวา โครงสรางทีป่ ระกอบดวย เซต𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ของไฮเพอรสับ
สติติวชันทีว่ างนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด(𝑛𝑛; 𝑛𝑛) กับการดำเนินการทวิภาค “+𝐺𝐺 ” เปนกึ่งกรุป เราไดแสดงลักษณะ
ของโครงสรางกึ่งกรุปยอยของกึ่งกรุป (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )
คำสำคัญ : กึ่งกรุป ไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธสำหรับระบบพีชคณิต

Abstract:
The generalized relational hypersubstitution 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 for algebraic systems of type (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) is a

mapping which maps 𝑛𝑛-ary operation symbol 𝑓𝑓 to a term 𝑡𝑡 and 𝑛𝑛 -ary relational symbol 𝛾𝛾 to a relational

term 𝐹𝐹 which does not necessarily preserve the arity. Let 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) be the set of all generalized
relational hypersubstitutions for algebraic systems of type (𝑛𝑛; 𝑛𝑛). In this paper, we define the binary

operation “+𝐺𝐺 ” on the set of all generalized relational hypersubstitutions for algebraic systems of type
(𝑛𝑛; 𝑛𝑛) and it is proved the structure of all generalized relational hypersubstitutions for algebraic systems

of type (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) together with the binary operation “+𝐺𝐺 ” is a semigroup. We have shown the
characterization of all subsemigroups of this semigroup (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ).

Keywords: semigroup, generalized relational hypersubstitution for algebraic systems.
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บทนำ:
ไฮเพอรสับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป บนพีชคณิตสากล (generalized hypersubstitutions for universal algebra)
คือการสงสัญลักษณการดำเนินการไปยังเทอมที่ไมจำเปนตองรักษาลำดับชั้น (preserve arity) โดยแนวความคิดนี้ถูกศึกษา
เปนครั้งแรก ในป 2008 โดย S. Leeratanavalee และ K. Denecke [5] ในป 2016 D. Phusanga, A.
Kamtornpipattanakul, J. Boonkerd และ J. Joomwong ไดขยายแนวความคิดของไฮเพอรสับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป บน
พีชคณิตสากล สูไ ฮเพอรสับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต [2] และในป 2018 D. Phusanga และ J. Koppitz
ไดนำเสนอแนวคิดใหมของไฮเพอรสับสติติวชัน สำหรับระบบพีชคณิต ที่เรียกวาของไฮเพอรสับสติติวชันเชิงความสัมพันธ
สำหรับระบบพีชคณิต (generalized relational hypersubstitutions for algebraic systems) [3] ระบบพีชคฺณิต
(algebraic system) ชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) [1] คือโครงสราง 𝒜𝒜 ≔ (𝐴𝐴; 𝑓𝑓 𝒜𝒜 , 𝛾𝛾 𝒜𝒜 ) ที่ซึ่ง ประกอบดวย 𝐴𝐴 เปนเซตที่ไมเปนเซต
วาง (non-empty set) และการดำเนินการ 𝑓𝑓 𝒜𝒜 (operation) บน 𝐴𝐴 ที่ซึ่ง 𝑓𝑓 𝒜𝒜 ∶ 𝐴𝐴𝑛𝑛 → 𝐴𝐴 เปนการดำเนินการอันดับ 𝑛𝑛
และเรียก 𝑛𝑛 วา ลำดับชั้น (arity) ของ 𝑓𝑓 𝒜𝒜 และ ความสัมพันธ 𝛾𝛾 𝒜𝒜 (relations) บน 𝐴𝐴 โดย 𝛾𝛾 𝐴𝐴 ⊆ 𝐴𝐴𝑛𝑛 เปนความสัมพันธ
อันดับ 𝑛𝑛 และเรียก 𝑛𝑛 วา ลำดับชั้น (arity) ของ 𝛾𝛾 𝐴𝐴 คูอันดับ (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เรียกวา ชนิด (type) ของระบบพีชคณิต 𝐴𝐴 งานวิจัย
นี้เกี่ยวกับ เทอม (term) และ เทอมเชิงความสัมพันธ (relational term) การใหนิยามของ เทอม และ เทอมเชิงความสัมพันธ
ตองอาศัย ตัวแปร(variables) 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 , … } สัญลักษณของการดำเนินการ(operation symbol) 𝑓𝑓 และ
สัญลักษณของความสัมพันธ (relational symbols) 𝛾𝛾 โดยเราจะเริ่มจากการทบทวนเทอมดังนี้
ให 𝑛𝑛 ∈ ℕ และ 𝑋𝑋𝑛𝑛 = {𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 } เทอมอันดับ 𝑛𝑛 (ชนิด 𝑛𝑛 ) (n-ary term (of type 𝑛𝑛 )) นิยามโดยการ
อุปนัยดังนี้

1) ทุก ตัวแปร 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∈ 𝑋𝑋𝑛𝑛 เปนเทอมอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด 𝑛𝑛

2) ถา 𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 เปนเทอมอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด 𝑛𝑛 และ 𝑓𝑓 เปนสัญลักษณของการดำเนินการอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด 𝑛𝑛

แลว 𝑓𝑓(𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ) เปนเทอมอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด 𝑛𝑛

ใหสัญลักษณ 𝑊𝑊𝑛𝑛 (𝑋𝑋𝑛𝑛 ) แทนเซตของเทอมอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด 𝑛𝑛 ทั้งหมด และให 𝑊𝑊𝑛𝑛 (𝑋𝑋) ≔ �𝑛𝑛≥1 𝑊𝑊𝑛𝑛 (𝑋𝑋𝑛𝑛 )

แทนเซตของเทอม ชนิด 𝑛𝑛 ทั้งหมด [4]

ตัวอยาง ให 𝑛𝑛 = (2) และ 𝑓𝑓 เปนสัญลักษณการดำเนินการอันดับ 2 และให 𝑋𝑋2 = {𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 }

ไดตัวอยางของเทอมอันดับ 2 ชนิด (2) คือ 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥1 ), 𝑓𝑓�𝑥𝑥1 , , 𝑓𝑓(𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥1 )�, …

ตอไปเราจะทบทวนนิยาม เทอมเชิงความสัมพันธ อันดับ 𝑛𝑛 ชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) โดยอาศัยนิยามเทอมที่ไดนิยามไวขางตนดังนี้

ให 𝑛𝑛 ∈ ℕ และให 𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 เปนเทอมอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด 𝑛𝑛 และ 𝛾𝛾 เปนสัญลักษณความสัมพันธอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด 𝑛𝑛

แลว 𝛾𝛾(𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ) เปนเทอมเชิงความสัมพันธอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) (n-ary relational term of type (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)) [7]
ตัวอยาง ให (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) = (2; 2) ให 𝑋𝑋2 = {𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 } และให 𝑓𝑓 เปนสัญลักษณการดำเนินการอันดับ 2 ชนิด (2)

และให 𝛾𝛾 เปนสัญลักษณเชิงความสัมพันธอันดับ 2 ชนิด (2; 2) ไดตัวอยางของเทอมเชิงความสัมพันธอันดับ 2 ชนิด
(2; 2) เชน 𝛾𝛾(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ), 𝛾𝛾�𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥1 )�, …
ใหสัญลักษณ 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛;𝑛𝑛) (𝑋𝑋𝑛𝑛 ) แทนเซตของเทอมเชิงความสัมพันธอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ทั้งหมด และให

𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛;𝑛𝑛) (𝑋𝑋) ≔ �𝑛𝑛≥1 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛;𝑛𝑛) (𝑋𝑋𝑛𝑛 ) แทนเซตของเทอมเชิงความสัมพันธ ชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ทั้งหมด
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เรากำหนดการแทนตำแหนงของเทอม 𝑡𝑡 และเทอมเชิงความสัมพันธ 𝐹𝐹 ใน 𝑛𝑛 ตำแหนงของเทอม (𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 )

ดังนี้

1.) ถา 𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 ; 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛 กำหนดการแทนตำแหนงของเทอม 𝑡𝑡 คือ 𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ): = 𝑡𝑡𝑖𝑖

2.) ถา 𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 ; 𝑖𝑖 > 𝑛𝑛 กำหนดการแทนตำแหนงของเทอม 𝑡𝑡 คือ 𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ): = 𝑥𝑥𝑖𝑖
3.) ถา 𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑠𝑠1 , … , 𝑠𝑠𝑛𝑛 ) กำหนดการแทนตำแหนงของเทอม 𝑡𝑡 คือ

𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑠𝑠1 , … , 𝑠𝑠𝑛𝑛 )(𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ) ∶= 𝑓𝑓�𝑠𝑠1 (𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ), … , 𝑠𝑠𝑛𝑛 (𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 )�
4.) ถา 𝐹𝐹 = 𝛾𝛾(𝑠𝑠1 , … , 𝑠𝑠𝑛𝑛 ) กำหนดการแทนตำแหนงของเทอมเชิงความสัมพันธ 𝐹𝐹 คือ
𝛾𝛾(𝑠𝑠1 , … , 𝑠𝑠𝑛𝑛 )(𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ): = 𝛾𝛾�𝑠𝑠1 (𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ), … , 𝑠𝑠𝑛𝑛 (𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 )�

วิธีการทดลอง:
ในหัวขอนี้เปนวิธีการของการวิจัย โดยเราจะเริ่มจากกการจะใหความหมายของการสง (mapping) ตอไปนี้
บทนิยาม 1: ไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไปสำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (𝒏𝒏; 𝒏𝒏) (generalized

relational hypersubstitutions for algebraic system of type (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)) คือการสง

𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 : {𝑓𝑓} ∪ {𝛾𝛾} → 𝑊𝑊𝑛𝑛 (𝑋𝑋) ∪ 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛;𝑛𝑛) (𝑋𝑋)

โดยที่ 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) ∈ 𝑊𝑊𝑛𝑛 (𝑋𝑋) และ 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝛾𝛾) ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛;𝑛𝑛) (𝑋𝑋)

ใหสัญลักษณ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) แทนเซตของไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไปสำหรับระบบพีชคณิต
ชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ทั้งหมด
ตอไป เราจะกำหนดตัวดำเนินการทวิภาค +𝐺𝐺 บนเซต 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ดังนี้
ที่นิยามโดย
และ

+𝐺𝐺 ∶ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛))2 → 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)

�𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ �(𝑓𝑓): = 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓))

�𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ �(𝛾𝛾): = 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾) �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)�

เบื้องตนของผลการวิจัย เราจะแสดงวาโครงสราง (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) ของไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธ ที่
วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เปนกึ่งกรุปซึ่งจะแสดงการพิสูจนไวในสวนของผลการวิจัย และจุดประสงค
หลักของงานวิจัยนี้คือการกำหนดนิยามของเซตยอยของไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต
ชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ที่สามารถแสดงไดวาเซตยอยนี้กับดำเนินการทวิภาค +𝑮𝑮 เปนกึ่งกรุปยอยของ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )
โดยเราจะนิยามเซตยอยที่ของไฮเพอรสับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไปสำหรับ ระบบพีชคณิต ชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ดังตอไปนี้
บทนิยาม 2: ให (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เปนชนิดของระบบพีชคณิต ให 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เปนเซตของไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธที่วาง
นัยทั่วไป (สำหรับระบบพีชคณิตชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)) ให 𝑓𝑓 เปนสัญลักษณตัวดำเนินการอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด (𝑛𝑛) และให 𝛾𝛾 เปน
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สัญลักษณความสัมพันธอันดับ 𝑛𝑛 ชนิด (𝑛𝑛) ให 𝑡𝑡 ∈ 𝑊𝑊(𝑛𝑛) (𝑋𝑋) และ 𝐹𝐹 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛;𝑛𝑛) (𝑋𝑋) เรากำหนดความหมายของ
เซตยอยของ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ดังตอไปนี้
1) ไฮเพอรสับสติสติวชันเชิงความสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไป 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ถูกเรียกวา โปรเจคชั่น
(projection) ถา 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) ≔ 𝑥𝑥 ; 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 และ 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝛾𝛾): = 𝐹𝐹 = 𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 � ; 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ ℕ

ใหสัญลักษณ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) แทนเซตของโปรเจคชั่นไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธที่วางนัยทั่วไปทั้งหมด
2) ไฮเพอรสับสติสติวชันเชิงความสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไป 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) จะถูกเรียกวา เลฟโมส

(leftmost) ถา 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) ≔ 𝑡𝑡, 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝛾𝛾) ∶= 𝐹𝐹 = 𝛾𝛾(𝑡𝑡1 , . . . , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ) ที่ซึ่ง 𝑡𝑡, 𝑡𝑡1 , . . . , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ∈ 𝑊𝑊(𝑛𝑛) (𝑋𝑋)\𝑋𝑋
และ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥1 และ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐹𝐹) = 𝑥𝑥1

โดยที่ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑡𝑡) หมายถึง ตัวแปรแรก(นับจากทางซาย) ของเทอม 𝑡𝑡

ใหสัญลักษณ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) แทนเซตของเลฟโมสไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไปทั้งหมด

3) ไฮเพอรสับสติสติวชันเชิงความสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไป 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) จะถูกเรียกวา ไรทโมส

(rightmost) ถา 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) ≔ 𝑡𝑡, 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝛾𝛾) ∶= 𝐹𝐹 = 𝛾𝛾(𝑡𝑡1 , . . . , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ) ที่ซึ่ง 𝑡𝑡, 𝑡𝑡1 , . . . , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ∈ 𝑊𝑊(𝑛𝑛) (𝑋𝑋)\𝑋𝑋
และ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑛𝑛 และ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝐹𝐹) = 𝑥𝑥𝑛𝑛

โดยที่ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡) หมายถึง ตัวแปรสุดทายทางขวาของเทอม 𝑡𝑡
ให 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เปนเซตของเลฟโมสไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไปทั้งหมด

4) ไฮเพอรสับสติสติวชันเชิงความสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไป 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) จะถูกเรียกวา เอาทเทอรโมส
(outermost) ถา 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) ≔ 𝑡𝑡, 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝛾𝛾) ∶= 𝐹𝐹 = 𝛾𝛾(𝑡𝑡1 , . . . , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ) ที่ซึ่ง 𝑡𝑡, 𝑡𝑡1 , . . . , 𝑡𝑡𝑛𝑛 ∈ 𝑊𝑊(𝑛𝑛) (𝑋𝑋)\𝑋𝑋
และ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥1 , 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑛𝑛 และ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐹𝐹) = 𝑥𝑥1 , 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝐹𝐹) = 𝑥𝑥𝑛𝑛
ให 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เปนเซตทั้งหมดของเอาทเทอรโมสไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไปทั้งหมด
5) ไฮเพอรสับสติสติวชันเชิงความสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไป 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) จะถูกเรียกวา พรี(pre)

ถา เทอม 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) ≔ 𝑡𝑡 ∈ 𝑊𝑊(𝑛𝑛) (𝑋𝑋)\𝑋𝑋 และเทอมเชิงความสัมพันธ 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝛾𝛾) ≔ 𝐹𝐹 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛;𝑛𝑛) (𝑋𝑋)
ให 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เปนเซตของพรีไฮเพอรสับสติติวชันเชิงสัมพันธ ที่วางนัยทั่วไปทั้งหมด

ขอสังเกตุ: จากการใหนิยามเซตยอยของ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ในบทนิยาม 2 จะเห็นไดวา
1.) 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เปนเซตยอยของ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) และ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)
2.) 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) และ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เปนเซตยอยของ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)

ผลการศึกษา:
ในหัวขอนี้จะเปนผลการวิจัยซึ่งเราสามารถแสดงไดวาโครงสราง (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุป และเซตยอย
ทั้ง 5 เซตที่ใหความหมายไวในบทนิยาม 2 เปนกึ่งกรุปยอยของโครงสราง (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุป

ในหัวขอวิธีการวิจัยเราไดกำหนดตัวดำเนินการทวิภาค +𝐺𝐺 บน 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) ที่นิยามการสงดังนี้
�𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ �(𝑓𝑓) ∶= 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓))

และ
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�𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ �(𝛾𝛾): = 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾) �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)�

เบื้องตน เราจะแสดงวาโครงสราง (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุป นั่นคือเซต 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) มีสมบัติเปลี่ยน

กลุมภายใตการดำเนินการ +𝐺𝐺 ดังประพจนตอไปนี้

ประพจน 3: สำหรับทุก 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 , 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ และ 𝜎𝜎𝑡𝑡′′,𝐹𝐹′′ ใน 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛), แลว

(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ ) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ = 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 (𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′ ,𝐹𝐹′′ )

การพิสูจน พิจารณา ((𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ ) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ )(𝑓𝑓)

= 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ (𝑓𝑓) �����������������������������
�(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ ) (𝑓𝑓), … , (𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ )(𝑓𝑓)�
𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ (𝑓𝑓) �𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)� (𝜎𝜎
�������������
�������������
𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) , …, 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓) (𝜎𝜎
𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓))
𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑓𝑓))� �(𝜎𝜎
(𝑓𝑓),
′ (𝑓𝑓),
′��
= (𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ (𝑓𝑓) �𝜎𝜎
… , 𝜎𝜎
… ,�
𝜎𝜎�
(𝑓𝑓)�
��
��
����
���
𝑡𝑡,𝐹𝐹
𝑡𝑡,𝐹𝐹
��
��
�����
��
𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹
𝑡𝑡 ′�
,𝐹𝐹�
𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑓𝑓),
= (𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′ ,𝐹𝐹′′ )(𝑓𝑓) �𝜎𝜎
(𝑓𝑓)�
… , 𝜎𝜎
��
�����
��
���
𝑡𝑡,𝐹𝐹�
𝑡𝑡,𝐹𝐹

𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= (𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 �𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ )�(𝑓𝑓)

และ พิจารณา ((𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ ) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ )(𝛾𝛾)

= 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ (𝛾𝛾) �(𝜎𝜎
𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ ) (𝑓𝑓), … , (𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ )(𝑓𝑓)�
�����������������������������
𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= �𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ (𝛾𝛾)� �𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)� ((𝜎𝜎
(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)))
�������������
𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) , … , �𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)� �������������
𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑓𝑓)� �(𝜎𝜎
(𝑓𝑓),
′ (𝑓𝑓),
′��
= �(𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ (𝛾𝛾)) ��
𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹
… , 𝜎𝜎
… ,�
𝜎𝜎�
(𝑓𝑓)�
��
��
����
���
𝑡𝑡,𝐹𝐹
𝑡𝑡,𝐹𝐹
��
�����
��
𝑡𝑡 ′�
,𝐹𝐹�
𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑓𝑓),
= (𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′ ,𝐹𝐹′′ )(𝛾𝛾) �𝜎𝜎
… , 𝜎𝜎
(𝑓𝑓)�
��
�����
��
���
𝑡𝑡,𝐹𝐹�
𝑡𝑡,𝐹𝐹

𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 �𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′′,𝐹𝐹′′ �� (𝛾𝛾)

■

ตอไปเราจะแสดงวา เซตที่ใหความหมายไวใน บทนิยาม 2 เปนกึ่งกรุปยอยของกึ่งกรุป (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) ดังนี้
ประพจน 4: โครงสราง (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุปยอยของ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )

การพิสูจน ให 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 , 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ ∈ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) และให 𝑗𝑗, 𝑘𝑘, 𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑚𝑚 ∈ ℕ

จะได 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 = 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑗𝑗,𝛾𝛾(𝑥𝑥1𝑗𝑗,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛) , 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ = 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑚𝑚,𝛾𝛾(𝑥𝑥1𝑝𝑝,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛)

พิจารณา �𝜎𝜎𝑥𝑥𝑗𝑗,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑗𝑗,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛� +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑚𝑚,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑝𝑝,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛� � (𝑓𝑓)

501

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

= 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑝𝑝 ,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛� (𝑓𝑓)(𝜎𝜎
𝑥𝑥𝑗𝑗 ,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑗𝑗 ,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 � (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑗𝑗 ,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑗𝑗 ,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 � (𝑓𝑓))
�������������������������
𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 𝑥𝑥𝑚𝑚 (𝑥𝑥1𝑗𝑗 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 )

เราจะพิจารณาได 2 กรณีดังนี้

(i) ถา 𝑚𝑚 > 𝑛𝑛 แลว 𝑥𝑥𝑚𝑚 (𝑥𝑥��
, … , ��
𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ) = 𝑥𝑥𝑚𝑚
1𝑗𝑗���
𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(ii) ถา 𝑚𝑚 ≤ 𝑛𝑛 แลว 𝑥𝑥𝑚𝑚 (𝑥𝑥��
, … , ��
𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ) = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛
1𝑗𝑗���

และพิจารณา

𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

�𝜎𝜎𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑗𝑗,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛� +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑝𝑝 ,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛� � (𝛾𝛾)

= 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑝𝑝 ,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛� (𝛾𝛾)(𝜎𝜎
𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑗𝑗 ,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 � (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑗𝑗 ,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 � (𝑓𝑓))
�������������������������

= 𝛾𝛾(𝑥𝑥1𝑝𝑝 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 )(𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 )

𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 𝛾𝛾(𝑥𝑥1𝑝𝑝 (𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ), … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 )

เราจะพิจารณา 4 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1: ถา 𝑝𝑝 ≤ 𝑛𝑛 และ 𝑞𝑞 ≤ 𝑛𝑛 แลว 𝛾𝛾(𝑥𝑥1𝑝𝑝 (𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ), … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ) = 𝛾𝛾(𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 )
กรณีที่ 2: ถา 𝑝𝑝 ≤ 𝑛𝑛 และ 𝑞𝑞 > 𝑛𝑛 แลว 𝛾𝛾(𝑥𝑥1𝑝𝑝 (𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ), … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ) = 𝛾𝛾�𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 �
กรณีที่ 3: ถา 𝑝𝑝 > 𝑛𝑛 และ 𝑞𝑞 ≤ 𝑛𝑛 แลว 𝛾𝛾(𝑥𝑥1𝑝𝑝 (𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ), … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ) = 𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑝𝑝 , … , 𝑥𝑥𝑞𝑞𝑞𝑞 �
กรณีที่ 4: ถา 𝑝𝑝 > 𝑛𝑛 และ 𝑞𝑞 > 𝑛𝑛 แลว 𝛾𝛾(𝑥𝑥1𝑝𝑝 (𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ), … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 ) = 𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑝𝑝 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 �
จากทุกกรณีที่กลาวมา ทำใหไดวา 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑗𝑗,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑗𝑗,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛� +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑚𝑚,𝛾𝛾�𝑥𝑥1𝑝𝑝,…,𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛� ∈ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)
ดังนั้น (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุปยอยของ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )

■

ตัวอยาง 5: ให 𝜎𝜎𝑥𝑥2,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑥𝑥5) , 𝜎𝜎𝑥𝑥6,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥8) ∈ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (3; 3)
แลว�𝜎𝜎𝑥𝑥2,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑥𝑥5) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑥𝑥6,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥8) � ∈ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (3; 3)
พิจารณา �𝜎𝜎𝑥𝑥2,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑥𝑥5) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑥𝑥6,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥8) �(𝑓𝑓)

= 𝜎𝜎𝑥𝑥6 ,𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥8) (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑥𝑥2 ,𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥3 ,𝑥𝑥5) (𝑓𝑓), 𝜎𝜎𝑥𝑥2 ,𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥3,𝑥𝑥5) (𝑓𝑓), 𝜎𝜎𝑥𝑥2 ,𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥3,𝑥𝑥5) (𝑓𝑓))
= 𝑥𝑥6 (𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥2 ) = 𝑥𝑥6

และ (𝜎𝜎𝑥𝑥2,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑥𝑥5) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑥𝑥6,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥8) )(𝛾𝛾)

= 𝜎𝜎𝑥𝑥6 ,𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥8) (𝛾𝛾)(𝜎𝜎𝑥𝑥2 ,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑥𝑥5) (𝑓𝑓), 𝜎𝜎𝑥𝑥2 ,𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥3 ,𝑥𝑥5 ) (𝑓𝑓), 𝜎𝜎𝑥𝑥2 ,𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥3,𝑥𝑥5) (𝑓𝑓))
= 𝛾𝛾(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥8 )(𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥2 ) = 𝛾𝛾(𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥8 )
ดังนั้น �𝜎𝜎𝑥𝑥2,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑥𝑥5) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑥𝑥6,𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥8) � = 𝜎𝜎𝑥𝑥6,𝛾𝛾(𝑥𝑥2,𝑥𝑥2,𝑥𝑥8) ∈ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (3; 3)
■

502

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

ประพจน 6: โครงสราง (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุปยอยของ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )
การพิสูจน ให 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 , 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ ∈ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) จะได 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)� = 𝑥𝑥1 และ

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)� = 𝑥𝑥1 อาศัยนิยามของตัวดำเนินการทวิภาค +𝐺𝐺 ไดวา

�𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ �(𝑓𝑓) = 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓) �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)� ถาเราแทนที่ในเทอม 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓) โดย 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)

แลว 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) ยังคงเปน 𝑥𝑥1 และสำหรับ �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ �(𝛾𝛾) =
𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) ถาเราแทนที่ในเทอมของความสัมพันธ 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾) = 𝐹𝐹′ ซึ่ง
𝐹𝐹 ′ = 𝛾𝛾(𝑠𝑠1 , … . , 𝑠𝑠𝑛𝑛 ) โดยเทอม 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) = 𝑡𝑡 จะได 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) = 𝑥𝑥1
ดังนั้น 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ ∈ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)

■

ตัวอยาง 7: ให และ 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7),𝛾𝛾�𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑓𝑓(𝑥𝑥3,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7)� , 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥7,𝑥𝑥6),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑓𝑓(𝑥𝑥5,𝑥𝑥6,𝑥𝑥7),𝑥𝑥8) ∈ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (3; 3)
แลว (𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7),𝛾𝛾�𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑓𝑓(𝑥𝑥3,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7)� +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥7,𝑥𝑥6),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑓𝑓(𝑥𝑥5,𝑥𝑥6,𝑥𝑥7),𝑥𝑥8) ∈ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (3; 3)
พิจารณา (𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7),𝛾𝛾�𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑓𝑓(𝑥𝑥3,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7)� +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥7,𝑥𝑥6),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑓𝑓(𝑥𝑥5,𝑥𝑥6,𝑥𝑥7),𝑥𝑥8) )(𝑓𝑓)

= 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥7,𝑥𝑥6),𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑓𝑓(𝑥𝑥5 ,𝑥𝑥6,𝑥𝑥7),𝑥𝑥8) (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥7 ),𝛾𝛾�𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥3,𝑓𝑓(𝑥𝑥3,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7)� (𝑓𝑓),
𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥7 ),𝛾𝛾�𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥3,𝑓𝑓(𝑥𝑥3,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7)� (𝑓𝑓), 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7),𝛾𝛾�𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥3,𝑓𝑓(𝑥𝑥3 ,𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥7 )� (𝑓𝑓))
= 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥7 , 𝑥𝑥6 )(𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥7 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥7 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥7 ))

= 𝑓𝑓(𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥7 ), 𝑥𝑥7 , 𝑥𝑥6 )

และพิจารณา (𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7),𝛾𝛾�𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑓𝑓(𝑥𝑥3,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7)� +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥7,𝑥𝑥6),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑓𝑓(𝑥𝑥5,𝑥𝑥6,𝑥𝑥7),𝑥𝑥8) )(𝛾𝛾)
= 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥7,𝑥𝑥6),𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑓𝑓(𝑥𝑥5 ,𝑥𝑥6,𝑥𝑥7),𝑥𝑥8) (𝛾𝛾) (𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7),𝛾𝛾�𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑓𝑓(𝑥𝑥3 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7)� (𝑓𝑓),
𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7),𝛾𝛾�𝑥𝑥1,𝑥𝑥3,𝑓𝑓(𝑥𝑥3 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7)� (𝑓𝑓), 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥7 ),𝛾𝛾�𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥3,𝑓𝑓(𝑥𝑥3,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7)� (𝑓𝑓))

= 𝛾𝛾(𝑥𝑥1 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥5 , 𝑥𝑥6 , 𝑥𝑥7 ), 𝑥𝑥8 )(𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥7 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥7 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥7 ))
= 𝛾𝛾(𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥7 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥5 , 𝑥𝑥6 , 𝑥𝑥7 ), 𝑥𝑥8 )
ดังนั้น 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7),𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥3,𝑥𝑥5) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥7,𝑥𝑥6),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥8)
= 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7 ),𝑥𝑥7,𝑥𝑥6),𝛾𝛾(𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥7),𝑓𝑓(𝑥𝑥5 ,𝑥𝑥6,𝑥𝑥7),𝑥𝑥8 ) ∈ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (3; 3)

■

ประพจน 8: โครงสราง (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุปยอยของ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )

การพิสูจน ให 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 , 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) จะได 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)� = 𝑥𝑥𝑛𝑛 และ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)� = 𝑥𝑥𝑛𝑛 อาศัยนิยามของตัวดำเนินการทวิภาค +𝐺𝐺 ไดวา

�𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ �(𝑓𝑓) = 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓) �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)� ถาเราแทนที่ในเทอม 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′ ,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓) โดย 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)

แลว 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) ยังคงเปน 𝑥𝑥𝑛𝑛 และสำหรับ �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ �(𝛾𝛾) =
𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) ถาเราแทนที่ในเทอมของความสัมพันธ 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾) = 𝐹𝐹′ ซึ่ง
𝐹𝐹 ′ = 𝛾𝛾(𝑠𝑠1 , … . , 𝑠𝑠𝑛𝑛 ) โดยเทอม 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) = 𝑡𝑡 จะได 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) = 𝑥𝑥𝑛𝑛
ดังนั้น 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)
■

503

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

ตัวอยาง 9: ให 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥2,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) , 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥6,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥8,𝑥𝑥9,𝑥𝑥3) ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (3; 3)
แลว 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥2,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥6,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥8,𝑥𝑥9,𝑥𝑥3) ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (3; 3).
พิจารณา 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥2,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥6,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥8,𝑥𝑥9,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓)
= 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥6 ,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥8 ,𝑥𝑥9 ,𝑥𝑥3 ) (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥3 ),𝛾𝛾(𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓),
𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥2,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓), 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓))
= 𝑓𝑓(𝑥𝑥6 , 𝑥𝑥7 , 𝑥𝑥3 )(𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ))
= 𝑓𝑓(𝑥𝑥6 , 𝑥𝑥7 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ))
และพิจารณา 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥2,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥6,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥8,𝑥𝑥9,𝑥𝑥3) (𝛾𝛾)
= 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥6 ,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥8 ,𝑥𝑥9 ,𝑥𝑥3 ) (𝛾𝛾) (𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓),
𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥3 ),𝛾𝛾(𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓), 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥3 ),𝛾𝛾(𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓))
= 𝛾𝛾(𝑥𝑥8 , 𝑥𝑥9 , 𝑥𝑥3 )(𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ))
= 𝛾𝛾�𝑥𝑥8 , 𝑥𝑥9 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 )�
ดังนั้น 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥2,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥6,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥8,𝑥𝑥9,𝑥𝑥3)
= 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥6 ,𝑥𝑥7 ,𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3)),𝛾𝛾�𝑥𝑥8,𝑥𝑥9,𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3)� ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (3; 3) .

■

ประพจน 10: โครงสราง (𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุปยอยของ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )
การพิสูจน ให 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 , 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) จะได 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)� = 𝑥𝑥1 ,

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)� = 𝑥𝑥𝑛𝑛 และ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)) = 𝑥𝑥1 , 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)) = 𝑥𝑥𝑛𝑛

อาศัยนิยามของตัวดำเนินการทวิภาค +𝐺𝐺 ไดวา �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ �(𝑓𝑓) = 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓) �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)�
ถาเราแทนที่ในเทอม 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓) โดย 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) แลว 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) และ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) ยังคงเปน 𝑥𝑥1 และ 𝑥𝑥𝑛𝑛 ตามลำดับ
สำหรับ �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ �(𝛾𝛾) = 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓))
ถาเราแทนที่ในเทอมของความสัมพันธ 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾) = 𝐹𝐹′ ซึ่ง 𝐹𝐹 ′ = 𝛾𝛾(𝑠𝑠1 , … . , 𝑠𝑠𝑛𝑛 ) โดยเทอม 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) = 𝑡𝑡
แลว 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) และ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓))
ยังคงเปน 𝑥𝑥1 และ 𝑥𝑥𝑛𝑛 ตามลำดับ
ดังนั้น 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)
■
ตัวอยาง 11: ให 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) , 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥9,𝑥𝑥3) ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺 (3; 3)
แลว 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥9,𝑥𝑥3) ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺 (3; 3)
พิจารณา 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥9,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓)
= 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥9 ,𝑥𝑥3 ) (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2 ,𝑥𝑥3 ),𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓),
𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓), 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓))
= 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥7 , 𝑥𝑥3 )(𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ))
= 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥7 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ))
และพิจารณา 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥9,𝑥𝑥3) (𝛾𝛾)
= 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥9 ,𝑥𝑥3 ) (𝛾𝛾) (𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓),
𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓), 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) (𝑓𝑓))
= 𝛾𝛾(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥9 , 𝑥𝑥3 )(𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ))
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

= 𝛾𝛾�𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ), 𝑥𝑥9 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 )�
ดังนั้น 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥5,𝑥𝑥3) +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥7,𝑥𝑥3),𝛾𝛾(𝑥𝑥1,𝑥𝑥9,𝑥𝑥3)
= 𝜎𝜎𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥7 ,𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3)),𝛾𝛾�𝑓𝑓(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3),𝑥𝑥9 ,𝑓𝑓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3)� ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺 (3; 3)

■

ประพจน 12: โครงสราง (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุปยอยของ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )
การพิสูจน ให 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 , 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ ∈ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) โดยที่
𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓) = 𝑡𝑡 ∈ 𝑊𝑊(𝑛𝑛) (𝑋𝑋)\𝑋𝑋 , 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓) = 𝑡𝑡′ ∈ 𝑊𝑊(𝑛𝑛) (𝑋𝑋)\𝑋𝑋
และ
𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝛾𝛾) = 𝐹𝐹 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛;𝑛𝑛) (𝑋𝑋) , 𝜎𝜎𝑡𝑡′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾) = 𝐹𝐹′ ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛;𝑛𝑛) (𝑋𝑋)
พิจารณา �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ �(𝑓𝑓) = 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓))
จากการกำหนดการแทนตำแหนงของเทอม 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓) = 𝑡𝑡′ ใน 𝑛𝑛 ตำแหนงของเทอม (𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) ขอ 3.)
ทำใหไดวา 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ (𝑓𝑓)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) ∈ 𝑊𝑊(𝑛𝑛) (𝑋𝑋)\𝑋𝑋
และพิจารณา �𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ �(𝛾𝛾) = 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓))
จากการกำหนดการแทนตำแหนงของเทอมเชิงความสัมพันธ 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾) = 𝐹𝐹′ ใน 𝑛𝑛 ตำแหนงของเทอม
(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) ขอ 4.) ทำใหไดวา 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ (𝛾𝛾)(𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓), … , 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 (𝑓𝑓)) ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛;𝑛𝑛) (𝑋𝑋)
ดังนั้น 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝐹𝐹 +𝐺𝐺 𝜎𝜎𝑡𝑡 ′,𝐹𝐹′ ∈ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛)
■
วิจารณและสรุปผล:
จากที่ไดศึกษาสมบัติบางประการของโครงสรางกึง่ กรุปยอยของไฮเพอรสับสติติวชันที่วางนัยทั่วไปสำหรับระบบ
พีชคณิตชนิด (𝑛𝑛; 𝑛𝑛) เราสามารถสรุปไดวา

1.) (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ), (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ), (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) , (𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )
และ (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุปยอยของ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )

2.) (𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุปยอยของ (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) และ (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )
3.) (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) และ (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 ) เปนกึ่งกรุปยอยของ (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺 (𝑛𝑛; 𝑛𝑛); +𝐺𝐺 )
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การศึกษาสมาชิก 𝟐-โพเทนท์ ในโมนอยด์ ของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต
ชนิด (𝟐; 𝟐)
THE STUDY OF 2-POTENT ELEMENTS IN MONOID OF GENERALIZED
HYPERSUBSTITUTIONS FOR ALGEBRAIC SYSTEMS OF TYPE (𝟐; 𝟐)
คณิน ฉัตรธนพงศ์*, ดารา ภูสง่า, จินตนา จูมวงษ์ และ สุรพล จิโน
Kanin Chattanapong*, Dara Phusanga, Jintana Joomwong and Surapon Jino
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
บทคัดย่อ:
แนวคิดของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (𝜏, 𝜏 ′ ) ถูกเสนอครั้งแรก โดยภูสง่า[3]
จากแนวคิดนี้นำไปสู่โครงสร้างของโมนอยด์ของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (𝜏, 𝜏 ′ )
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมาชิก 2-โพเทนท์ของโมนอยด์นี้ ซึ่งมุ่งเน้นระบบพีชคณิตนีไ้ ปที่ ชนิด (𝜏, 𝜏 ′ ) : = (2; 2)
คำสำคัญ: ระบบพีชคณิต ไฮเพอร์สับสติติวชัน โมนอยด์ สมาชิก 2-โพเทนท์ เทอม เทอมเชิงความสัมพันธ์
Abstract:
The concept of generalized hypersubstitutions for algebraic systems of type (𝜏, 𝜏 ′) was
introduced by Phusanga [3]. Following this idea obtains the structure of a monoid of generalized
hypersubstitutions for algebraic systems of type (𝜏, 𝜏 ′) in a canonical way. The purpose of this paper is
the study of 2-potent elements in this monoid. This justifies that we focus us to algebraic system of type
(𝜏, 𝜏 ′ ) = (2; 2).

Keywords: algebraic system, hypersubstitution, monoid, 2-potent elements, term, relational term
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บทนำ:
ในปี 2000 S. Leeratanavalee และ K. Denecke ได้เสนอแนวความคิดของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป
บนพีชคณิตสากล (generalized hypersubstitutions for universal algebra) เป็นครั้งแรก [6] ในปี 2016 D. Phusanga,
A. Kamtornpipattanakul, J. Boonkerd และ J. Joomwong ได้ขยายแนวความคิดของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป
บนพีชคณิตสากล สูไ่ ฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต [3] และในปี 2018 D. Phusanga และ J.
Koppitz ได้นำเสนอแนวคิดใหม่ของไฮเพอร์สับสติติวชันเชิงความสัมพันธ์ สำหรับระบบพีชคณิต (generalized relational
hypersubstitutions for algebraic systems) [4] ในปี 2020 A. Sareeto and S. Leeratanavalee ได้ศึกษาสมาชิก 2โพเทนท์ของของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป บนพีชคณิตสากล ชนิด (2) [1]
จากแนวคิดที่ได้กล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจขยายการศึกษาสมาชิก 2-โพเทนท์ของของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่
วางนัยทั่วไป บนพีชคณิตสากล ชนิด (2) สู่การศึกษาสมาชิก 2-โพเทนท์ของของไฮเพอร์สับสติติวชัน ทีว่ างนัยทั่วไป บน
ระบบพีชคณิต ชนิด (2; 2) เราจะทบทวนนิยามของระบบพีชคณิต ชนิด (2; 2) เทอม อันดับ 𝑛 ชนิด (2) เทอมเชิง
ความสัมพันธ์ 𝑛 ชนิด (2) ที่ได้ใช้ในงานวิจัยนี้เท่านั้น ระบบพีชคณิต (algebraic system) [2] ชนิด (2; 2) คือโครงสร้าง
𝒜 = (𝐴; 𝑓 𝐴 , 𝛾 𝐴 ) ที่ประกอบด้วย 𝐴 เป็นเซตที่ไม่เป็นเซตว่าง (non-empty set) 𝑓 𝐴 คือการดำเนินการทวิภาค
(binary operations) บน 𝐴 ที่ซึ่ง 𝑓 𝐴 ∶ 𝐴2 → 𝐴 เรียก 2 ว่า ลำดับชั้น (arity) ของ 𝑓 𝐴 และ 𝛾 𝐴 คือความสัมพันธ์ทวิภาค
(binary relations) บน 𝐴 โดย 𝛾 𝐴 ⊆ 𝐴2 เป็นความสัมพันธ์อันดับ 2 และเรียก 2 ว่า ลำดับชั้น ของ 𝛾 𝐴 คู่อันดับ (2; 2)
เรียกว่า ชนิด (type) ของระบบพีชคณิต 𝒜 การกำหนดนิยามของ เทอม และ เทอมเชิงความสัมพันธ์ เราต้องอาศัย ตัวแปร
(variables) 𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2 , … } สัญลักษณ์ของการดำเนินการ (operation symbol ) 𝑓 และสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์
𝛾 (relational symbol)
บทนิยาม 1: ให้ 𝑛 ∈ ℕ กำหนดนิยาม เทอม อันดับ 𝑛 (ชนิด (2)) (𝑛 -ary term (of type (2))) โดยการอุปนัยดังนี้
1) ตัวแปร 𝑥𝑖 ∈ 𝑋𝑛 เป็นเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด (2)
2) ถ้า 𝑡1 , 𝑡2 เป็นเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด (2) และ 𝑓 เป็นสัญลักษณ์ของการดำเนินการทวิภาค แล้ว 𝑓 (𝑡1 , 𝑡2 )
เป็นเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด (2)
ให้สัญลักษณ์ 𝑊2 (𝑋𝑛 ) แทนเซตของเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด (2) ทั้งหมด และให้ 𝑊2 (𝑋) ≔ ⋃𝑛≥1 𝑊2 (𝑋𝑛 )
เป็นเซตของเทอม ชนิด (2) ทั้งหมด
ตัวอย่าง 2: ให้ 𝑋3 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 } และ 𝑓 เป็นสัญลักษณ์ของการดำเนินการทวิภาค จะได้ เทอม อันดับ 3 ชนิด (2)
ดังนี้ 𝑊(2) (𝑋3 ) = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) , 𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝑓(𝑥3 , 𝑥2 ) , 𝑓(𝑥1 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 )), … }
บทนิยาม 3: ให้ 𝑛 ∈ ℕ ถ้า 𝑡1 , 𝑡2 เป็นเทอมอันดับ 𝑛 ชนิด (2) และ 𝛾 เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ทวิภาค แล้ว
𝛾 (𝑡1 , 𝑡2 ) เป็น เทอมเชิงความสัมพันธ์ อันดับ 𝑛 (ชนิด(2; 2)) (𝑛 -ary relational term (of type (2; 2))
ให้สัญลักษณ์ 𝑅𝐹(2;2)(𝑋𝑛 ) แทนเซตของเทอมเชิงความสัมพันธ์อันดับ 𝑛 ชนิด (2; 2) ทั้งหมด และให้
𝑅𝐹(2;2) (𝑋) ≔ ⋃𝑛≥1 𝑅𝐹(2;2) (𝑋𝑛 ) แทนเซตของเทอมเชิงความสัมพันธ์ ชนิด (2; 2) ทั้งหมด
ตัวอย่าง 4: จากการสร้างเทอม อันดับ 3 ชนิด (2) ใน ตัวอย่าง 2 ให้ 𝛾 เป็นสัญญาลักษณ์ความสัมพันธ์ทวิภาค เราจะนำมา
สร้างเซตของเทอมเชิงความสัมพันธ์ อันดับ 3 ชนิด (2; 2) ดังนี้
𝑅𝐹(2;2) (𝑋3 ) = {𝛾(𝑥1 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 )), 𝛾(𝑓(𝑥2 , 𝑥2 ) , 𝑓(𝑥3 , 𝑥2 )) , 𝛾(𝑥3 , 𝑥1 ), … }
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บทนิยาม 5: ซุปเพอร์โพซิชัน ที่วางนัยทั่วไปของเทอม ชนิด(2) (generalized superposition of terms of type (2))
คือการส่ง
𝑆 2 : 𝑊(2) (𝑋) × 𝑊(2) (𝑋)2 ⟶ 𝑊(2) (𝑋)

นิยามโดยอุปนัยดังต่อไปนี้ สำหรับแต่ละ 𝑡1 , 𝑡2 , 𝑠1 , 𝑠2 ∈ 𝑊(2) (𝑋)
1) 𝑆 2 (𝑥𝑗 , 𝑡1 , 𝑡2 ) ≔ 𝑡𝑗 เมื่อ 1 ≤ 𝑗 ≤ 2
2) 𝑆 2 (𝑥𝑗 , 𝑡1 , 𝑡2 ) ≔ 𝑥𝑗 เมื่อ 2 < 𝑗
3) 𝑆 2 (𝑓(𝑠1 , 𝑠2 ), 𝑡1 , 𝑡2 ) ≔ 𝑓(𝑆 2 (𝑠1 , 𝑡1 , 𝑡2 ), 𝑆 2 (𝑠2 , 𝑡1 , 𝑡2 ))
ตัวอย่าง 6: 1) ให้ 𝑗 = 1 และ 𝑡1 = 𝑥3 , 𝑡2 = 𝑥2 จะได้วา่ 𝑆 2 (𝑥1 , 𝑥3 , 𝑥2 ) = 𝑥3
2) ให้ 𝑗 = 4 และ 𝑡1 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝑡2 = 𝑓(𝑥3 , 𝑥2 )
จะได้ว่า 𝑆 2 (𝑥4 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝑓(𝑥3 , 𝑥2 )) = 𝑥4
3) ให้ 𝑓(𝑠1 , 𝑠2 ) = 𝑓(𝑥1 , 𝑥5 ) และ 𝑡1 = 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑡2 = 𝑓(𝑥2 , 𝑥3 )
จะได้ว่า 𝑆 2 (𝑓(𝑥1 , 𝑥5 ), 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑓(𝑥2 , 𝑥3 )),
= 𝑓(𝑆 2 (𝑥1 , 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑓(𝑥2 , 𝑥3 )), 𝑆 2 (𝑥5 , 𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑓(𝑥2 , 𝑥3 ))) = 𝑓(𝑓(𝑥2 , 𝑥1 ), 𝑥5 )

บทนิยาม 7: ให้ 𝑡1 , 𝑡2 ∈ 𝑊(2) (𝑋) ซุปเพอร์โพซิชัน ที่วางนัยทั่วไปของเทอมเชิงความสัมพันธ์ ชนิด (2; 2)
(generalized superposition of relational terms of type (2; 2)) คือการส่ง
𝑅 2 : 𝑅𝐹(2;2) (𝑋) × 𝑊(2) (𝑋)2 ⟶ 𝑅𝐹(2;2) (𝑋)

นิยามโดย 𝑅2 (𝛾(𝑠1 , 𝑠2 ), 𝑡1 , 𝑡2 ) ≔ 𝛾(𝑆 2 (𝑠1 , 𝑡1 , 𝑡2 ), 𝑆 2 (𝑠2 , 𝑡1 , 𝑡2 ))
สำหรับทุก 𝛾( 𝑠1 , 𝑠2 ) ∈ 𝑅𝐹(2;2) (𝑋)
ตัวอย่าง 8: ให้ 𝛾 (𝑠1 , 𝑠2 ) = 𝛾(𝑥2 , 𝑥3 ) และ 𝑡1 = 𝑥3 , 𝑡2 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ) จะได้ว่า
𝑅 2 (𝛾(𝑥2 , 𝑥3 ), 𝑥3 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 )) = 𝛾(𝑆 2 (𝑥2 , 𝑥3 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 )), 𝑆 2 (𝑥3 , 𝑥3 , 𝑓(𝑥1 , 𝑥1 )))
= 𝛾(𝑓(𝑥1 , 𝑥1 ), 𝑥3 )

บทนิยาม 9: [1] สมาชิก 𝑎 ในกึ่งกรุปจะถูกเรียกว่า 𝟐 −โพเทนท์ (2-potent) ถ้า
(1) 𝑎3 = 𝑎2
(2) 𝑎, 𝑎2 แตกต่างกัน
เราให้ความหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ดังนี้ ให้ 𝑡 ∈ 𝑊(2) (𝑋)
𝑣𝑎𝑟(𝑡) ≔ ตัวแปรทั้งหมดที่ปรากฎใน เทอม 𝑡
𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑡): = ตัวแปรแรก (จากด้านซ้าย) ที่ปรากฎในเทอม 𝑡
เช่น ให้ 𝑡 = 𝑓(𝑥1 , 𝑓(𝑥3 , 𝑥3 )) จะได้ 𝑣𝑎𝑟(𝑡) = {𝑥1 , 𝑥3 } และ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑡) = 𝑥1
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วิธีการทดลอง:
สำหรับหัวข้อนี้ เราจะนำเครื่องมือที่ใช้ อย่างแรกเราจะให้แนวคิดของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับ
ระบบพีชคณิต ดังนี้
บทนิยาม 10: ไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต (ชนิด(𝟐; 𝟐)) (generalized
hypersubstitutions for algebraic systems of type (2; 2) คือการส่ง
𝜎𝑡,𝐹 : {𝑓} ⋃{𝛾} → 𝑊2 (𝑋) ⋃ 𝑅𝐹(2,2) (𝑋)

โดยที่

𝜎𝑡,𝐹 (𝑓) = 𝑡 ∈ 𝑊2 (𝑋) และ 𝜎𝑡,𝐹 (𝛾) = 𝐹 ∈ 𝑅𝐹(2,2) (𝑋)

ให้สัญลักษณ์ 𝐻𝑦𝑝𝐺 (2; 2) แทนเซตของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด
(2; 2) ทั้งหมด
เราสามารถขยายไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต สู่การส่ง
𝜎̂𝑡,𝐹 : 𝑊2 (𝑋) ⋃ 𝑅𝐹(2,2) (𝑋) → 𝑊2 (𝑋2 ) ⋃ 𝑅𝐹(2,2) (𝑋)

ที่นิยามการส่งดังนี้
1.) 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥𝑖 ] ≔ 𝑥𝑖 สำหรับทุก 𝑥𝑖 ∈ 𝑋, 𝑖 ∈ {1,2, … }
2.) 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑓(𝑡1 , 𝑡2 )] ≔ 𝑆 2 (σ𝑡,𝐹 (𝑓), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
3.) 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑠1 , 𝑠2 )] ≔ 𝑅2 (σ𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠2 ])
ต่อไป เราจะกำหนดการดำเนินการทวิภาค ∘𝐺 บนเซต 𝐻𝑦𝑝𝐺 (2; 2) ที่นิยามดังนี้
𝜎𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡 ′ ,𝐹′ ≔ 𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡 ′ ,𝐹′

สำหรับทุก ๆ 𝜎𝑡,𝐹 , 𝜎𝑡 ′ ,𝐹′ ∈ 𝐻𝑦𝑝𝐺 (2; 2)
ประพจน์ 11: [3] สำหรับเทอม 𝑡1 , … , 𝑡𝑛 ∈ 𝑊𝜏 (𝑋) และ สำหรับทุก 𝜎, 𝛽 ∈ 𝐻𝑦𝑝𝐺 (𝜏, 𝜏 ′ ) เรามี
1) 𝜎̂[𝑅𝑛 (𝐹, 𝑡1 , … , 𝑡𝑛 )] = 𝑅𝑛 (𝜎̂[𝐹], 𝜎̂[𝑡1 ], … , 𝜎̂[𝑡𝑛 ])
2) (𝜎̂ ∘ 𝛽)̂ = 𝜎̂ ∘ 𝛽̂
ประพจน์ 12: [3] (𝐻𝑦𝑝𝐺 (𝜏; 𝜏′),∘𝐺 , 𝜎𝑖𝑑 ) เป็นโมนอยด์ ทีซ่ ึ่ง 𝜎𝑖𝑑 เป็นสมาชิกเอกลักษณ์ โดยแต่ละการส่ง สัญลักษณ์
การดำเนินการ 𝑓𝑖 อันดับ 𝑛𝑖 ไปยังเทอม 𝑓𝑖 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛𝑖 ) และ สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ 𝛾𝑗 อันดับ 𝑛𝑗 ไปยังเทอมเชิง
ความสัมพันธ์ 𝛾𝑗 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛𝑗 )
ประพจน์ 13: [1] ถ้า 𝑠 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ) ที่ 𝑖 > 2 แล้ว 𝜎𝑠 เป็น 2-โพเทนท์
ประพจน์ 14: [1] ถ้า 𝑠 = 𝑓(𝑥𝑚 , 𝑡) ที่ 𝑚 > 2, 𝑡 ∈ 𝑊(2) (𝑋), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑡) และ 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑡) แล้ว 𝜎𝑠
เป็น 2-โพเทนท์
ประพจน์ 15: [1] ถ้า 𝑠 = 𝑓(𝑡, 𝑥𝑚 ) ที่ 𝑚 ≠ 2, 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑡), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑡) และ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑡) = 𝑥𝑖 ,
𝑖 > 2 แล้ว 𝜎𝑆 เป็น 2-โพเทนท์
ประพจน์ 16: [1] ถ้า 𝑠 = 𝑓(𝑡1 , 𝑡2 ) ที่ 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑡1 ) , 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑡2 ), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑡1 ) ∪ 𝑣𝑎𝑟(𝑡2 ) และ
𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑡1 ) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2 แล้ว 𝜎𝑠 เป็น 2-โพเทนท์
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ผลการทดลอง:
สำหรับหัวข้อนี้ จะเป็นผลงานวิจัยที่ศึกษา ให้ 𝜎𝑡,𝐹 ∈ 𝐻𝑦𝑝𝐺 (2; 2) เป็นไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป
สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (2; 2) ต่อไปจะเป็นการอธิบายลักษณะของ 𝜎𝑡,𝐹 ที่เป็น 2-โพเทนท์ ดังต่อไปนี้
บทตั้ง 17: กำหนดให้ 𝑚 > 2, 𝑡 ∈ 𝑊(2) (𝑋), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑡), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑡)
ถ้า 𝑆 2 (𝑡, 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡]) = 𝑢 ∈ 𝑊(2) (𝑋) แล้ว 𝑆 2 (𝑢, 𝑥𝑚 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑡]) = 𝑢
การพิสูจน์ การพิสูจน์จะอาศัยบนความซับซ้อนของเทอมดังนี้
1) ถ้า 𝑡 = 𝑥1 จะได้ว่า
𝑆 2 (𝑥1 , 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡]) = 𝑥𝑚 ดังนั้น 𝑆 2 (𝑥𝑚 , 𝑥𝑚 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑡]) = 𝑥𝑚
2) ถ้า 𝑡 = 𝑥𝑗 ; 𝑗 > 2 จะได้ว่า
𝑆 2 (𝑥𝑗 , 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡]) = 𝑥𝑗 ดังนั้น 𝑆 2 (𝑥𝑗 , 𝑥𝑚 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑡]) = 𝑥𝑗
3) ถ้า 𝑡 = 𝑓(𝑡1 , 𝑡2 ) ที่ 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑡1 ) , 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑡2 ), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑡1 ) ∪ 𝑣𝑎𝑟(𝑡2 )
จะได้ว่า 𝑆 2 (𝑓(𝑡1 , 𝑡2 ), 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡]) = 𝑓(𝑆 2 (𝑡1 , 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡]), 𝑆 2 (𝑡2 , 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡]))
3.1) ถ้า 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑡1 ) แต่ 𝑥1 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑡2 ) จะได้ 𝑓(𝑢, 𝑡2 ) แต่ 𝑥1 , 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑢1 )
ดังนั้น 𝑆 2 (𝑓(𝑢, 𝑡2 ), 𝑥𝑚 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑡]) = 𝑓(𝑢, 𝑡2 )
3.2) ถ้า 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑡2 ) แต่ 𝑥1 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑡1) จะได้ว่า 𝑓(𝑡1 , 𝑢) แต่ 𝑥1 , 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑢2 )
ดังนั้น 𝑆 2 ( 𝑓(𝑡1 , 𝑢), 𝑥𝑚 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑡]) = 𝑓(𝑡1 , 𝑢)
3.3) ถ้า 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑡1 ) แต่ 𝑥1 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑡2 ) จะได้ว่า 𝑓(𝑢, 𝑡2 ) แต่ 𝑥1 , 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑢1 )
ดังนั้น 𝑆 2 (𝑓(𝑢, 𝑡2 ), 𝑥𝑚 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑡]) = 𝑓(𝑢, 𝑡2 )
ประพจน์ 18: ให้ 𝑡 ∈ 𝑊(2) (𝑋) ที่ซึ่ง 𝜎𝑡 เป็น 2-โพเทนท์ ถ้าเทอมเชิงความสัมพันธ์ 𝐹 อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้
1) 𝛾(𝑥𝑙 , 𝑥1 ); 𝑙 > 2
2) 𝛾(𝑥𝑚 , 𝑠); 𝑚 > 2, 𝑠 ∈ 𝑊(2) (𝑋), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠)
3) 𝛾(𝑠, 𝑥𝑚 ); 𝑚 ≠ 2, 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2
4) 𝛾(𝑠1 , 𝑠2 ); 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 ), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ) ∪ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 ),
𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠1 ) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2
แล้ว 𝜎𝑡,𝐹 เป็น 2-โพเทนท์
การพิสูจน์ จากกำหนดให้ 𝑡 ∈ 𝑊(2) (𝑋) มี 4 รูปแบบดังต่อไปนี้

1)
2)
3)
4)

𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ); 𝑖 > 2
𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠); 𝑚 > 2, 𝑠 ∈ 𝑊(2) (𝑋), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠)
𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ); 𝑚 ≠ 2, 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2
𝑓(𝑠1 , 𝑠2 ) ที่ 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ) , 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 ), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ) ∪ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 ) และ
𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠1 ) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2
จากการกำหนดให้ 𝜎𝑡 เป็น 2-โพเทนท์ นั่นคือ 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝑓) = 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝑓)
ต่อไปจะแสดงว่า 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) โดยจะแบ่งการพิจารณาเป็น 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1) ถ้า 𝐹 = 𝛾(𝑥𝑙 , 𝑥1 ); 𝑙 > 2
พิจารณา 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 (𝛾)]
= 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑥𝑙 , 𝑥1 )] = 𝑅 2 (σ𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥𝑙 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥1 ])
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= 𝑅 2 (𝛾(𝑥𝑙 , 𝑥1 ), 𝑥𝑙 , 𝑥1 ) = 𝛾(𝑆 2 (𝑥𝑙 , 𝑥𝑙 , 𝑥1 ), 𝑆 2 (𝑥1 , 𝑥𝑙 , 𝑥1 ))
= 𝛾(𝑥𝑙 , 𝑥𝑙 )
และ 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎 2 𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎 2 𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾)]
= 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑥𝑙 , 𝑥𝑙 )] = 𝑅 2 (σ𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥𝑙 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑥𝑙 ])
= 𝑅 2 (𝛾(𝑥𝑙 , 𝑥1 ), 𝑥𝑙 , 𝑥𝑙 ) = 𝛾(𝑆 2 (𝑥𝑙 , 𝑥𝑙 , 𝑥𝑙 ), 𝑆 2 (𝑥1 , 𝑥𝑙 , 𝑥𝑙 ))
= 𝛾(𝑥𝑙 , 𝑥𝑙 )
3 (𝛾)
ดังนั้น 𝜎 𝑡,𝐹 = 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) เพราะฉะนั้น 𝜎𝑡,𝐹 เป็น 2-โพเทนท์

2) ถ้า 𝐹 = 𝛾(𝑥𝑚 , 𝑠); 𝑚 > 2, 𝑠 ∈ 𝑊(2) (𝑋), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠)
พิจารณา 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑥𝑚 , 𝑠)]
= 𝑅 2 (𝛾(𝑥𝑚 , 𝑠), 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠])
= 𝛾(𝑆 2 (𝑥𝑚 , 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠]), 𝑆 2 (𝑠, 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠])) = 𝛾(𝑥𝑚 , 𝑢)
โดยที่ 𝑆 2 (𝑠, 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠] = 𝑢 ซึ่งเป็นเทอมใหม่ที่เกิดจากการแทน 𝑥1 ใน 𝑠 โดย 𝑥𝑚
ดังนั้น 𝑣𝑎𝑟(𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾)) ∩ 𝑋2 = ∅

และ 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎 2 𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾)
= (𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝛾(𝑥𝑚 , 𝑠)]
= 𝑅 2 (𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑥𝑚 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠])
= 𝑅 2 (𝛾(𝑥𝑚 , 𝑢), 𝑥𝑚 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠])
= 𝛾(𝑆 2 (𝑥𝑚 , 𝑥𝑚 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠]), 𝑆 2 (𝑢, 𝑥𝑚 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠]))
= 𝛾(𝑥𝑚 , 𝑢)
3 (𝛾)
ดังนั้น 𝜎 𝑡,𝐹 = 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) เพราะฉะนั้น 𝜎𝑡,𝐹 เป็น 2-โพเทนท์

3) ถ้า 𝐹 = 𝛾(𝑠, 𝑥𝑚 ); 𝑚 ≠ 2, 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2
กรณีที่ 1: ถ้า 𝑚 = 1 จะได้ 𝐹 = 𝛾(𝑠, 𝑥1 )
พิจารณา 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑠, 𝑥1 )] = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝜎𝑡,𝐹 (𝛾)]
= 𝑅 2 (𝛾(𝑠, 𝑥1 ), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠], 𝑥1 ) = 𝛾(𝑆 2 (𝑠, 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠], 𝑥1 ), 𝑆 2 (𝑥1 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠], 𝑥1 ))
= 𝛾(𝑢, 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠])
ซึ่ง 𝑢 เป็นเทอมใหม่ที่เกิดจากการแทน 𝑥1 ใน 𝑠 โดย 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠] ดังนั้น 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = 𝛾(𝑢, 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠])

และ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑢) = 𝑥𝑖 เนื่องจาก 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠) ⊆ 𝑣𝑎𝑟(𝐹) และ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠) = 𝑥𝑖 และ
𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝐹) จะได้ 𝑣𝑎𝑟(𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠]) ∩ 𝑋2 = ∅ แล้ว 𝑣𝑎𝑟(𝑢) ∩ 𝑋2 = ∅
2 (𝛾))
ดังนั้น 𝑣𝑎𝑟(𝜎𝑡,𝐹
∩ 𝑋2 = ∅
2
2
2 [𝛾(𝑠,
พิจารณา 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹
∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂𝑡,𝐹
∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹
𝑥1 )]
2 [𝑠],
= 𝑅 2 (𝛾(𝑢, 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠]), 𝜎̂𝑡,𝐹
𝑥1 )
2 [𝑠],
2 [𝑠],
2
2
= 𝛾(𝑆 (𝑢, 𝜎̂𝑡,𝐹
𝑥1 ), 𝑆 (𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠], 𝜎̂𝑡,𝐹
𝑥1 ))
= 𝛾(𝑢, 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠])
กรณีที่ 2: ถ้า 𝑚 > 2 จะได้ 𝐹 = 𝛾(𝑠, 𝑥𝑚 )

พิจารณา 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑠, 𝑥𝑚 )]
= 𝑅 2 (𝛾(𝑠, 𝑥𝑚 ), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠], 𝑥𝑚 ) = 𝛾(𝑆 2 (𝑠, 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠], 𝑥1 ), 𝑆 2 (𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠], 𝑥𝑚 ))
= 𝛾(𝑢, 𝑥𝑚 )
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ซึ่ง 𝑢 เป็นเทอมใหม่ที่เกิดจากการแทน 𝑥1 ใน 𝑠 โดย 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠] ดังนั้น 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = 𝛾(𝑢, 𝑥𝑚 ) และ
𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑢) = 𝑥𝑖 เนื่องจาก 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠) ⊆ 𝑣𝑎𝑟(𝐹) และ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠) = 𝑥𝑖 และ 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝐹)
จะได้ 𝑣𝑎𝑟(𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠]) ∩ 𝑋2 = ∅ แล้ว 𝑣𝑎𝑟(𝑢) ∩ 𝑋2 = ∅ ดังนั้น 𝑣𝑎𝑟 (𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾)) ∩ 𝑋2 = ∅
พิจารณา 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎 2 𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝛾(𝑠, 𝑥𝑚 )]
= 𝑅 2 (𝛾(𝑢, 𝑥𝑚 ), 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠], 𝑥𝑚 )
= 𝛾(𝑆 2 (𝑢, 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠], 𝑥𝑚 ), 𝑆 2 (𝑥𝑚 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠], 𝑥𝑚 ))
= 𝛾(𝑢, 𝑥𝑚 )
ดังนั้น 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) เพราะฉะนั้น 𝜎𝑡,𝐹 เป็น 2-โพเทนท์

4) ถ้า 𝐹 = 𝛾(𝑠1 , 𝑠2 ); 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 ), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ) ∪ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 ),
𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠1 ) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2

กรณีที่ 1: 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ), 𝑥1 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 )
พิจารณา 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑠1 , 𝑠2 )]
= 𝑅 2 ( 𝜎𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠2 ])
= 𝛾(𝑆 2 (𝑠1 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠2 ]), 𝑆 2 (𝑠2 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠2 ]))
= 𝛾(𝑢, 𝑠2 )
ซึ่ง 𝑢 เป็นเทอมใหม่ที่เกิดจากการแทน 𝑥1 ใน 𝑠1 โดย 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ] ดังนั้น 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = 𝛾(𝑢, 𝑠2 ) และ
𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑢) = 𝑥𝑖 เนื่องจาก 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ) ⊆ 𝑣𝑎𝑟(𝐹) และ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠1 ) = 𝑥𝑖 และ
𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝐹) จะได้ 𝑣𝑎𝑟(𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ]) ∩ 𝑋2 = ∅ แล้ว 𝑣𝑎𝑟(𝑢) ∩ 𝑋2 = ∅

ดังนั้น 𝑣𝑎𝑟 (𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾)) ∩ 𝑋2 = ∅
พิจารณา 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎 2 𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝛾(𝑠1 , 𝑠2 )]
= 𝑅 2 (𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠2 ])
= 𝛾(𝑆 2 (𝑢, 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠2 ]), 𝑆 2 (𝑠2 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠2 ]))
= 𝛾(𝑢, 𝑠2 )
กรณีที่ 2: 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 ), 𝑥1 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 )

พิจารณา 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑠1 , 𝑠2 )]
= 𝑅 2 ( 𝜎𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠2 ])
= 𝛾(𝑆 2 (𝑠1 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠2 ]), 𝑆 2 (𝑠2 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠2 ]))
= 𝛾(𝑠1 , 𝑢)
ซึ่ง 𝑢 เป็นเทอมใหม่ที่เกิดจากการแทน 𝑥1 ใน 𝑠2 โดย 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ] ดังนั้น 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = 𝛾(𝑠1 , 𝑢)
และ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠1 ) = 𝑥𝑖 เนื่องจาก 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 ) ⊆ 𝑣𝑎𝑟(𝐹) และ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ) ∩ 𝑋2 = ∅

จะได้ 𝑣𝑎𝑟(𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ]) ∩ 𝑋2 = ∅ แล้ว 𝑣𝑎𝑟(𝑢) ∩ 𝑋2 = ∅ ดังนั้น 𝑣𝑎𝑟 (𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾)) ∩ 𝑋2 = ∅
พิจารณา 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎 2 𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝛾(𝑠1 , 𝑠2 )]
= 𝑅 2 (𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠2 ])
= 𝛾(𝑆 2 (𝑠1 , 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠2 ]), 𝑆 2 (𝑢, 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠2 ]))
= 𝛾(𝑠1 , 𝑢)
กรณีที่ 3: 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ) ∩ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 )

พิจารณา 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑠1 , 𝑠2 )]
= 𝑅 2 ( 𝜎𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠2 ])
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= 𝛾(𝑆 2 (𝑠1 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠2 ]), 𝑆 2 (𝑠2 , 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠2 ]))
= 𝛾(𝑢, 𝑣)
ซึ่ง 𝑢 และ 𝑣 เป็นเทอมใหม่ที่เกิดจากการแทน 𝑥1 ใน 𝑠1 และ 𝑠2 ตามลำดับ โดย 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ]
ดังนั้น 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) = 𝛾(𝑢, 𝑣) และ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑢) = 𝑥𝑖 เนื่องจาก 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠1 ) ∩ 𝑣𝑎𝑟(𝑠2 ) ⊆ 𝑣𝑎𝑟(𝐹)

และ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠1 ) = 𝑥𝑖 และ 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝐹) จะได้ 𝑣𝑎𝑟(𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑠1 ]) ∩ 𝑋2 = ∅ แล้ว 𝑣𝑎𝑟(𝑢) ∩ 𝑋2 = ∅
และ 𝑣𝑎𝑟(𝑣) ∩ 𝑋2 = ∅ ดังนั้น 𝑣𝑎𝑟 (𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾)) ∩ 𝑋2 = ∅
พิจารณา 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = (𝜎 2 𝑡,𝐹 ∘𝐺 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = (𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 ∘ 𝜎𝑡,𝐹 )(𝛾) = 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝛾(𝑠1 , 𝑠2 )]
= 𝑅 2 (𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠2 ]) = 𝑅 2 (𝛾(𝑢, 𝑣), 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠2 ])
= 𝛾(𝑆 2 (𝑢, 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠2 ]), 𝑆 2 (𝑣, 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑠2 ])) = 𝛾(𝑢, 𝑣)
3 (𝛾)
ดังนั้น 𝜎 𝑡,𝐹 = 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾) เพราะฉะนั้น 𝜎𝑡,𝐹 เป็น 2-โพเทนท์

บทตั้ง 19: ให้ 𝑡, 𝑡1 , 𝑡2 ∈ 𝑊(2) (𝑋) ทีม่ ีรูปแบบต่อไปนี้
1.) 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ); 𝑖 > 2
2.) 𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠); 𝑚 > 2, 𝑠 ∈ 𝑊(2) (𝑋), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠)
3.) 𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ); 𝑚 ≠ 2, 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2
แล้ว 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ]
การพิสูจน์ 1) กำหนดให้ 𝑡 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ); 𝑖 > 2 และพิจารณา 𝑡1 ได้ดังต่อไปนี้
1.1) ถ้า 𝑡1 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ); 𝑖 > 2
จะได้ 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 )], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝑆 2 (𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝑆 2 (𝑥𝑖 , 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]), 𝑆 2 (𝑥1 , 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]))
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝑥𝑖 , 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ]) = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ) = 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ]
1.2) ถ้า 𝑡1 = 𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠); 𝑚 > 2, 𝑠 ∈ 𝑊(2) (𝑋), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠)

จะได้ 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠)], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝑆 2 (𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡 [𝑠]), 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝑆 2 (𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]), 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑠], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]))
= 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥𝑚 )
และพิจารณา 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ] = 𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠)] = 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡 [𝑠]) = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥𝑚 )

ดังนั้น 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ]
1.3) ถ้า 𝑡1 = 𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ); 𝑚 ≠ 2, 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2
จะได้ 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 )], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝑆 2 (𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝜎̂𝑡 [𝑠], 𝑥𝑚 ), 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝑢, 𝑥𝑚 ) = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑢)
และพิจารณา 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ] = 𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 )] = 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝜎̂𝑡 [𝑠], 𝑥𝑚 ) = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑢)
2) กำหนดให้ 𝑡 = 𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠); 𝑚 > 2, 𝑠 ∈ 𝑊(2) (𝑋), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠) และพิจารณา 𝑡1 ได้ดงั ต่อไปนี้

2.1) ถ้า 𝑡1 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ); 𝑖 > 2
จะได้ 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 )], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝑆 2 (𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠), 𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠), 𝑥𝑖 , 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ]) = 𝑓(𝑥𝑚 , 𝑢) โดยที่ 𝑣𝑎𝑟(𝑢) ∩ 𝑋2 = ∅
= 𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 )]
2.2) ถ้า 𝑡1 = 𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠); 𝑚 > 2, 𝑠 ∈ 𝑊(2) (𝑋), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠)

จะได้ 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠)], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝑆 2 (𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠), 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡 [𝑠]), 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
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= 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠), 𝑆 2 (𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]), 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑠], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]))
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠), 𝑥𝑚 , 𝑢) = 𝑓(𝑥𝑚 , 𝑤) โดยที่ 𝑣𝑎𝑟(𝑓(𝑥𝑚 , 𝑤)) ∩ 𝑋2 = ∅
= 𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠)]
2.3) ถ้า 𝑡1 = 𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ); 𝑚 ≠ 2, 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2

จะได้ 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 )], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝑆 2 (𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠), 𝜎̂𝑡 [𝑠], 𝑥𝑚 ), 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠), 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑠], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]), 𝑥𝑚 ) = 𝑓(𝑥𝑚 , 𝑣) โดยที่ 𝑣𝑎𝑟(𝑓(𝑥𝑚 , 𝑣)) ∩ 𝑋2 = ∅
= 𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 )]
3) กำหนดให้ 𝑡 = 𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ); 𝑚 ≠ 2, 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2

และพิจารณา 𝑡1 ได้ดังต่อไปนี้
3.1) ถ้า 𝑡1 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 ); 𝑖 > 2
จะได้ 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 )], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝑆 2 (𝑆 2 (𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ), 𝑥𝑖 , 𝑥1 ), 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠), 𝑥𝑖 , 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ]) = 𝑓(𝑢, 𝑥𝑚 )
และพิจารณา 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ] = 𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥1 )] = 𝑆 2 (𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ), 𝑥𝑖 , 𝑥1 ) = 𝑓(𝑢, 𝑥𝑚 )
3.2) ถ้า 𝑡1 = 𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠); 𝑚 > 2, 𝑠 ∈ 𝑊(2) (𝑋), 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠)

จะได้ 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠)], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝑆 2 (𝑆 2 (𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ), 𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡 [𝑠]), 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ), 𝑆 2 (𝑥𝑚 , 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]), 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑠], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]))
= 𝑆 2 (𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ), 𝑥𝑚 , 𝑢) = 𝑓(𝑤, 𝑥𝑚 ) โดยที่ 𝑣𝑎𝑟(𝑓(𝑤, 𝑥𝑚 )) ∩ 𝑋2 = ∅
= 𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑥𝑚 , 𝑠)]
3.3) ถ้า 𝑡1 = 𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ); 𝑚 ≠ 2, 𝑥1 ∈ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑥2 ∉ 𝑣𝑎𝑟(𝑠), 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡(𝑠) = 𝑥𝑖 , 𝑖 > 2

จะได้ 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 )], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝑆 2 (𝑆 2 (𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ), 𝜎̂𝑡 [𝑠], 𝑥𝑚 ), 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
= 𝑆 2 (𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 ), 𝑆 2 (𝜎̂𝑡 [𝑠], 𝜎̂𝑡 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]), 𝑥𝑚 ) = 𝑓(𝑣, 𝑥𝑚 ) โดยที่ 𝑣𝑎𝑟(𝑓(𝑣, 𝑥𝑚 )) ∩ 𝑋2 = ∅
= 𝜎̂𝑡 [𝑓(𝑠, 𝑥𝑚 )]

ประพจน์ 20: ให้ 𝑡, 𝑡1 , 𝑡2 ∈ 𝑊(2) (𝑋) มีรูปแบบในบทตั้ง 19 และให้เทอมเชิงความสัมพันธ์ 𝐹 = 𝛾(𝑡1 , 𝑡2 )
จะได้ว่า 𝜎𝑡,𝐹 เป็น 2-โพเทนท์
การพิสูจน์ พิจารณา 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝐹] = 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝛾(𝑡1 , 𝑡2 )]
𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝐹] = 𝑅 2 (𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾), 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂ 2 𝑡,𝐹 [𝑡2 ] = 𝑅 2 (𝜎̂𝑡,𝐹 [𝛾(𝑡1 , 𝑡2 )], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
= 𝑅 2 (𝑅 2 (𝛾(𝑡1 , 𝑡2 ), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ])
= 𝑅 2 (𝛾(𝑡1 , 𝑡2 ), 𝑆 2 (𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]), 𝑆 2 (𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]))

โดยบทตั้ง 19 ทำให้ได้ว่า 𝑆 2 (𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ]
ดังนั้น 𝜎 3 𝑡,𝐹 (𝛾) = 𝑅 2 (𝛾(𝑡1 , 𝑡2 ), 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡1 ], 𝜎̂𝑡,𝐹 [𝑡2 ]) = 𝜎 2 𝑡,𝐹 (𝛾)
เพราะฉะนั้น 𝜎𝑡,𝐹 เป็น 2-โพเทนท์
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
งานวิจัยนี้เราใช้แนวคิดใน [1] ในการศึกษาสมาชิก 2-โพเทนท์ ของโมนอยด์ของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัย
ทั่วไป สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (2; 2) โดยเราพิจารณาเฉพาะ เทอม 𝑡 ที่ทำให้ 𝜎𝑡 ที่เป็น 2-โพเทนท์ เพื่อขยายการ
พิจารณาลักษณะ ของเทอมเชิงความสัมพันธ์ 𝐹 = 𝛾(𝑡1, 𝑡2) ที่ทำให้ สมาชิก 𝜎𝑡,𝐹 ∈ 𝐻𝑦𝑝𝐺 (2; 2) ที่จะเป็น 2-โพเทนท์
จากการศึกษานี้จะพบว่า ถ้า สมาชิก 𝜎𝑡 , 𝜎𝑡1 , 𝜎𝑡2 เป็น 2-โพเทนท์ แล้ว สมาชิก 𝜎𝑡,𝐹 เป็น 2-โพเทนท์
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ผลเฉลยของบางสมการไซน์กอร์ดอน โดยใช้ระเบียบวิธีการวนซ้ำเอลซากิแบบใหม่ที่ถูกดัดแปลง
SOLUTION OF SOME SINEGORDON EQUATIONS USING MODIFIED NOVEL ELZAKI ITERATIVE
METHOD
อทิตยา คำมา, ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ และ บุรัสกร นันทดิลก∗
Atittaya Khamma, Tawatchai Petaratip and Buraskorn Nuntadilok∗
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
∗ ผู้นิพนธ์ประสานงาน: บุรัสกร นันทดิลก
อีเมล: buraskorn.nun@gmail.com
บทคัดย่อ:
ในงานนี้ เราจะหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการไซน์กอร์ดอน ที่ถูกคำนวณโดยระเบียบวิธีที่ถูกดัดแปลงมาจากระเบียบ
วิธีการวนซ้ำเอลซากิแบบใหม่ (Novel Elzaki Iterative Method  NEIM) ระเบียบวิธีใหม่นี้สามารถลดขั้นตอนในการคำนวณ และ
มีการคำนวณที่ง่ายกว่าระเบียบวิธี NEIM ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะถูกแสดงในบทความ
คำสำคัญ: การแปลงเอลซากิ ระเบียบวิธีการวนซ้ำแบบใหม่ สมการไซน์–กอร์ดอน
Abstract:
In this work, the numerical solution of sineGordon equation will be solved by the modification of the
Novel Elzaki Iterative Method (NEIM). This new method can reduce the process of computing and is easier to
solve than NEIM. The result obtained will be shown in this paper.
Keywords: Elzaki transform, New iterative method, sine–Gordon equation
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บทนำ:
สมการไซน์กอร์ดอน เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบไม่เชิงเส้นที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ได้ เช่น โซลิตอนหรือคลื่นเดี่ยว สมการนี้เป็นส่วนหนึ่งของสมการไคลน์กอร์ดอน ที่มีนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์จำนวนมากให้
ความสนใจศึกษา ซึ่งส่วนหนึ่งของการศึกษาในเรื่องนี้ คือการพยายามหาระเบียบวิธีที่ใช้ในการหาผลเฉลยของสมการ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีนักวิจัยได้นำเสนอระเบียบวิธีเพื่อหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้น เช่น ระเบียบ
วิธีการแยกที่ ถูก ปรับปรุง (Modified Decomposition method) [8] ระเบียบวิธี การวนซ้ำ แบบแปรผัน (Variational Iteration
method) [1, 3] ระเบียบวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์ (Differential Transform method) [4] ระเบียบวิธีการวนซ้ำแบบใหม่ (New
Iterative Method) [2] และระเบียบวิธีการวนซ้ำเอลซากิแบบใหม่ (Novel Elzaki Iterative Method: NEIM) [2] เป็นต้น ซึ่งงาน
นี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอระเบียบวิธีที่ถูกดัดแปลงมาจากระเบียบวิธีการวนซ้ำแบบใหม่และการแปลงเอลซากิ เพื่อหาผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของสมการไซน์กอร์ดอน
ระเบียบวิธีการวนซ้ำแบบใหม่
ระเบียบวิธีการวนซ้ำแบบใหม่ [2] จะพิจารณาสมการที่อยู่ในรูป u(x, t) = f (x, t) + N (u(x, t)) เมื่อ u คือผล
เฉลยของสมการที่ถูกพิจารณา f คือฟังก์ชันที่ทราบค่า และ N คือตัวดำเนินการไม่เชิงเส้น
กำหนดให้
u(x, t) =

∞
∑

ui

i=0

และ
N (u(x, t)) = N (u0 ) +

∞
∑







i
i−1
∑
∑
N 
uj  − N 
uj 

i=1

จะได้ว่า
u(x, t) = f (x, t) + N (u0 ) +

j=0

∞
∑





N 

i=1

j=0

i
∑





i−1
∑
uj  − N 
uj 

j=0

j=0

การแปลงเอลซากิ
บทนิยาม กำหนดเซต S = {f (x, t) : ∃M, k1 , k2 > 0, |f (x, t)| < M e|t|/kj สำหรับ t ∈ (−1)j × [0, ∞)}
การแปลงเอลซากิของฟังก์ชัน f (x, t) เมื่อ t > 0 ถูกกำหนดโดย [6]
∫
E[f (x, t)] = T (x, s) = s

∞

f (x, t)e− s dt
t

0

โดยที่ E[ · ] คือ ตัวดำเนินการการแปลงเอลซากิ
และ
s คือ โดเมนของ T (x, s) เมื่อ k1 ≤ s ≤ k2
จากนิยาม จะได้คุณสมบัติการแปลงเอลซากิและการแปลงเอลซากิผกผัน ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติข้อที่ 1 :

[

]
n−1
∂n
T (x, s) ∑ 2−n+k ∂ k
u(x, t) =
−
s
u(x, 0)
E
∂tn
sn
∂tk

คุณสมบัติข้อที่ 2 :
= n!
คุณสมบัติข้อที่ 3 : E −1 [sn ] =
E[tn ]

k=0

sn+2
tn−2
(n − 2)!
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ระเบียบวิธีวิจัย:
ในส่วนนี้ จะแสดงระเบียบวิธีของงานวิจัยที่ถูกใช้เพื่อหาผลเฉลยของสมการไซน์กอร์ดอน โดยแบ่งเป็นสองขั้นตอน คือ
ระเบียบวิธีการวนซ้ำเอลซากิแบบใหม่ และการดัดแปลงระเบียบวิธีดังกล่าว
ขั้นที่ 1: ระเบียบวิธีวนซ้ำเอลซากิแบบใหม่ สำหรับการหาผลเฉลยของสมการไซน์กอร์ดอน เมื่อ α และ β เป็นพารามิเตอร์ใด ๆ
พิจารณาสมการไซน์กอร์ดอน ที่อยู่ในรูป
ภายใต้เงื่อนไขเริ่มต้น

utt −αuxx +β sin(2u) = 0

(1)

u(x, 0) = h(x) และ ut (x, 0) = k(x)

(2)

จาก (1) และ (2) ประยุกต์ระเบียบวิธีการวนซ้ำเอลซากิแบบใหม่ จะได้
E [utt − αuxx + β sin(2u)] = E[0]
1
E [u(x, t)] − u(x, 0) − s ut (x, 0) = E [αuxx − β sin(2u)]
s2
E [u(x, t)] − s2 h(x) − s3 k(x) = s2 E [αuxx − β sin(2u)]

(∵ คุณสมบัติข้อที่ 1)
(∵ เงื่อนไขเริ่มต้น (2))

E [u(x, t)] = s2 h(x) + s3 k(x) + s2 E [αuxx − β sin(2u)]
[
]
u(x, t) = E −1 s2 h(x) + s3 k(x) + s2 E [αuxx − β sin(2u)]
∴ u(x, t) = f (x, t) + N (u(x, t))
(∵ คุณสมบัติข้อที่ 3)
[
]
โดยที่ f (x, t) = h(x) + k(x)t และ N (u(x, t)) = E −1 s2 E [αuxx − β sin(2u)]
 



∞
∞
i
i−1
∑
∑
∑
∑
จาก u(x, t) = ui และ N (u(x, t)) = N (u0 ) + N  uj  − N  uj  จะได้การวนซ้ำ คือ
i=0

i=1

j=0

j=0

u0 = f (x, t)
u1 = N (u0 )
u2 = N (u0 + u1 ) − N (u0 )
u3 = N (u0 + u1 + u2 ) − N (u0 + u1 )
u4 = N (u0 + u1 + u2 + u3 ) − N (u0 + u1 + u2 )

..
.

∴ un = N (u0 + u1 + u2 + · · · + un−1 ) − N (u0 + u1 + · · · + un−2 )

ดังนั้น จะได้ผลเฉลยแม่นตรงและผลเฉลยโดยประมาณของ (1) และ (2) คือ u = n→∞
lim

n
∑

เมื่อ n ≥ 2

ui

และ

ũn =

i=0

(3)
n
∑

ui

ตามลำดับ

i=0

ขั้นที่ 2: การดัดแปลงระเบียบวิธีวนซ้ำเอลซากิแบบใหม่
ในขั้นตอนนี้ จะดัดแปลงผลลัพธ์ที่เกิดจากขั้นตอนที่ 1 โดยที่ พิจารณาผลเฉลยโดยประมาณ ũ1 , ũ2 , ũ3 , . . .
ũ1 = u0 + u1
∴ ũ1 = u0 + N (u0 )
ũ2 = u0 + u1 + u2
= (u0 + N (u0 )) + (N (u0 + u1 ) − N (u0 ))
= u0 + N (u0 + u1 )
∴ ũ2 = u0 + N (u0 + N (u0 ))
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ũ3 = u0 + u1 + u2 + u3
= (u0 + N (u0 + N (u0 ))) + (N (u0 + u1 + u2 ) − N (u0 + u1 ))
= u0 + N (u0 + u1 + u2 )
∴ ũ3 = u0 + N (u0 + N (u0 + N (u0 )))

..
.

ũn = u0 + u1 + u2 + . . . + un

(4)

∴ ũn = M n (u0 )

เมื่อ

M 1 (u0 ) = u0 + N (u0 )

(5)

M 2 (u0 ) = u0 + N (u0 + N (u0 ))
M 3 (u0 ) = u0 + N (u0 + N (u0 + N (u0 )))

..
.

ดังนั้น จะได้ผลเฉลยแม่นตรงและผลเฉลยโดยประมาณของ (1) และ (2) ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ u0 อยู่ในรูป u = n→∞
lim M n (u0 )
และ ũn = M n (u0 ) ตามลำดับ และจะเรียกระเบียบวิธีใหม่นี้ว่า ระเบียบวิธีการวนซ้ำเอลซากิแบบใหม่ที่ถูกดัดแปลง (Modified
Novel Elzaki Iterative Method: MNEIM)
ผลลัพธ์:
ในส่วนนี้ ระเบียบวิธีข้างต้นจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อหาผลเฉลยโดยประมาณหรือผลเฉลยเชิงตัวเลข ũ3 ของ (1) และ
(2) โดยที่ h(x) = 0 และ k(x) = 2 sech(x) จะได้ว่า
[
]
u(x, t) = 2 sech(x)t + E −1 s2 E [αuxx − β sin(2u)]

เพื่อความสะดวกในการคำนวณ กำหนดให้พารามิเตอร์ α = 1 และ β = 0.5 และประยุกต์ใช้อนุกรมแมคลอริน จะได้
[
[
]]
22 3 24 5
2
u(x, t) = 2t sech(x) + E
s E uxx − u + u − u + · · ·
3!
5!
]]
[
[
22 3 24 5
−1
2
กำหนดให้ f (x, t) = u0 = 2t sech(x) และ N (u(x, t)) = E s E uxx − u + u − u + · · ·
3!
5!
ในงานนี้ u0 จะถูกเขียนใหม่ได้ในรูป u0 = V0 t เมื่อ V0 = 2 sech(x) ซึ่งจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง u0 และ V0 ดังนี้
−1

(u2n−1
)xx = (V02n−1 )xx t2n−1
0

โดยที่

(V02n−1 )xx = (2n − 1)2 · V02n−1 − n

ยกตัวอย่างเช่น

( 2n−1 )

(u0 )xx = (V0 )xx t

เมื่อ

(u30 )xx = (V03 )xx t3

เมื่อ

(u50 )xx = (V05 )xx t5

เมื่อ

2

· V02n+1

เมื่อ

n = 1, 2, 3, · · ·

1
(V0 )xx = V0 − V03
2
(V03 )xx = 9V03 − 3V05
25
(V05 )xx = 25V05 − V07
2

(6)
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ต่อไป จะแสดงวิธีการหาผลเฉลยโดยประมาณ
เริ่มต้น พิจารณาพจน์ u0 + N (u0 ) จะได้

ũ3 = M3 (u0 ) = u0 + N (u0 + N (u0 + N (u0 )))

u0 + N (u0 ) = V0 t + N (V0 t)
[
[
]]
22
24
3
5
−1
2
= V0 t + E
s E (V0 )xx t − V0 t + (V0 t) − (V0 t) + · · ·
3!
5!
[
[(
]]
)
2
1
2
24
≈ V0 t + E −1 s2 E V0 − V03 t − V0 t + V03 t3 − V05 t5
2
3!
5!
[ [(
]]
)
2
1 3 3
2 3
24 5
2
−1
3
5
7
V0 − V0 s − V0 s + V0 · 3!s − V0 · 5!s
s
≈ V0 t + E
2
3!
5!
[(
]
)
1 3 5
−1
5
2 3 7
4 5 9
V0 − V0 s − V0 s + 2 V0 s − 2 V0 s
≈ V0 t + E
2
]
[(
) 3
5
7
1 3 t
t3
2 3 t
4 5 t
≈ V0 t + V0 − V0
− V0 + 2 V0
− 2 V0
2
3!
3!
5!
7!
2
4
1
2
2
∴ u0 + N (u0 ) ≈ V0 t −
V03 t3 + V03 t5 − V05 t7
2 · 3!
5!
7!

(7)

จาก (7) พิจารณาพจน์ u0 + N (u0 + N (u0 )) จะได้
(
)
1
22 3 5 24 5 7
3 3
u0 + N (u0 + N (u0 )) ≈ V0 t + N V0 t −
V t + V0 t − V0 t
2 · 3! 0
5!
7!
[
[(
1
22
≈ V0 t + E −1 s2 E (V0 )xx t −
(V03 )xx t3 + (V03 )xx t5
2 · 3!
5!
) (
)
4
2
2
1
2 3 5 24 5 7
5
7
3 3
− (V0 )xx t − V0 t −
V t + V0 t − V0 t
7!
2 · 3! 0
5!
7!
(
)3
2
2
4
2
1
2
2
+
V0 t −
V03 t3 + V03 t5 − V05 t7
3!
2 · 3!
5!
7!
(
)5 ]]
4
2
2
1
2 3 5 24 5 7
3 3
−
V0 t −
V t + V0 t − V0 t
5!
2 · 3! 0
5!
7!
)
[
[((
1
1
≈ V0 t + E −1 s2 E
V0 − V03 t −
(9V03 − 3V05 ) t3
2
2 · 3!
(
) )
22
24
25 7
3
5 5
5
+ (9V0 − 3V0 ) t −
25V0 − V0 t7
5!
7!
2
(
)
2
4
1
2 3 5 2 5 7
3 3
− V0 t −
V t + V0 t − V0 t
2 · 3! 0
5!
7!
]]
(
)
3
1
24
22
5
3 3
+
V0 t −
V t
−
(V0 t)
3!
2 · 3! 0
5!
∴ u0 + N (u0 + N (u0 )) ≈ V0 t −

1
3
2 3 7
1 5 7
V 3 t3 +
V 5 t5 +
V t −
V t
2 · 3! 0
2 · 5! 0
315 0
105 0

(8)

ในทำนองเดียวกัน จาก (8) เมื่อพิจารณา u0 + N (u0 + N (u0 + N (u0 ))) จะได้ว่า
(
)
(
)
1
3
1
1
5
3 3
3
5
5
3
5
V
t
+
V
−
V
t
+
V
−
V
t7
22 · 3 0
23 · 5 0
24 · 5 0
26 · 7 0
24 · 3 · 7 0
(
)
2 3
3
2
3
3
5
≈ 2t sech(x) − t sech (x) +
sech (x) − sech (x) t5
3
5
5
(
)
1
10
+
sech3 (x) − sech5 (x) t7
56
21

(9)

ũ3 ≈ V0 t −

(10)
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ดังนั้น ũ3 คือ ผลเฉลยโดยประมาณของ (1) และ (2) เมื่อ h(x) = 0

k(x) = 2 sech(x) α = 1 และ β = 0.5

สรุปและอภิปรายผล:
จาก [5] ผลเฉลยแม่น ตรงสำหรับ ปัญหา utt − uxx + sin(u) = 0 กับ เงื่อนไขเริ่ม ต้น u(x, 0) = 0 และ
ut (x, 0) = 4 sech(x) คือ u(x, t) = 4 tan−1 (t sech(x)) และเมื่อ แทนค่า u ด้วย 2u เราจะได้ ผลเฉลยแม่น ตรงของ
(1) และ (2) อยู่ในรูป uexact (x, t) = 2 tan−1 (t sech(x)) เมื่อ α = 1 และ β = 0.5
และถ้าหากพิจารณา (8) จะได้ ũ2 อยู่ในรูป
2
ũ2 = 2t sech(x) − t3
3

sech

3

2
(x) + t5
5

sech

5

(
(x) +

16
315

sech

3

96
(x) −
315

sech

5

)
(x) t7

ซึ่งมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ใน [2] และจากการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ uexact จะสามารถคำนวณค่าคลาดเคลื่อน e:
(
e = uexact − ũ2 =

32
105

sech

5

16
(x) −
315

sech

3

2
(x) −
7

sech

7

)
(x) t7 + O(t8 )

นอกจากนี้ หากพิจารณาผลเฉลยโดยประมาณ ũn ซึ่งมีค่าเท่ากับ u0 + u1 + u2 + . . . + un โดยเปรียบเทียบขั้น
ตอนการหาผลเฉลยจากระเบียบวิธี การวนซ้ำ เอลซากิ แบบใหม่ (NEIM) [2] และจากระเบียบวิธี การวนซ้ำ เอลซากิ แบบใหม่ ที่ ถูก
ดัดแปลง (MNEIM) จะเห็นว่าระเบียบวิธี MNEIM จะไม่มีขั้นตอนการคำนวณ u2 , u3 , u4 ... ดังนั้น ระเบียบวิธี MNEIM จะมีขั้น
ตอนการคำนวณที่น้อยกว่าและง่ายกว่าระเบียบวิธี NEIM ยกตัวอย่างเช่น ในการหาผลเฉลย ũ2 ระเบียบวิธี MNEIM ใช้ 4 ขั้นตอน
แต่ระเบียบวิธี NEIM จะใช้ 5 ขั้นตอน หรือ ในการหาผลเฉลย ũ4 ระเบียบวิธี MNEIM ใช้ 8 ขั้นตอนในการหาผลเฉลย แต่ระเบียบ
วิธี NEIM ใช้ถึง 11 ขั้นตอน ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการหาผลเฉลย ได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบขั้นตอนการหาผลเฉลย ũ4 ของระเบียบวิธี NEIM และ MNEIM
ขั้นที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NEIM

MNEIM

u0

u0

N (u0 ) = u1

N (u0 )

u0 + u1 = ũ1

u0 + N (u0 ) = ũ1

N (u0 + u1 )

N (u0 + N (u0 ))

N (u0 + u1 ) − N (u0 ) = u2

u0 + N (u0 + N (u0 )) = ũ2

u0 + u1 + u2 = ũ2

N (u0 + N (u0 + N (u0 )))

N (u0 + u1 + u2 )

u0 + N (u0 + N (u0 + N (u0 ))) = ũ3

N (u0 + u1 + u2 ) − N (u0 + u1 ) = u3

N (u0 + N (u0 + N (u0 + N (u0 ))))

u0 + u1 + u2 + u3 = ũ3

u0 + N (u0 + N (u0 + N (u0 + N (u0 )))) = ũ4

N (u0 + u1 + u2 + u3 )
N (u0 + u1 + u2 + u3 ) − N (u0 + u1 + u2 ) = u4
u0 + u1 + u2 + u3 + u4 = ũ4

ในงานวิจัยนี้ ยังไม่มีการเปรียบเวลาของการหาผลเฉลยจากสองระเบียบวิธีข้างต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในงานถัดไปจะ
เขียนโปรแกรมคำนวณ เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการคำนวณผลเฉลยจากสองระเบียบวิธีนี้ต่อไป
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ค่าคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าในช่วงโดยข้อเสนอใหม่
The Error of Interpolation
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บทคัดย่อ:
ในบทความนี้จะเป็นการประมาณคโาในชโวงที่อยูโตรงกลาง โดยการใช้ผลตโางสืบเนื่องตรงกลาง ซึ่งเกิดจากผลตโาง
สืบเนื่องข้างหน้าและผลตโางสืบเนื่องข้างหลัง โดยชุดของข้อมูลจะมีระยะหโางเทโาๆกัน เรียกชุดข้อมูลที่มีระยะหโางเทโาๆ กันนี้วโา
ขนาดขั้นบันได ซึ่งจะมีขนาดขั้นบันไดที่เป็นขนาดขั้นบันไดเลขคี่และขนนาดขั้นบันไดเลขคูโ เพื่อทําการประมาณคโา � ที่อยูโตรง
กลางของชุดข้อมูล โดยใช้การประมาณคโาในชโวง 2 วิธี คือ วิธี F1B-LP Interpolation และ วิธี 1BF-LP Interpolation วโาวิธี
ใดมีคโาคลาดเคลื่อนน้อยกวโากัน จะเห็นได้วโา 2 วิธีนี้จะให้คโาความคลาดเคลื่อนที่ตโางกันซึ่งขึ้นอยูโกับขั้นบันไดที่เป็นเลขคูโและ
เลขคี่
คําสําคัญ : ผลตโางสืบเนื่องข้างหน้า, ผลตโางสืบเนื่องข้างหลัง, ผลตโางสืบเนื่องตรงกลาง, การประมาณคโาในชโวง, คโา
คลาดเคลื่อน
Abstract:
In this article, we will provide central interpolation using the central difference derived from
forward differences and backward difference The data are equally spaced and this data set is called a
step size which has an odd number of steps and even numbered steps. An estimation of the � value in
the middle of data using two interpolation methods were used F1B-LP Interpolation and 1BF-LP

Interpolation, which values are less than each other the result, it can see that, these two methods will
provide different error depend on step size even and odd
Keywords: Forward Difference, Backward Difference, Central Difference, Interpolation, Error
บทนํา:
การประมาณคโาในชโวงจะมีการประมาณคโา มีการประมาณคโาอยูโ 3 แบบ คือ การประมาณคโาในชโวงของผลตโาง
สืบเนื่องข้างหน้า (Forward Difference) การประมาณคโาในชโวงของผลตโางสืบเนื่องข้างหลัง (Backward Difference) และ
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การประมาณคโาในชโวงของผลตโางสืบเนื่องตรงกลาง (Central Difference) ขึ่งขึ้นอยูโกับคโา � ที่ตัองการประมาณคโาวโาอยูโที่ใด
ถ้า � จะอยูโตอนต้นของตาราง จะประมาณคโาโดยใช้ผลตโางสืบเนื่องข้างหน้า โดยใช้สัญลักษณ์ ∆ (delta) แทนผลตโางสืบเนื่อง
ข้างหน้า ถ้า � จะอยูโตอนท้ายของตาราง จะประมาณคโาโดยใช้ผลตโางสืบเนื่องข้างหลัง โดยใช้สัญลักษณ์ ∇ (del) แทนผลตโาง
สืบเนื่องข้างหลัง และ ถ้า � จะอยูโตอนกลางของตาราง จะประมาณคโาโดยใช้ผลตโางสืบเนื่องตรงกลาง โดยใช้สัญลักษณ์ 
(deta) แทนผลตโางสืบเนื่องตรงกลาง เกาส์ (Gauss) ได้ทําการศึกษาเรื่องนี้โดยการนําสูตรการประมาณคโาในชโวงของนิวตัน
(Newton Interpolation Formula) มาดัดแปลงจนเกิดเป็นสูตร ผลตโางสืบเนื่องข้างหน้าของเกาส์ (Gauss’s Forward
Formula) และผลตโางสืบเนื่องข้างหลังขอเกาส์ (Gauss’s Backward Formula) [1,3] ตโอมามีนักวิจัยหลายทโานได้คิดค้นสูตร
การประมาณคโาในชโวงตรงกลางเกิดขึ้นอีกมากมาย เชโน การประมาคโาสเตอริง (Sterling Interpolation formula), การ
ประมาณคโาเบซเซล (Bessel’s Interpolation formula), การประมาณคโาอับดุลลาและคณะ (Previously Proposed
formula by Abdulla et al.), การประมาณคโาโดยสูตร ใหมโ (New Proposed Interpolation formula) [4]
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาสูตรในการประมาณคโาในชโวงตรงกลางโดยได้ความคิดจากนักวิจัยที่ได้กลโาวมาแล้ว
วิธีดําเนินการวิจัย :
ค่าคลาดเคลื่อน (Error) [2]
คโาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (relative error :
erel



erel

) สามารถหาได้จากสมการ

xx
x

จากผลต่างสืบเนื่องข้างหน้า
� = �0 + �∆�0 + � � − 1
+ � �2 − 1 �2 − 22

∆2�−1
2!

∆5 �−2
5!

ผลต่างสืบเนื่องข้างหลัง

� = �0 + �∆�−1 + � � + 1
+ � �2 − 1 �2 − 22

+ � �2 − 1

+…

∆2 �−1
2!

∆5�−3
5!

+ � �2 − 1

+…

∆3 �−1
3!

+ � �2 − 1 � − 2

∆3 �−2
3!

+� �2 − 1 � + 2

∆4 �−2
4!

(2.1)

∆4�−2
4!

(2.2)

นํามาประยุกต์เพื่อให้เกิดสูตรใหมโดังนี้
1. 1BF-LP Interpolation

จากสูตรผลตโางสืบเนื่องข้างหลังของเกาส์ (Gauss’s Backward Formula) (2.2)
� = �0 + �∆�−1 + � � + 1
+ � �2 − 1 �2 − 22

แทน u = u+1 ดังนั้น

∆2 �−1
2!

+ � �2 − 1

∆5 �−3
+…
5!

∆3 �−2
3!

+ � �2 − 1 � + 2

∆4 �−2
4!

525

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
∆2�−2

� = �−1 + � + 1 ∆�−2 + � + 1 � + 1 + 1
+ �+1

2

�+1

�+1

+ �+1

2

−1

∆3�−3
3!

∆4 �−3
∆5 �−4
+ (� + 1) (� + 1)2 − 1 (� + 1)2 − 22
+…
4!
5!

−1 �+1+2

∆2 �−2

� = �−1 + � + 1 ∆�−2 + � + 1 � + 2
∆4 �−3

+� �+1 �+2 �+3

2!

2!

+� �+1 �+2

∆3 �−3
3!

∆5 �−4

+ � � − 1 (� + 1) � + 2 � + 3

4!

+…

5!

(2.3)

นําสมการ (2.1) รวมกับสมการ (2.3) จะได้
�=
+

+

�0 +�−1
2

+

�(�+1)
2

�
∆�0
2

�−1
3!

� �2 −1 �+2

+

�+1
2

∆3 �−1 +

2

�−2
5!

∆�−2 +

(�+2) 3
∆ �−3
3!

∆5 �−2 +

� �−1
2 2!

∆2 �−1 +

�(�+1)
2

+

(�+3) 5
∆ �−4
5!

จะเรียกสมการ (2.4) วโา 1BF-LP interpolation

+…

(�+1)(�+2) 2
∆ �−2
2 2!

�−1 �−2
4!

∆4 �−2 +

(�+2)(�+3) 4
∆ �−3
4!

(2.4)

2. F1B-LP Interpolation
จากสูตรผลตโางสืบเนื่องข้างหน้าของเกาส์ (Gauss’s Forward Formula) (2.1)
� = �0 + �∆�0 + � � − 1
+ � �2 − 1 �2 − 22

แทน � = � − 1
จะได้้

∆2�−1
2!

+ � �2 − 1

�−1

2

3!

∆5 �−2
+…
5!

� = �1 + � − 1 ∆�1 + � − 1 � − 1 − 1
+ �−1

∆3 �−1

−1 �−1−2

� = �1 + � − 1 ∆�1 + � − 1 � − 2
+� �−1 �−2 �−3

∆4 �−1
4!

∆2 �0
2!

∆4 �−1
4!

∆2 �0
2!

+ � �2 − 1 � − 2

∆4 �−2
4!

+ (� − 1) (� − 1)2 − 1

∆3 �0
3!

+ (� − 1) (� − 1)2 − 1 (� − 1)2 − 22

+� �−1 �−2

∆5 �−1

∆3 �0
3!

+ �(� + 1) � − 1 � − 2 � − 3

∆5 �−1
5!

+…

5!

+…

(2.5)

นําสมการ (2.2) รวมกับสมการ (2.5) จะได้
�=

�0+�1

+

2

+

�∆�−1 + �−1 ∆�1
� �+1 ∆2 �−1
(�−1)(�−2)∆2 �0
+
+
2
2 2!
2 2!

� �2 − 1 ∆3 �−2 �(� − 1)(� − 2)∆3 �0
+
2 3!
2 3!
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
� �2 − 1 � + 2 ∆4 �−2 � � − 1 � − 2 (� − 3)∆4 �−1
+
2 4!
2 4!

+

� �2 −1 �2−22 ∆5�−3

+

2 5!

+

� �+1 �−1 �−2 �−3 ∆5 �−1

จะเรียกสมการ (2.6) วโา F1B-LP Interpolation
ตัวอย่าง 1 กําหนดให้ฟังก์ชัน � =

ตารางที่ 1 : พิจารณา � =
�

�= �

วิธีทํา

�

1

�

2 5!

(2.6)

+…

ที่ � มีระยะหโางเทโาๆ กัน ดังตารางที่ 1

1.00000

3

5

7

9

1.73205

2.23607

2.64575

3.000000

ตารางที่ 2 : ตารางความแตกตโาง
�

1

∆�

�= �

1.00000

∆2 �

∆3 �

∆4 �

0.73205
3

1.73205

–0.22803
0.50402

5

2.23607

0.13369
–0.09434

–0.09478

0.40968
7

2.64575

0.03891
–0.05543

0.35425
9

คโาจริง

3.00000

จากตารางที่ 2 ถ้า � = 3.8,

� = � = 3.8 = 1.94936

�0 = 5, ℎ = 2, � =

�−�0
ℎ

=

3.8−5
2

=− 0.6

1) หาค่าโดยวิธี 1BF-LP Interpolation
� 3.8 =

+

2.23607 + 1.73205
( − 0.6)
( − 0.6 + 1)
0.40968 +
+
(0.73205)
2
2
2
−0.6 −0.6 − 1
2 2!

−0.09434 +

−0.6 + 1 −0.6 + 2
( − 0.22803)
2 2!
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
( − 0.6)( − 0.6 + 1)
2

+

( − 0.6 + 2)
( − 0.6 − 1)
0.03891 +
(0)
3!
3!

( − 0.6)( − 0.6 + 1) ( − 0.6 − 1)( − 0.6 − 2)
−0.09478
4!
2
( − 0.6 + 2)( − 0.6 + 3)
+
(0)
4!

+

= 1.95622

2) หาค่าโดยวิธี F1B-LP Interpolation
2.23607 + 2.64575
+
2

� 3.8 =

−0.6 −0.6 + 1 −0.09434
−0.6 − 1 −0.6 − 2 −0.05543
+
2 2!
(2)(2! )

+
+
+
+

−0.6 0.50402 + ( − 0.6 − 1)(0.35425)
2

( − 0.6)( −0.6 2 − 1)(0.13369) ( − 0.6)( − 0.6 − 1)( − 0.6 − 2)(0)
+
(2)(3! )
(2)(3! )

( − 0.6)( −0.6)2 − 1 ( − 0.6 + 2)( − 0.09478)
2 4!

( − 0.6)( − 0.6 − 1)( − 0.6 − 2)( − 0.6 − 3)(0)
(2)(4! )

= 1.95753

= 0.6
จากตารางที่ 2 ถ้า � = 6.2, �0 = 5, ℎ = 2, � = �−�ℎ 0 = 6.2−5
2

คโาจริง � =

� = 6.2 = 2.48998

1) หาค่าโดยวิธี 1BF-LP Interpolation
� 6.2 =

+
+
+

2.23607 + 1.73205
(0.6)
(0.6 + 1)
+
0.40968 +
(0.73205)
2
2
2
0.6 0.6 − 1
2 2!

(0.6)(0.6 + 1)
2
(0.6)(0.6 + 1)
2

= 2.45880

−0.09434 +

0.6 + 1 0.6 + 2
( − 0.22803)
2 2!

(0.6 − 1)
(0.6 + 2)
0.03891 +
(0)
3!
3!

(0.6 − 1)(0.6 − 2)
(0.6 + 2)(0.6 + 3)
−0.09478 +
(0)
4!
4!

2) หาค่าโดยวิธี F1B-LP Interpolation
� 6.2 =
+
+

2.23607 + 2.64575
+
2

0.6 0.50402 + (0.6 − 1)(0.35425)
2

0.6 0.6 + 1 −0.09434
0.6 − 1 0.6 − 2 −0.05543
+
2 2!
(2)(2! )

(0.6)((0.6)2 − 1)(0.13369) (0.6)(0.6 − 1)(0.6 − 2)(0)
+
(2)(3! )
(2)(3! )
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
(0.6)((0.6)2 − 1)(0.6 + 2)( − 0.09478) (0.6)(0.6 − 1)(0.6 − 2)(0.6 − 3)(0)
+
(2)(4! )
(2)(4! )

+

= 2.48856

ตารางที่ 3 : ตารางเปรียบเทียบ
�

�0

True
Value

1BF-LP
Interpolation

Error
F1B-LP
Error
1BF-LP
Interpolation F1B-LP
Interpolation
Interpolation
�=3.8 5 1.94936
1.95622
0.00686
1.95753
0.00817
�=6.2 5
2.48998 2.45880
0.03118
2.48856
0.00142
จากตารางที่ 3 ถ้า � ที่ต้องการหามีคโาน้อยกวโา �0 วิธี 1BF-LP Interpolation จะได้คโาคลาดเคลื่อนน้อยกวโา วิธี
F1B-LP Interpolation แตโถ้า � ที่ต้องการหาคโามากกวโา �0 จะทําให้วิธี F1B-LP Interpolation ให้คโาคลาดเคลื่อนน้อยกวโา
วิธี 1BF-LP Interpolation
ตัวอย่าง 2 กําหนดให้ฟังก์ชัน � = ��� � − ��� � เมื่อ � มีระยะหโางเทโากัน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : พิจารณา � = ��� � − ��� �
�

�

วิธีทํา

0°

−1

18°

−0.64204

36°

−0.22123

54°

72°

0.22123

0.64204

90°
1

ตารางที่ 5 : ตารางความแตกตโาง
�

�

0

−1

18°

−0.64204

36°

−0.22123

54°

0.22123

72°

0.64204

90°

1

จากตารางที่ 5 ถ้า

∆�
0.35796
0.42081
0.44246
0.42081
0.35796

∆2 �

0.06285
0.02165
−0.02165
− 0.06285

∆3 �

∆4 �

−0.04120
−0.04330
−0.04120

� = 45°, �0 = 54°, ℎ = 18°, � =

�−�0
ℎ

=

45°−54°
18°

−0.00210
0.00210

∆5 �

0.00420

=− 0.5
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
คโาจริง

� = ��� � − ��� �

= ��� 45° − ��� 45°
=0

1) หาค่าโดยวิธี 1BF-LP Interpolation
� 45° =

+
+
+
+

0.22123 + ( − 0.22123)
( − 0.5)
( − 0.5 + 1)
0.42081 +
+
(0.42081)
2
2
2
−0.5 −0.5 − 1
2 2!

−0.02165 +

( − 0.5)( − 0.5 + 1)
2
( − 0.5)( − 0.5 + 1)
2
− 0.00210)

−0.5 + 1 −0.5 + 2
(0.02165)
2 2!

( − 0.5 − 1)
−0.5 + 2
−0.04120 +
( − 0.04120)
3!
3!

−0.5 + 2 −0.5 + 3
( − 0.5 − 1)( − 0.5 − 2)
0.00210 +
(
4!
4!

−0.5 ((−0.5)2 − 1)( − 0.5 + 2)
2
=0

−0.5 − 2
5!

0 +

−0.5 + 3
5!

0

2)หาค่าโดยวิธี F1B-LP Interpolation
� 45° =

0.22123 + 0.64204
+
2

+
+
+

+

+

−0.5 0.44246 + ( − 0.5 − 1)(0.35796)
2

−0.5 −0.5 + 1 −0.02165
−0.5 − 1 −0.5 − 2 −0.06285
+
2 2!
(2)(2! )

( − 0.5)( −0.5 2 − 1)( − 0.04330) ( − 0.5)( − 0.5 − 1)( − 0.5 − 2)(0)
+
(2)(3! )
(2)(3! )
( − 0.5)((−0.5)2 − 1)( − 0.5 + 2)(0.00210)
(2)(4! )
( − 0.5)( − 0.5 − 1)( − 0.5 − 2)( − 0.5 − 3)(0)
+
(2)(4! )

−0.5

−0.5

2

− 1 ( − 0.5)2 − 22 0.00420
2 5!

( − 0.5)( − 0.5 + 1)( − 0.5 − 1)( − 0.5 − 2)( − 0.5 − 3)(0)
(2)(5! )

=− 0.00637

จากตารางที่ 5 ถ้า

คโาจริง

� = 45°, �0 = 36°, ℎ = 18°, � =

� = sin � − cos �

�−�0
ℎ

=

45°−36°
18°

= 0.5

= ��� 45° − cos 45°
=0
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
1) หาค่าโดยวิธี 1BF-LP Interpolation
� 45° =

−0.22123 + ( − 0.64204)
(0.5)
(0.5 + 1)
+
0.44246 +
(0.35796)
2
2
2
0.5 0.5 − 1
2 2!

+

(0.5)(0.5 + 1)
2

+
+
+

(0.5)(0.5 + 1)
2

0.02165 +

0.5 + 1 0.5 + 2
(0.06285)
2 2!

0.5 + 2
(0.5 − 1)
−0.04330 +
(0)
3!
3!

(0.5 − 1)(0.5 − 2)
0.5 + 2 0.5 + 3
−0.00210 +
(0)
4!
4!

0.5 ((0.5)2 − 1)(0.5 + 2)
2

0.5 − 2
5!

= 0.00637

0.00420 +

0.5 + 3
5!

0

2) หาค่าโดยวิธี F1B-LP Interpolation
� 45° =

−0.22123 + 0.22123
+
2
+
+
+
+

+

=0

0.5 0.42081 + (0.5 − 1)(0.42081)
2

0.5 − 1 0.5 − 2 −0.02165
0.5 0.5 + 1 0.02165
+
2 2!
2)(2! )

(0.5)( 0.5

2

− 1)( − 0.04120) (0.5)(0.5 − 1)(0.5 − 2)( − 0.04120)
+
(2)(3! )
(2)(3! )

(0.5)((0.5)2 − 1)(0.5 + 2)( − 0.00210) (0.5)(0.5 − 1)(0.5 − 2)(0.5 − 3)(0.00210)
+
(2)(4! )
(2)(4! )

0.5

0.5 2 − 1 (0.5)2 − 22 0
2 5!

(0.5)(0.5 + 1)(0.5 − 1)(0.5 − 2)(0.5 − 3)(0)
(2)(5! )

ตารางที่ 6 : ตารางเปรียบเทียบ
�
� =45°
� =45°

�0
54°
36°

True
Value
0
0

1BF-LP
Interpolation
0

0.00637

Error
F1B-LP
1BF-LP
Interpolation
Interpolation
0

0.00637

−0.00637
0

Error
F1B-LP
Interpolation
0.00637
0

จากตารางที่ 6 ถ้า �0 ให้คโามากกวโา � ที่ต้องการหาคโา วิธี 1BF-LP Interpolation จะให้คโาคลาดเคลื่อนน้อยกวโา
วิธี F1B-LP Interpolation แตโถ้า � ที่ต้องการหาค่า มีคา่ มากกว่า �0 วิธี F1B-LP Interpolation จะให้คโาคลาดเคลื่อนน้อย
กวโาวิธี 1BF-LP Interpolation
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
สรุปผลการวิจัย :
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา การประมาณคโาในชโวงที่อยูโตรงกลาง ซึ่งมีขั้นบันไดอยูโ 2 แบบคือ ขั้นบันไดเลขคูโกับขั้นบันไดเลขคี่
ในการหาคโาตรงกลางจะหาได้จากการนําคโา x ในขั้นบันไดขั้นแรกมาบวกกับคโา x ในขั้นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วหารด้วยสอง
จะได้คโา x ที่เป็นขั้นบันไดตรงกลาง จากตัวอยโางที่ 1 มีขั้นบันได 5 ขั้น เรียกวโาขั้นบันไดเลขคี่ ขั้นบันไดที่ 3 จะเป็นขั้นบันได
ตรงกลางซึ่งให้แทนด้วยคโา �0 การหาคโา � จะหารอบๆ ขั้นบันไดที่ 3 ซึ่งก็คือระหวโางขั้นที่ 2 กับขั้นที่ 3 และระหวโางขั้นที่ 3
กับขั้นที่ 4 ในตัวอยโางที่ 2 มีขั้นบันได 6 ขั้น เรียกวโาบันไดคูโ คโากลางจะอยูโระหวโางขั้นบันไดที่ 3 กับขั้นบันไดที่ 4 คโาที่อยูโ
ระหวโาง 2 ขั้นนี้จะแทนด้วย � ที่จะทํา การหาคโาและขั้นบันไดที่ 3 กับขั้นบันไดที่ 4 จะแทนด้วย �0 จากการศึกษาพบวโา จาก
ตารางที่ 3 ถ้า � ที่ต้องการหามีคโาน้อยกวโา �0 แตโถ้าวิธี 1BF-LP Interpolation จะได้คโาคลาดเคลื่อนน้อยกวโาวิธี F1B-LP
Interpolation แตโถ้า � ที่ต้องการหาคโา มีคโามากกวโา �0 จะทําให้วิธี F1B-LP Interpolation ให้ความถูกต้องที่ดีกวโาวิธี
1BF-LP Interpolation และจากตารางที่ 6 ถ้า �0 ให้คโามากกวโา � ที่ต้องการหาคโา วิธี 1BF-LP Interpolation จะได้คโา
คลาดเคลื่อนน้อยกวโาวิธี F1B -LP Interp olation แตโถ้า � ที่ต้องการหาค่า มีคา่ มากกว่า �0 จะทําให้ วิธี F1B -LP
I n t e r p o l a t i o n ให้ความถูกต้องที่ดีกวโาวิธี 1 B F - L P I n t e r p o l a t i o n
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยเรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อคานวณหาจานวนการผลิตของข้าวแต๋นแต่ละแบบที่ทาให้ได้กาไรสูงสุด ซึ่ง ข้าวแต๋น
เป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝาก เราเลือกร้านค้าที่ คน
ส่วนใหญ่รู้จักและจากการสารวจคือ ร้านสุภาพ ข้าวแต๋นน้าแตงโม ซึ่งผลิตข้าวแต๋น 5 แบบ ได้แก่ แบบราดน้าอ้อยขนาดเล็กถุง
เล็ก ขนาดเล็กถุงใหญ่ ขนาดกลางถุงเล็ก ขนาดกลางถุงใหญ่ และแบบไม่ราดน้าอ้อยขนาดกลางถุงเล็ก
เราได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตข้าวแต๋น ทั้งส่วนผสม กระบวนการผลิต ระยะเวลาในการทา ค่าแรงต่อวั น
ต้นทุนการผลิต ราคาขายต่อถุงและปัจจัยอื่น ๆ จากนั้นกาหนดตัวแปร สร้างตัวแบบปัญหากาหนดการเชิงเส้น และทาการ
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยวิธีซิมเพล็กซ์ซึ่งบางปัญหาต้องใช้เทคนิค บิ๊กเอ็ม และนาโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้เพื่อ
คานวณหาจานวนการผลิตข้าวแต๋นแต่ละแบบที่ทาให้ได้กาไรสูงสุด
จากการดาเนินงานพบว่า กรณีที่ไม่กาหนดความต้องการของลูกค้าต่อวัน ร้านสุภาพ ข้าวแต๋นน้าแตงโมควรจะผลิ ต
ข้าวแต๋นแบบไม่ราดน้าอ้อยขนาดกลางถุงเล็ก 405 ถุง เพื่อให้ได้กาไรสูงสุดคือ วันละ 3,993.30 บาทและแบบกาหนดความ
ต้องการของลูกค้าต่อวัน พบว่าร้านสุภาพ ข้าวแต๋นน้าแตงโมควรจะผลิตข้าวแต๋น ขนาดกลางถุงเล็กแบบราดน้าอ้อยจ านวน
376 ถุง และข้าวแต๋นขนาดกลางถุงเล็กแบบไม่ราดน้าอ้อยจานวน 30 ถุง จึงจะได้กาไรสูงสุดคือ 3,612.12 บาท
คาสาคัญ: ข้าวแต๋น ปัญหากาหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพล็ กซ์ เทคนิคบิ๊กเอ็ม
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Abstract:
In this research, the amount of each type of rice cracker production to maximize profit is
determined. Rice cracker (Khao Tan) is a well-known OTOP product of San Sai District, Chiang Mai and
tourists prefer to buy as souvenirs. We selected the production of rice cracker from Suphap shop, which is
the most well-known store in San Sai area, to analyze the optimization. This manufacturer produces 5 types
of rice cracker as follows: rice cracker with sugar cane syrup with small size in small-size package, with small
size in big-size package, with medium size in small-size package, with medium size in big-size package, and
rice cracker without sugar cane syrup with medium size in small-size package.
We collected the production data including ingredients, process, time, wage per day, cost, price
per package and other factors. Then we set variables and created linear programming problem model. The
simplex method and Big-M technique were applied to solve the problems. Moreover, Microsoft Excel was
used as a tool to calculate the amount of each type of rice cracker production to get the maximum profit.
As a result, we found that in the case that the demand of customer per day was not determined,
the manufacturer should produce medium-size rice cracker without pouring sugar cane syrup for 405 smallsize packages to obtain the maximum profit per day, 3,993.30 baht. In addition, in the case that the
customer’s requirements per day was defined, we found that this shop should produce medium-size rice
cracker with sugar cane syrup for 376 small-size packages as well as medium-size rice cracker without sugar
cane syrup for 30 small-size packages, in order to earn the maximum profit, 3,612.12 baht.
Keywords: Rice cracker, linear programming problem, simplex method, Big-M technique
บทนา:
เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นแนวคิดที่เน้นกระบวนการสร้างรายได้
จากผลิตภัณฑ์ ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน หรือตาบล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้แ ต่ละชุมชนได้น าทรัพยากรภูมิ ปัญ ญาใน
ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด ลดปัญหาการอพยพย้า ย
ถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ข องชุม ชน ส่งเสริมกระบวนการพั ฒนาท้องถิ่น การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ ย ว
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิ ปัญญาท้อง ถิ่น การแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ เพื่อให้กลายเป็น ผลิ ตภั ณฑ์ คุณ ภา พที่ มี
เอกลักษณ์ มีจุดเด่น จุดขาย ที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อคื อ
“ข้าวแต๋น (Khao Tan)” เป็นขนมพื้นบ้านหรืออาหารว่างของชาวภาคเหนือในประเทศไทยที่แสดงออกถึงเอกลั กษณ์แ ละภู มิ
ปัญญาพื้นบ้านแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก โดยนาข้าวเหนียวมาแช่น้า แล้วนาไป
นึ่งให้สุก คลุก อาจผสมกับส่วนประกอบอื่น เช่น น้าแตงโม น้าอ้อย เกลือ เป็นต้น แล้วทาให้เป็นแผ่นหรือรูปแบบอื่น จากนั้น
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นาไปตากแดดให้แห้ง แล้วนาไปทอดก่อนรับประทาน ซึ่งมีทั้งแบบราดน้าอ้อยและไม่ราดน้าอ้อย ปัจจุบันนิยมผสมน้าแตงโม
ลงในข้าวเหนียวที่นึ่งแล้ว ก่อนนามากดลงพิมพ์ เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและความหวานอร่อย
จากการสารวจเบื้องต้น พบว่าแหล่งผลิ ตข้า วแต๋นน้ าแตงโม ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะผลิ ตตามยอดสั่งในแต่ละวัน แต่ไม่
คานึงถึงข้อจากัดของวัตถุดิบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต และยังขาดความรู้ในเรื่องการผลิตให้ได้กาไรสูงสุด จึงทา
ให้เวลา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน และการผลิตยังไม่ถูกบันทึกไว้ จึงทาให้คณะผู้จัดทาคิดโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหาใน
การผลิตข้าวแต๋นน้าแตงโมแต่ละแบบควรจะผลิตเป็นจานวนอย่างละเท่าไหร่ จึงจะทาให้ผู้ผลิตได้กาไรสูงสุด
ทางคณะผู้จัดทาจึงได้นาความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหานี้ โดยการนาเรื่องกาหนดการเชิงเส้น
มาช่วยในการวิเคราะห์ถึงจานวนการผลิตให้ไ ด้กาไรสูง สุ ด ซึ่งมีการลงพื้นที่สารวจหาข้อมูลเกี่ ยวกับข้า วแต๋นน้าแตงโม และ
นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อง่ายต่อการคานวณหาจานวนการผลิตข้าวแต๋นในแต่ละแบบ เพื่อทาให้
ผู้ผลิตได้กาไรสูงสุด

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้าวแต๋น
1.1 ประวัติของข้าวแต๋น
ข้ า วแต๋ น [1] อาหารสู ตรดั้ งเดิ มของคนในภาคเหนือ ที่ มีข้า วเหนีย วนึ่ งเป็ นส่ ว นประกอบหลัก เป็น อาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ของภาคเหนือที่ภาคอื่น ๆ รู้จักคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นของกินสาหรับต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็นขนมที่สาคัญในการทา
เพื่อเลี้ยงแขกในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานปีใหม่เมือง(สงกรานต์) งานปอยหลวง งานปอยลูกแก้ว
(งานบวช) งานทาบุญใหญ่หรือเรียกว่าบุญหลวงล้านนา(วันพระสาคัญทางพระพุทธศาสนา) หรือของฝากประทับใจ และเป็นที่
นิยมแพร่หลายตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นข้าวแต๋นยังถือเป็นสินค้าที่ส ามารถสร้างรายได้ให้แก่ชา วบ้ า น
เกษตรกร ชุมชน จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวแต๋นสีต่าง ๆ หลากหลายสี ทั้งสีขาวข้าวเหนียวเปล่า สีแดงจากน้าแตงโม
หรือสีเขียวจากใบเตย นอกจากนั้นยังมีรสชาติหลากหลาย เช่น ข้าวแต๋นน้าแตงโม ข้าวแต๋นธัญพืช ข้าวแต๋นหน้าหมูหยอง ข้าว
แต๋นหน้าน้าพริกเผา ฯลฯ เป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทยและเป็นสิน ค้า ที่มีชื่ อเสี ยงของภาคเหนื อที่เป็ นทั้งของกิน และของ ฝาก
ปัจจุบันกาลังก้าวไกลไปสู่ตลาดโลกสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างคาดไม่ถึง
ข้าวแต๋น กาเนิดเมื่อใดไม่มีเอกสาร หลักฐานปรากฏชี้ได้อย่างชัดเจน บางหลักฐานบอกว่าถือกาเนิดมาจากประเทศ
จีน บางหลักฐานบอกว่าถื อก าเนิ ดจากในวั ดทางภาคเหนือ ของประเทศไทยที่บ ริโภคข้า วเหนีย วเป็น อาหารหลั ก โดยมีคน
สั น นิ ษ ฐานว่ าข้ าวแต๋ น ซึ่ งเป็นอาหารที่ มาจากข้า วเหนี ยวนึ่งมาแปรรู ปนั้ น โดยการน าข้ าวเหนียวที่ เหลือ จากการบริโภค
ประจาวัน นามาขึ้นรูปต่าง ๆ เช่นวงกลม วงรี สี่เหลี่ยม แล้วตากแดดให้แห้ง ข้าวที่แห้งแล้วสามารถเก็บรัก ษาไว้ไ ด้นานเมื่ อ
ต้องการรับประทานก็นามาทอดให้สุกแล้วราดด้วยน้าอ้อยจะได้ข้าวแต๋นที่มีรสชาติ หวาน หอม กรอบ อร่อย แต่คนล้านนาซึ่งมี
ชาวนาเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม ได้ทานามาด้วยความยากลาบากจึงรู้คุณค่าของข้าวมากกว่าคนในอาชีพอื่น ชาวนาจะไม่กิน
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ข้าวทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ จะนึ่งข้าวให้พอดีกับการกินในแต่ละวัน ถ้ามีข้าวเหลือก็จะนามาอุ่นในวันต่อไป ข้าวที่เหลือจึงไม่มากพอที่จะ
คิดนาไปแปรรูปเป็นข้าวแต๋นได้ แต่ที่วัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันทาบุญสาคัญทางศาสนาชาวบ้านที่ศรัทธานาข้าวปลาอาหารไป
ถวายพระจานวนมาก ทาให้มีข้าวเหลือกินและเกิดความเสียดายกลัวข้าวจะเสียจึงนาไปตากแห้งเก็บไว้จนเกิ ดความคิดในการ
แปรรูปนาไปทอดในน้ามันกลายเป็นข้าวแต๋นจนถึงปัจจุบันนี้ แต่อีกทางหนึ่งมีผู้กล่าวไว้ว่าการทาข้าวแต๋นเป็นวิธีถนอมอาหาร
เพื่อเก็บไว้กินนาน ๆ ของชาวบ้าน และเพื่อการนาติดตัวไปเมื่อต้องเดินทางไกลหรือไปทาศึกสงครามในสมัยโบราณ เมื่อต้องไป
หลายวันหรือหลายเดือนเพราะอาหารถือเป็นปัจจัยส าคัญของสงคราม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็นับว่าข้าวแต๋นเป็นยุทธปัจ จั ย ที่
สาคัญอีกชนิดหนึ่ง
ตามสารานุกรมวั ฒนธรรมไทยภาคเหนื อ เล่มที่ 2 หน้า 812 โดยมูลนิธิสารานุก รมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ [5] ได้ให้ความหมายของคาว่า ข้าวแต๋น ดังนี้
ข้าวแต๋น เหมือนอย่างขนมนางเล็ด ของภาคกลาง มีวิธีทาคือ นาข้าวเหนียวแช่ค้างคืนไว้ แล้ วนาไปนึ่งให้ สุก ยกใส่
ภาชนะใช้ไม้พายคนเบา ๆ ให้ทั่วจากนั้น ทาพิมพ์วงกลมด้วยไม่ไผ่เหลาอย่ างตอก ขดเป็นวงมีขนาดกว้างประมาณ 5-7 ซม.
ขอบสูงประมาณ1/2 ซม. เอาพิมพ์ไปชุบน้า วางพิมพ์บนถาดหรือ คว่าถาดแล้ววางบนก้นถาดก็ได้ นาข้าวเหนียวใส่ลงพิมพ์แล้ว
กดข้าวแผ่จนเต็มพิมพ์ ยกพิมพ์ออก ทาเช่นนี้จนได้ข้าวแต๋นเต็มถาด แล้วนาไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท ปัจจุบันใช้ถุงพลาสติกรอง
พิมพ์ เมื่อกดข้าวในพิมพ์เรียบร้อยแล้ว เอาพิมพ์ออก แล้วนาเอาข้าวบนแผ่นพลาสติกนั้น ไปวางคว่าบนที่ตาก (ถาดหรือตับคา)
แล้วลอกแผ่นพลาสติกออก ทาเสร็จแล้วตากเป็นแผ่น ๆ เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่อยากให้ข้าวติดพิมพ์ ก็ทาน้ามันหมูที่พิมพ์และที่
แผ่นพลาสติกนั้น และถ้าอยากให้ข้าวแต๋นกรอบเมื่อทาข้าวแต๋นแต่ละอันเสร็จก็นาพิมพ์ไปชุบสารส้มก่อนจะกดข้าวในพิมพ์ครั้ง
ต่อไป
การรับประทานข้าวแต๋น ให้ตั้งกระทะใส่น้ามันตั้งไฟจนร้อน เอาข้าวแต๋นที่ตากแห้งลงทอด พลิกกลับไปมาจนพอง
สุกทั่ว ตักออกพักไว้บนตะแกรง จากนั้นนาน้าตาลหรือน้าอ้อย และน้าประมาณเล็กน้อยใส่กระทะ เคี่ยวจนเหนียวข้นพอหยอด
ได้ นามาหยอดเป็นเส้นวงกลมโค้งรอบ ๆ บนหน้าข้าวแต๋น แต่จะหยอดเพียงด้านเดี ยวเท่า นั้น ทิ้งไว้จนน้าตาลแห้งเก็ บ ใส่
ภาชนะปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้นและข้าวแต๋นกรอบได้นาน
ข้าวแต๋นนั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อาชีพทานาของชาวเกษตรกร
ไทยมีมานาน ผลผลิตที่เกิดจากการนาข้าวไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรื อการนาไปทาขนมของกินเล่นของชาวล้านนา ในช่วง
ว่างงานการเก็บเกี่ยวผ่านไป ชาวบ้านก็จะมาร่วมกันทาข้าวแต๋น เพื่อเอาไว้กินในงานเทศกาล โดยเฉพาะชาวอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่กันมานาน รู้จัก “ข้าวแต๋น” เป็นอย่างดี ข้าวแต๋นเป็นอาหารประเภทขนม แต่ในปัจจุบันนี้ ข้าวแต๋นทาได้
ทุกฤดูกาลเพราะเป็นสินค้าที่เป็น ความต้ องการของผู้บริโภคทั่วไป ปี 2534 สตรีในหมู่บ้านส่วนใหญ่ ว่างงานหลังจากฤดูการ
เก็บเกี่ยว สานักงานเกษตรอาเภอสันทราย ได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มจัดฝึกอบรมด้านการแปรรูป อาหารและถนอมอาหาร
ฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการผลิตข้าวแต๋น โดยใช้น้าแตงโมเพิ่มรสชาติ และพัฒนาใส่ปรุงด้วยหมูหยอง ปลาป่น เพื่อเพิ่มความ
อร่อย การบรรจุภัณฑ์มีการระดมทุนจากสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อให้ยืมทุนในการจัดข้าวแต๋นเพื่อจาหน่าย ข้าวแต๋น
เป็นขนมพื้นบ้านของชาวอาเภอสันทราย ที่มีวัตถุดิบหลักจากข้าวเหนียว ในอดีต ข้าวแต๋นถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของอาเภอ
สันทราย เนื่องจากมีการผลิตกันอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับในเรื่องของรสชาติ ความอร่ อย จนเป็นที่มาของคาขวัญ
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ประจาอาเภอสันทรายที่ว่า “เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม” ในปี พ.ศ.2535 กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านสันทรายหลวง ตาบลสันทรายหลวง ได้รวมกลุ่มกันทาข้าวแต๋นน้าแตงโม โดยมีการพัฒนาต่อยอดการทาข้ าวแต๋นแบบดั้งเดิม ให้มีรสชาติที่หลากหลาย และปรับขนาดข้าวแต๋นให้มีขนาดเล็กลง เพื่อความสะดวกในการรับประทาน ข้าว
แต๋นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันทรายหลวง ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) และมีผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น
หลากหลายรสชาติ เช่น ข้าวแต๋นน้าแตงโม ข้าวแต๋นหมูหยอง ข้าวแต๋นปลาแห้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมสีสันและ
รสชาติโดยการใช้ข้าวก่า หรือการผสมน้าอัญชันและน้าใบเตยในข้าวเหนียวอีกด้วย
1.2 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ข้าวแต๋นมีส่วนประกอบหลัก ๆ คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข. 6 น้าอ้อย น้าแตงโม เกลือ และน้ามันปาล์ม ซึ่งวัตถุ ดิบ
เหล่านี้มีคุณภาพแตกต่ างกัน ออกไป เช่น ข้าวเหนียวพันธุ์ กข. 6 เป็นข้าวที่มีความหอม เหนียวนุ่ม เมล็ดใหญ่และยาว เมื่อ
นามาทอดแล้วข้าวจะเรียงเม็ดสวยงาม กรอบและพองตัวได้ดี น้าอ้อยที่นามาผสมกับข้าวเหนียวหรือ หยอดหน้า ข้าวแต๋ น จะ
หวานหอม เนื่องจากน้าอ้อยที่นามาหยอดหน้ าข้า วแต๋นนั้ นสดใหม่ ทาให้ข้าวแต๋นหอมหวาน ส่วนน้าแตงโมเป็นภูมิปัญ ญา
ชาวบ้านของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ข้าวแต๋นมีร สชาติหวานและหอมน้าแตงโมยิ่งขึ้น และเกลือใส่เพื่อเพิ่มความเค็มเล็ ก น้ อ ย
ให้แก่ข้าวแต๋น เพราะในบางครั้งชาวบ้านผลิตรสดั้งเดิมหรือผลิตแบบธรรมดาไม่ราดน้าอ้อยนั่นเอง
1.3 วิธีการผลิตข้าวแต๋น
1. นาข้าวเหนียวพันธุ์ กข. 6 แช่น้าค้างคืน 1 คืนหรือประมาณ 8-10 ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวนิ่มและพองตัวจากนั้นนามา
ซาวน้าและนึ่งข้าวให้สุก
2. นาข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วผสมน้าตาล น้าแตงโมและเกลือ นาข้าวที่ผสมแล้วใส่ลงพิมพ์รูปทรงต่าง ๆ เช่นวงกลม
วงรี สี่เหลี่ยม เป็นต้น ใช้มือกดให้เต็มพิม พ์แล้วนาไปตากแดดให้แห้งใช้เวลาประมาณ 1 – 2 วันแล้วแต่ฤดูและสภาวะอากาศ
หรืออบในอุณหภูมิ 50 -70 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 6-7 ชั่วโมง
3. การทอดข้าวแต๋น นาข้าวที่ตากแห้งสนิทแล้วไปทอดในอุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ระยะเวลาประมาณ 1 นาที
หรือสังเกตจนกว่าข้าวจะพองตัวขึ้นมีสีเหลืองนวล
4. การทาน้าอ้อย ล้างหม้อให้สะอาดเติมน้าสะอาดประมาณ 200 ซีซี นาไปตั้งไฟอ่อน เมื่อน้าเดือดเติมน้าอ้อยแล้ ว
เคี่ยวจนเหนียวและมีกลิ่นหอม
5. การหยอดน้าอ้อย นาข้าวที่ทอดแล้วมาหยอดน้าอ้อยให้เป็นรูปก้นหอย
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นโดยวิธีซิมเพล็กซ์
2.1 การแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้น
การแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้น [2] สามารถแก้ปัญหาเพื่อหาค่า ตั วแปรต่ าง ๆ โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาที่นิ ย มใช้
ด้วยกัน 2 วิธีคือ 1. วิธีกราฟ 2. วิธีซิมเพล็กซ์ 2.1 เทคนิคบิ๊กเอ็ม (Big-M Technique)
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2.2 การแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นโดยวิธีซิมเพล็กซ์
การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟจะเป็น วิธีที่เ ข้าใจง่ายและไม่มีขั้นตอนการคานวณที่ยุ่งยากซับ ซ้อน แต่ก็มีความจากัดใน
ด้านขนาดของกาหนดการเชิงเส้นที่จะนาไปใช้โดยจะใช้ได้กับกาหนดการเชิงเส้นที่มีตัวแปรเพียง 2 ตัวแปรเท่านั้น ถ้าปัญหา
กาหนดการเชิงเส้นมีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป จาเป็นต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เรียกว่า วิธีชิมเพล็กซ์ (Simplex Method) ซึ่ง
เป็นวิธีการคานวณที่มีลักษณะเป็นการคานวณแบบย่อยซ้าขั้นตอน นั่นคือ จะทา การคานวณซ้า ๆ กันจนกว่าจะได้ผลเฉลยที่
เหมาะสมที่สุด
1) เงื่อนไขของวิธีซิมเพล็กซ์
การจะใช้วิธีชิมเพล็กซ์ในการแก้ปัญหานั้นปัญหากาหนดการเชิงเส้นจะต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. ฟังก์ชันจุดประสงค์ต้องเป็นการหาค่าสูงสุดหรือค่าต่าสุดอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. เงื่อนไขบังคับทุกข้อต้องอยู่ในรูปของสมการ กรณีที่มีเงื่อนไขอยู่ในรูปอสมการจะต้องปรับให้อยู่ในรูป สมการ โดย
การเพิ่มตัวแปรขาด (Slack Variable) และตัวแปรเกิน (Surplus Variable)
- ตัวแปรส่วนขาด ใช้ในกรณีที่เงื่อนไขบังคับเดิมมีเครื่องหมาย  โดยนาตัวแปรส่วนขาดไปบวกเข้าทางซ้ายมือ ของ
อสมการ
- ตัวแปรส่วนเกิน ใช้ในกรณีที่เงื่อนไขบังคับมีเครื่องหมาย  โดยนาตัวแปรส่วนเกินไปลบออกจากทางซ้ายมือ ของ
อสมการ โดยกาหนดให้ S1, S2, …, Sn เป็นตัวแปรส่วนขาดและตัวแปรส่วนเกินและจะต้องมีค่าไม่ติดลบ
3. ค่าทางขวามือของเงื่อนไขบังคับจะต้องไม่ติดลบ
4. ตัวแปรทุกตัวไม่ติดลบ
ปัญหากาหนดการเชิงเส้น ที่จั ดให้ อยู่ในรูปมาตรฐานแล้ วจะพบว่ า จานวนตัวแปรทั้งหมดที่มีอ ยู่ ได้แก่ ตัวแปรที่
ต้องการตัดสินใจรวมทั้งตัวแปรที่เพิ่มเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นตัวแปรส่วนขาดหรือตัวแปรส่วนเกินก็ตาม จะมี จานวนมากกว่าจานวน
เงื่อนไขบังคับ ซึ่งทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในการคานวณด้วยวิธีซิมเพล็กซ์จึงต้องกาหนดให้ตัวแปรจานวนหนึ่งมีค่าเท่ า กั บ
0 ซึ่งเราเรียกตัวแปรนี้ว่า ตัวแปรอมูลฐาน (Nonbasic Variable หรือ Nonbasis) ถ้ากาหนดการเชิงเส้นมีตัวแปร n ตัว
และมีเงื่อนไขบังคับ m ข้อ จานวนตัวแปรที่จะกาหนดให้มีค่าเท่ากับ 0 จะมี n-m ตัว ส่วนตัวแปรที่เหลือจะมีค่าไม่เท่ากับ 0
ซึ่งจะเรียกว่า ตัวแปรมูลฐาน (Basic Variable หรือ Basis)
2) การแก้ปัญหาการหาค่ าสูงสุ ด (Solution of Maximization) ที่เงื่อนไขบังคับทุกข้อมีเครื่องหมาย



มีขั้นตอน

ดังนี้
ขั้นที่ 1 การตั้งผลลัพธ์เบื้องต้น
1.1 ปรับปัญหากาหนดการเชิงเส้นให้ค่าทางขวามือของทุกสมการเป็นค่าคงที่
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1.2 แบ่งตัวแปรทั้งหมดออกเป็น 2 ชนิด คือ ตัวแปรอมูลฐานและตัวแปรมูลฐาน
** ในการหาผลลัพธ์เบื้องต้นจะต้องกาหนดให้ตัวแปรตัดสินใจเป็นตัวแปรอมูลฐาน (มีค่าเท่ากับ 0)

1.3 จัดทาตารางเพื่อแสดงผลลัพธ์เบื้องต้น
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบผลลัพธ์
การตรวจสอบผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์ที่ไ ด้เป็นผลลัพธ์ที่ ดีที่สุด คือ กาไรสูงสุดหรือไม่ โดยพิจารณาจากสมการเป้าหมาย Z
ถ้าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุ ดแล้ว สัมประสิ ทธิ์ในแถวของสมการเป้าหมายทั้งหมด ต้องมีค่าไม่เป็นลบ แต่ถ้าสัมประสิทธิ์ในแถวของ
สมการเป้าหมาย ยังคงมีค่าที่ติดลบอยู่แสดงว่า ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทา ขั้นที่ 3 ต่อเพื่อปรับให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
ขั้นที่ 3 การปรับผลลัพธ์ใหม่
การปรับผลลัพธ์ใหม่ เป็นการพิจารณาเลือกตัวแปรเข้าเป็นตัวแปรพื้นฐานและพิจารณาเลือกตัวแปรออก จากตัวแปร
พื้นฐานว่า ควรมีการสับเปลี่ยนอย่างไรจึงจะทาให้ ค่าในฟัง ก์ชันจุ ดประสงค์เ พิ่มขึ้นมากที่สุ ด และเมื่อปรับเปลี่ยนผลลั พธ์ จ ะ
ออกมาเป็นอย่างไร การปรับผลลัพธ์ใ หม่แยกออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1. การเลือกตัวแปรเข้า (Entering Variable) โดย
พิจารณาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแถวสมการเป้าหมายทั้งหมดที่มีค่าเป็นลบ แต่มีค่าสัม บูรณ์สูงที่สุด ให้เป็นตัวแปรเข้า เพราะ
จะทาให้ค่าของฟังก์ชันจุดประสงค์เพิ่มขึ้นมากที่สุด 2. เลือกตัวแปรออก (Leaving Variable) โดยพิจารณาเลือกค่าที่น้ อ ย
ที่สุดของอัตราส่วนระหว่าง ค่าคงที่ bi กับ สัมประสิทธิ์ของตัวแปรเข้าในเงื่อนไขบังคับข้อที่ i เพราะอัตราส่วนที่น้อยที่สุดจะท า
ให้ค่าของตัวแปรที่เลือกเข้าไปไม่ขัดกั บเงื่อนไขในทุก ด้านที่มี ถ้ากรณีที่สัมประสิทธิ์เป็นลบหรือเป็น ศูนย์จะไม่ต้องคาน วณหา
อัตราส่วน เพราะจะทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นจริง ตัวเลขที่อยู่ในตาแหน่งจุดตัดระหว่างแถวตั้งที่เลือกให้เป็นตัว แปรเข้ากั บ แถว
นอนที่เลือกให้เป็นตัวแปรออก จะเรียกว่า จุดหลัก (Pivot Element) 3. การเปลี่ยนตัวแปร เป็นการปรับผลลัพธ์ใหม่ โ ดย
การคานวณ pivot operation ซึ่งมีหลักการว่า ตัวเลขที่เป็นจุดหลักจะทาให้เป็น 1 และทาให้ตัวเลขที่เหลือในหลักเดี ย วกั น
เป็ น 0 เพื่ อ ให้ สั มประสิท ธิ์ ของตั ว แปรมูล ฐานอยู่ ในรู ปเมทริ กซ์ เอกลั กษณ์ เมื่อ คานวณตั วเลขเรี ยบร้อ ยแล้ ว พิ จ ารณาค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแถวของสมการเป้าหมาย ถ้ามีสัมประสิทธิ์เป็นจานวนลบ แสดงว่ายังมีผลลัพธ์ที่ดีกว่า ให้ดาเนินการ
ตรวจสอบผลลัพธ์ใหม่อีกครั้ง ทาเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนจะได้คาตอบที่เหมาะสมที่สุด
2.3 การแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นโดยวิธีซิมเพล็กซ์ (เทคนิคบิ๊กเอ็ม)
ได้กล่าวมาในหัวข้อ 2 (1) ว่าในกรณีที่เงื่อนไขมีเครื่องหมาย
ข้อจากัดที่มี ตัวแปรเทียม (Artificial Variable) อยู่ด้วย เช่น



เมื่อเปลี่ยนให้อยู่รูปแบบมาตรฐานแล้ว จะทาให้ได้

จาก a1 X1 + a2 X2 + a3 X3  b ปรับเป็น a1 X1 + a2 X2 + a3 X3 - S + A = b
จะได้ A เป็นตัวแปรพื้นฐาน แทน S พิจารณารูปแบบกาหนดการเชิงเส้นที่มีตัวแปรเทียม (A) ในการแก้ปัญหานี้ตัวแปรเทียมจะ
มีผลต่อสมการเป้าหมาย โดยสมมติให้ M มีค่ามาก ๆ และเป็นสัมประสิทธิ์ของ A ดังนั้นจะเขียนพจน์ MA เพิ่มไว้ในสมการ
เป้าหมายดังนี้
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1. กรณีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าสูงสุด ให้นาพจน์ MA ลบในทางขวามือของสมการเป้าหมาย
2. กรณีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าต่าสุด ให้นาพจน์ MA บวกในทางขวามือของสมการเป้าหมาย
การแก้ปัญหาในวิธีนี้จะต้องกาจั ดตั วแปรเทียม (A) โดยทาให้ A มีค่าเป็นศูนย์ เพื่อให้ได้ฟังก์ชันเป้าหมาย ตามที่
ต้องการ วิธีการนี้เรียกว่า เทคนิคบิ๊กเอ็ม (Big-M Technique) ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. จัดรูปแบบปัญหากาหนดการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและเพิ่มพจน์ MA เข้าไปในสมการเป้าหมาย
2. พิจารณาข้อจากัดที่มีตัวแปรเทียม โดยปรับสมการให้ตัวแปรเทียมอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง
3. จัดรูปสมการเป้าหมายใหม่ (รูปใหม่จะต้องไม่มีตัวแปรเทียม A) โดยให้ค่าคงที่อยู่ขวามือของสมการ
4. สร้างตารางเริ่มต้นแล้วใช้วิธีซิมเพล็กซ์ในการหาคาตอบที่ดีที่สุด ของปัญหากาหนดการเชิงเส้น

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชลกนก และคณะ [3] ได้ทาโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง กาไรสูงสุดของการผลิตข้าวแต๋นน้าแตงโม มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
คานวณหาจานวนการผลิ ตของข้า วแต๋ นน้าแตงโมในแต่ละหน้าที่ท าให้ได้ กาไรสูง สุดในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกจากร้านค้าที่เป็นที่รู้จักของคนส่ว นใหญ่ คือ ร้านข้าวแต๋นแสงเดือน ซึ่ง ผลิตข้าวแต๋น น้ า
แตงโมทั้งหมด 3 หน้า ได้แก่ หน้าน้าอ้อย หน้าธัญพืช และหน้าพริกเผาหมูหยอง จากผลการดาเนินงานพบว่า ร้านข้าวแต๋ น
แสงเดือน ควรจะผลิตข้าวแต๋นหน้าน้าอ้อย 200 ถุงและหน้าพริกเผาหมูหยอง 170 ถุง และมีเวลาเหลือ 68.50 นาที โดยคิด
เป็นรายคนเฉลี่ยเหลือเวลาคนละ 17 นาที เพื่อให้ได้กาไรสูงสุด คือวันละ 2,700 บาท
รัชฎากรณ์ และคเณศ [4] ได้ทาการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนวิธีลาเบลสาหรับวิธีซิมเพล็ก ซ์ของตั วแบบปั ญ หา
การขนส่ ง (An Improved Labeling Algorithm for Transportation Simplex Method) พบว่ า ปั ญ หาการขนส่ ง เป็ น
ปัญหาพิเศษลักษณะหนึ่งของแบบจาลองกาหนดการเชิงเส้น ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของแบบจาลองกาหนดการเชิ ง
เส้นได้ และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยขั้นตอนวิ ธีซิมเพล็กซ์ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่ อช่ วยในการ
แก้ไขปัญหาการขนส่ง ด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ของตัวแบบปัญหาการขนส่ง ซึ่งจะต้องทาการหาค่าสัมประสิทธิ์ค่ารีดิวซ์คอสต์ แต่ไม่
สามารถใช้ตารางซิมเพล็กซ์ได้ ต้องใช้ขั้นตอนในการวนลูปเข้ามาช่วย คือขั้นตอนวิธีลาเบล โดยงานวิจัยนี้ จะทาการปรับปรุง
ขั้นตอนวิธีลาเบล โดยเรียกขั้นตอนวิธีนี้ว่า Improved Labeling Algorithm หลังจากนั้นนามาพัฒนาเป็นโปรแกรมเพื่อช่ว ย
ในการแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตรวม โดยจะต้องเป็นปัญหาในรูปแบบของปัญหาการขนส่งแบบสมดุล ผลการวิจัยพบว่า
ผลเฉลยที่ได้จากการทดสอบของโปรแกรมเป็นผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุ ดในทุกโจทย์ปัญหาที่นามาท าการทดสอบครั้งนี้ โดย
ผู้วิจัยทาการทดสอบเทียบกับการใช้ Excel Solver เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลเฉลย
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วิธีการดาเนินงาน:
ในการทาวิจัยเรื่องนี้ มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาเอกสารและค้น คว้า ข้อมูลเกี่ยวกับ การผลิตข้าวแต๋น การแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้น ด้วยวิธี ซิมเพล็ก ซ์ แ ละ
เทคนิคบิ๊กเอ็ม
2. สารวจหาแหล่งผลิตข้าวแต๋นในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ท าการส ารวจโดยศึ ก ษาหาข้ อ มูล แหล่ งผลิ ตข้ าวแต๋ นจากอิ นเทอร์ เน็ ต ข้ อ มูล จากสิ นค้ า OTOP อ.สั น ทราย จ.
เชียงใหม่ จากการสารวจแหล่งผลิตข้าวแต๋นในอาเภอสันทราย ที่เราสารวจได้มี 9 แหล่ง ได้แก่ ข้าวแต๋นอุ้ยดี สุภาพข้าวแต๋ น
น้ าแตงโม น้ อ งข้ าวแต๋ น แม่บั ว จัน ทร์ ข้ า วแต๋น กะทิ น้าแตงโม ข้ า วแต๋ นNARISSARA ข้ า วแต๋ น จัน ทร์ เจ้ า ข้ า วแต๋ นป้าแดง
ประนอมข้าวแต๋นน้าแตงโม
3. เลือกกลุ่มตัวอย่างในการลงสารวจข้อมูลการผลิตข้าวแต๋น
จากการสารวจแหล่งผลิตข้าวแต๋นในอาเภอสันทราย คณะผู้จัดทาจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มข้าวแต๋นในอาเภอสัน
ทราย โดยวิธีการเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากร้านที่เ ป็น ที่รู้จั ก ของคนส่ ว นใ หญ่
สะดวกต่อการเดินทาง และสะดวกต่อผู้ประกอบการที่ได้ รับอนุญาตให้ลงพื้น ที่และยินยอมที่จะให้ข้อมูลของการทาข้า วแต๋ น
ซึ่งได้แก่ ร้านสุภาพข้าวแต๋นน้าแตงโม ข้าวแต๋นอุ้ยดี และร้านข้าวแต๋นกะทิน้าแตงโม
4. ลงพื้นที่สารวจข้อมูล
จากการลงพื้นที่ สารวจข้ อมูล พบว่าร้านสุภาพข้า วแต๋ นน้าแตงโม มีความหลากหลายของการผลิ ต ข้า วแต๋น ดัง
รายละเอียดดังนี้ ที่อยู่ 32 หมู่ 2 ตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่ได้จากการสารวจข้อมูล คือ เป็น
แหล่งผลิตขนาดกลางเป็นธุรกิจของครอบครัว มีข้าวแต๋นทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่ แบบราดน้าอ้อยขนาดเล็กถุงเล็ก ขนาดเล็กถุง
ใหญ่ ขนาดกลางถุงเล็ก ขนาดกลางถุงใหญ่ และแบบไม่ราดน้าอ้อยขนาดกลางถุงเล็ก ซึ่งขายในราคา 20 บาท 50 บาท 20
บาท 50 บาท และ 20 บาทตามลาดับ โดยใช้ข้าวในการผลิตวันละ 1 กระสอบ ( 50 กิโลกรัม) มีคนงานจานวน 8 คน
จากการสารวจข้อมูลปัจจัยของการผลิตข้าวแต๋นน้าแตงโมจากร้านแห่งนี้ พบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการให้ได้
กาไรสูงสุดจึงใช้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นแบบ Maximize และเก็บข้อมูล เงื่อนไขบังคับ 5 เงื่อนไข ได้แก่
1) เงื่อนไขของปริมาณข้าวที่ใช้ในทาข้าวแต๋นต่อ 1 วัน ไม่เกิน 50,000 กรัม
2) เวลาในการปั้น ทอด แต่งหน้าและบรรจุถุงไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน
3) ค่าแรงต่อวัน
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4) ความต้องการข้าวแต๋นน้าแตงโมขนาดเล็กถุงเล็กและขนาดกลางถุงเล็กไม่น้อยกว่า 100 ถุงต่อวัน
5) ความต้องการข้าวแต๋นน้าแตงโมขนาดกลางถุงเล็กไม่ราดน้าอ้อยไม่เกิน 30 ถุงต่อวัน
เราได้ทาการสอบถามข้อมู ลการผลิต ทั้งวัตถุดิบ วิธีทา ระยะเวลาในการทา ต้นทุนการผลิต ราคาขายต่อถุง และ
ปัจจัยอื่น ๆ ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้
➢ วัตถุดิบต่อข้าวสาร 1 กระสอบ (50,000 กรัม)
วัตถุดิบ ข้าวสาร แตงโม
ราคา
(บาท)

1,500

35

น้าอ้อย

งาดา

เกลือ

น้ามัน

ค่าน้า

ค่าไฟ

ค่าแก๊ส

รวม

320

11

2

1,100

12

60

132

3,172

➢ ขนาดถุงที่ใช้ของแต่ละแบบ
ถุงจีบ (ขนาด)

ถุงแก้ว (ขนาด)

จานวนถุงต่อแพ็ค

ราคาต่อแพ็ค

ราคาต่อถุง

ขนาดเล็กถุงเล็ก

6 x 12

-

210

66

0.31

ขนาดเล็กถุงใหญ่

10 x 15

-

100

66

0.66

ขนาดกลางถุงเล็ก

-

4.5 x 16

210

95

0.45

ขนาดกลางถุงใหญ่

7 x 11

-

136

66

0.49

➢ จานวนชิ้นต่อถาด (สุ่มนับ 3 ถาด)
รอบ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

1

1,032

348

2

1,009

363

3

1,019

372

เฉลี่ย

1,020

361
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จะทาข้าวแต๋นได้ 17 ถาดต่อ 1 กระสอบ
จึงได้ว่า ขนาดเล็กมี
ขนาดกลางมี

1,020 x 17 = 17,340

ชิ้น/กระสอบ

361 x 17 = 6,137

ชิ้น/กระสอบ

ข้าว 1 กระสอบ หนัก 50 กิโลกรัม คิดเป็นกรัม เท่ากับ 50,000 กรัม
ขนาดเล็ก 50,000 ÷ 17,340 = 2.88 กรัม/ชิ้น
ขนาดกลาง 50,000 ÷ 6,137 = 8.15 กรัม/ชิ้น

ขนาด

ถุง

จานวนชิ้นต่อถุง

จานวนถุงต่อกระสอบ

ประมาณ

น้าหนักต่อถุง

ขนาดเล็ก

เล็ก

40

433.5

433

115.20

ใหญ่

100

173.4

173

288.00

เล็ก

15

409.13

409

122.25

ใหญ่

41

149.68

149

334.15

เล็ก

15

409.13

409

122.25

ขนาดกลาง

กลางไม่ราด
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➢ เวลาที่ใช้ในการทา
ขนาด

รอบ
1-3

ปั้นต่อถุง
(วินาที)

ทอดต่อถุง

แต่งหน้าต่อถุง

(วินาที)

(วินาที)

แพ็คต่อถุง

รวม

คิดเป็น

(วินาที)

(นาทีต่อถุง)

ขนาดเล็ก
ถุงเล็ก
ขนาดเล็ก
ถุงใหญ่
ขนาดกลาง
ถุงเล็ก

เฉลี่ย

336.72

6.5

195.65

46.29

585.16

9.75

เฉลี่ย

841.80

16.33

489.13

103.67

1450.93

24.18

เฉลี่ย

189.52

3.13

62.05

30.28

284.98

4.75

ขนาดกลาง

เฉลี่ย

517.99

10.17

169.59

62.21

759.96

12.67

เฉลี่ย

189.52

3.13

-

30.28

222.93

3.72

ถุงใหญ่
ขนาดกลาง
ถุงเล็กไม่ราด

➢ กาไรต่อถุง
แรงงานจานวน 8 คน คนละ 300 บาท รวม 2,400 บาท
ทาคนละ 8 ชั่วโมง หรือ 3,840 นาที จะได้ 2,400 ÷ 3,840 = 0.625 บาทต่อนาที
ขนาด

ถุง

ราคาวัตถุดิบ
ต่อกระสอบ

วัตถุดิบ
(บาท/ถุง)

ขนาดเล็ก

เล็ก

3,172

7.33

6.09

0.31

ใหญ่

3,172

18.34

15.11

เล็ก

3,172

7.76

ใหญ่

3,172

เล็ก

3,012

ขนาดกลาง

กลางไม่ราด

ค่าแรง
ราคาถุง
ต้นทุน
(บาท/ถุง) (บาท/ถุง) (บาท/ถุง)

ราคา
ขาย

กาไร
(บาท/ถุง)

13.73

20

6.27

0.66

34.11

50

15.89

2.97

0.45

11.18

20

8.82

21.29

7.92

0.49

29.70

50

20.30

7.36

2.33

0.45

10.14

20

9.86

**เนื่องจากแบบไม่ราดน้าอ้อยจะใช้น้าอ้อยแค่ตอนผสมข้าวเท่านั้นจึงใช้น้าอ้อยแค่ 5 กิโลกรัม ราคา 160 บาท
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ซึ่งจากการสารวจได้กาไรต่อถุงของข้าวแต๋นแต่ละแบบ เป็นดังนี้ 6.27 บาท 15.89 บาท 8.82 บาท 20.30 บาท
และ 9.86 บาทตามลาดับ ทางร้านมีคนงานในการทาทั้งหมด 8 คน ซึ่งทางานวันละ 8 ชั่วโมง โดยค่าแรงต่อถุงจะได้ 6.09
บาท 15.11 บาท 2.97 บาท 7.92 บาท และ 2.33 บาทตามลาดับ และร้านจะต้องผลิตข้าวแต๋นน้าแตงโมหน้าน้าอ้อย ขนาด
เล็กถุงเล็กและขนาดกลางถุงเล็กอย่างน้อย 100 ถุงต่อวัน และขนาดกลางถุงเล็กแบบไม่ราดน้าอ้อยไม่เกิน 30 ถุงต่อวัน ในแต่
ละวันจะใช้ข้าวเหนียวจานวน 50 กิโลกรัมหรือ 1 กระสอบ ใช้น้าอ้อยประมาณ 10 กิโลกรัม ใช้แตงโมประมาณ 10 กิโลกรัม
เกลือ 2 ขีด งาดา 1 ขีด จะได้ข้าวแต๋น 17 แผงต่อวัน และน้ามันพืชที่ใช้ในการทอด 2 ปี๊บ
ขั้นตอนการผลิตข้าวแต๋นน้าแตงโมมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แช่ข้าวไว้ 1 คืน

ขั้นตอนที่ 5 อบในเตาอบ 6 – 7 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2 นึ่งข้าวเหนียวที่แช่ไว้

ขั้นตอนที่ 6 ทอดข้าวแต๋นที่อบจนแห้งสนิท

ขั้นตอนที่ 3 ผสมข้าวกับวัตถุดิบ

ขั้นตอนที่ 7 แต่งหน้าข้าวแต๋น

ขั้นตอนที่ 4 ปั้นข้าวเป็นแผ่นวงกลม

ขั้นตอนที่ 8 บรรจุใส่ถุง

ในการทาขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 5 ข้าวแต๋นแต่ละแบบจะทาเหมือนกันทาพร้อมกัน ส่วนขั้นตอน
ที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 ถึงขั้นตอนที่ 8 การปั้นข้าวเป็นวงกลม ทอดข้าวแต๋น แต่งหน้าข้าวแต๋นและบรรจุใส่ถุง จะทาวันละ 8 ชั่วโมง
ซึ่งข้าวแต๋นแต่ละแบบจะใช้เวลาต่างกัน คือ ข้าวแต๋นน้าแตงโมราดน้าอ้อยขนาดเล็กถุงเล็ก ใช้เวลาปั้น ทอด แต่งหน้าและ
บรรจุ 9.75 นาที ข้าวแต๋นน้าแตงโมราดน้าอ้อยขนาดเล็กถุงใหญ่ ใช้เวลาปั้น ทอด แต่งหน้าและบรรจุ 24.18 นาที ข้าวแต๋นน้า
แตงโมราดน้าอ้อยขนาดกลางถุงเล็ก ใช้เวลาปั้น ทอด แต่งหน้าและบรรจุ 4.75 นาที ข้าวแต๋นน้าแตงโมราดน้าอ้อยขนาดกลาง
ถุงใหญ่ ใช้เวลาปั้น ทอด แต่งหน้าและบรรจุ 12.67 นาที และข้าวแต๋นน้าแตงโมไม่ราดน้าอ้อยขนาดกลางถุงเล็ก ใช้เวลาปั้น
ทอด แต่งหน้าและบรรจุ 3.72 นาที
5. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องการแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้น
โดยวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex Method)
นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจข้อมูลการผลิตข้าวแต๋นมาวิเคราะห์โดยใช้ความรู้เรื่องการแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้น
โดยวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex Method) การแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นที่เงื่อนไขบังคับมีเครื่องหมาย ≥, ≤ มาวิเคราะห์ใน
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาจานวนการผลิตของข้าวแต๋นน้าแตงโมแต่ละแบบเพื่อให้ได้กาไรสูงสุด

545

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ผลการดาเนินงาน:
ผลการหากาไรสูงสุดของการผลิตข้าวแต๋น ในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีซิมเพล็กซ์
จากข้อมูลที่ได้จากการสารวจ สามารถสร้างตัวแบบของปัญหากาหนดการเชิงเส้น และหาผลเฉลยได้ดังนี้
โดยกาหนดให้

Z

แทน

ผลตอบแทนรวม หรือกาไร

(บาท)

X1

แทน

จานวนถุงของข้าวแต๋นน้าแตงโมขนาดเล็กถุงเล็กราดน้าอ้อย (ถุง)

X2

แทน

จานวนถุงของข้าวแต๋นน้าแตงโมขนาดเล็กถุงใหญ่ราดน้าอ้อย (ถุง)

X3

แทน

จานวนถุงของข้าวแต๋นน้าแตงโมขนาดกลางถุงเล็กราดน้าอ้อย (ถุง)

X4

แทน

จานวนถุงของข้าวแต๋นน้าแตงโมขนาดกลางถุงใหญ่ราดน้าอ้อย (ถุง)

X5

แทน

จานวนถุงของข้าวแต๋นน้าแตงโมขนาดกลางถุงเล็กไม่ราดน้าอ้อย (ถุง)

กรณีที่ 1 แบบไม่กาหนดความต้องการของลูกค้าในแต่ละวัน
ฟังก์ชันจุดประสงค์ คือ Maximize Z = 6.27X1 + 15.89X2 + 8.82X3 + 20.30X4 + 9.86X5
เงื่อนไขบังคับ คือ
115.20X1 + 288.00X2 + 122.25X3 + 334.15X4 + 122.25X5 ≤ 50,000 (ปริมาณข้าวที่ใช้ต่อวัน (กรัม) )
9.75X1 + 24.18X2 + 4.75X3 + 12.67X4 + 3.72X5 ≤ 3,840 ( เวลาในการปั้น ทอด แต่งหน้า บรรจุ (นาที) )
6.09X1 + 15.11X2 + 2.97X3 + 7.92X4 + 2.33X5 ≤ 2,400 ( ค่าแรงต่อวัน (บาท) )
X1, X2, X3, X4, X5 ≥ 0
วิธีทา

เขียนรูปแบบมาตรฐานของกาหนดการเชิงเส้น
(Max)Z - 6.27X1 – 15.89X2 – 8.82X3 – 20.30X4 – 9.86X5 =
115.20X1 + 288.00X2 + 122.25X3 + 334.15X4 + 122.25X5 + S1

=

0
50,000

9.75X1 + 24.18X2 + 4.75X3 + 12.67X4 + 3.72X5 + S2 =

3,840

6.09X1 + 15.11X2 + 2.97X3 + 7.92X4 + 2.33X5 + S3 =

2,400

X1, X2, X3, X4, X5, S1, S2, S3

≥

0
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางผลลัพธ์เบื้องต้น
ตัวแปร

X1

X2

X3

X4

X5

S1

S2

S3

ผลลัพธ์

อัตรา

ตัวดาเนินการ

Z

-6.27

-15.89

-8.82

-20.30

-9.86

0

0

0

0

-

R'1

S1

115.20

288.00

122.25

334.15

122.25

1

0

0

50000

149.63

R '2

S2

9.75

24.18

4.75

12.67

3.72

0

1

0

3840

303.08

R '3

S3

6.09

15.11

2.97

7.92

2.33

0

0

1

2400

303.03

R '4

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแถวของสมการเป้าหมาย มีค่าเป็นลบ ดังนั้นจะสามารถปรับผลลัพธ์ใหม่ได้ ซึ่ง
ตัวแปรที่เลือกมาเป็นตัวแปรเข้า คือ X4 จะได้ อัตราส่วนที่ต่าที่สุดคือ 149.63 ตัวแปรที่เลือกออก คือ S1 ดังนั้น ตัวเลขจุดหลัก
เท่ากับ 334.15
ตัวแปร

X1

X2

X3

X4

X5

S1 S2 S3

ผลลัพธ์

อัตรา

ตัวดาเนินการ

Z

0.63

1.57

-1.31

0

-2.35

0

0

0

3037.49

-

R'1 = R1 + 20.30R'2

X4

0.34

0.86

0.37

1

0.37

0

0

0

149.63

404.41

S2

5.44

13.28

0.06

0

-0.97

0

1

0

1944.19

ไม่พิจ ารณา

R'3 = R3 - 12.67R'2

S3

3.40

8.30

0.04

0

-0.60

0

0

1

1214.93

ไม่พิจ ารณา

R'4 = R4 - 7.92R'2

R '2 =

R2
334.15

จะได้ อัตราส่วนที่ต่าที่สุดคือ 404.41 ตัวแปรที่เลือกเข้าคือ X5 ตัวแปรที่เลือกออก คือ X4 ดังนั้น ตัวเลขจุดหลัก
เท่ากับ 0.37
ตัวแปร

X1

X2

X3

X4

X5

S1 S2 S3

ผลลัพธ์

อัตรา

ตัวดาเนินการ

Z

2.79

7.02

1.04

6.35

0

0

0

0

3987.85

R'1 = R1 +2.35R'2

X5

0.92

2.32

1

2.70

1

0

0

0

404.41

R '2 =

S2

6.33

15.53

1.03

2.62

0

0

1

0

2336.47

R'3 = R3 + 0.97R'2

S3

3.95

9.69

0.64

1.62

0

0

0

1

1457.58

R'4 = R4 + 0.60R'2

R2
0.37

จะได้ Max Z = 3,987.65 เมื่อ X5 = 404.41 โดยที่ S2 = 2,336.47 , S3 = 1,457.58 และ S1 = 0
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ดังนั้น ร้านสุภาพ ข้าวแต๋นน้าแตงโมควรจะผลิตข้าวแต๋นขนาดกลางถุงเล็กแบบไม่ราดน้าอ้อย จานวน 405 ถุง จึงจะ
ได้กาไรสูงสุดคือ 3,993.30 บาท
กรณีที่ 2 แบบกาหนดความต้องการของลูกค้าในแต่ละวัน
จะมีเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาจากกรณีที่ 1 อีก 2 เงื่อนไข ได้แก่
X1 + X3 ≥ 100 (ความต้องการของลูกค้าในแต่ละวัน (ถุง) )
X5 ≤ 30 (ความต้องการของลูกค้าในแต่ละวัน (ถุง) )
ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคบิ๊กเอ็ม เขียนรูปแบบมาตรฐานของกาหนดการเชิงเส้นได้ดังนี้
Z + (-M - 6.27)X1 + (-15.89)X2 + (-M – 8.82)X3 + (-20.30)X4 + (-9.86)X5 + MS4 = -100M
115.20X1 + 288.00X2 + 122.25X3 + 334.15X4 + 122.25X5 + S1 =

50,000

9.75X1 + 24.18X2 + 4.75X3 + 12.67X4 + 3.72X5 + S2 = 3,840
6.09X1 + 15.11X2 + 2.97X3 + 7.92X4 + 2.33X5 + S3 =
X1 + X 3 - S 4 + A

2,400

= 100

X5 + S 5

= 50

X1, X2, X3, X4, X5, S1, S2, S3 , S4, S5 , A ≥ 0
ตารางผลลัพธ์เบื้องต้น
ตัว
แปร
Z

X1

X2

X3

X4

X5

S1

S2

S3

S4

S5

A

ผลลัพธ์

อัตรา

ตัวดาเนินการ

-M-6.27

-15.89

-M-8.82

-20.30

-9.86

0

0

0

M

0

0

-100M

ส่ว- น

R'1

S1

115.20

288

122.25

334.15 122.25

1

0

0

0

0

0

50000

409

R '2

S2

9.75

24.18

4.75

12.67

3.72

0

1

0

0

0

0

3840

808.42

R '3

S3

6.09

15.11

2.97

7.92

2.33

0

0

1

0

0

0

2400

808.08

R '4

A

1

0

1

0

0

0

0

0

-1

0

1

100

100

R '5

S5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

30

ไม่
พิจ ารณา

R '6

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแถวของสมการเป้าหมาย มีค่าเป็นลบ ดังนั้นจะสามารถปรับผลลัพธ์ใหม่ได้ ซึ่งตัวแปรที่
เลือกมาเป็นตัวแปรเข้า คือ X3 จะได้ อัตราส่วนที่ต่าที่สุดคือ 100 ตัวแปรที่เลือกออก คือ A ดังนั้น ตัวเลขจุดหลัก เท่ากับ 1
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

ตัว

X1

X2

X3

X4

X5

S1

S2

S3

S4

S5

A

ผลลัพธ์

อัตรา

ตัวดาเนินการ

แปร
Z

2.55

-15.89

0

-20.30

-9.86

0

0

0

-8.82

0

M+8.82

882

ส่ว- น

R'1  R1  (-M - 8.82)R'5

S1

-7.05

288

0

334.15 122.25

1

0

0

122.25

0

-122.25

37775

113.05

R'2 = R2 -122.25R'5

S2

5.00

24.18

0

12.67

3.72

0

1

0

4.75

0

-4.75

3365

265.59

R'3  R3 - 4.75R'5

S3

3.12

15.11

0

7.92

2.33

0

0

1

2.97

0

-2.97

2103

265.53

R'4  R4  2.97R'5

X3

1

0

1

0

0

0

0

0

-1

0

1

100

R '5 = R 5

S5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

30

ไม่
พิจ ารณา
ไม่
พิจ ารณา

R '6  R 6

จะได้ อัตราส่วนที่ต่าที่สุดคือ 113.05 ตัวแปรที่เลือกเข้าคือ X4 ตัวแปรที่เลือกออก คือ S1 ดังนั้น ตัวเลขจุดหลัก เท่ากับ 334.15
ตัว

X1

X2

X3

X4

X5

S1

S2

S3

S4

S5

A

ผลลัพธ์

อัตรา

ตัวดาเนินการ

แปร
Z

2.14

1.57

0

0

-2.35

0

0

0

-1.31

0

M+1.31

317.92

ส่ว- น

R'1  R1 + 20.30R'2

X4

-0.02

0.86

0

1

0.37

0

0

0

0.37

0

-0.37

113.05

305.54
ไม่
พิจ ารณา
ไม่
พิจ ารณา
ไม่
พิจ ารณา
30

S2

5.25

13.28

0

0

-0.97

0

1

0

0.06

0

-0.06

1932.66

S3

3.28

8.30

0

0

-0.60

0

0

1

0.04

0

-0.04

1207.64

X3

1

0

1

0

0

0

0

0

-1

0

1

100

S5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

30

R '2 =

R2
334.15

R'3  R3 -12.67R'2
R'4  R4  7.92R'2
R '5 = R 5
R '6  R 6

จะได้ อัตราส่วนที่ต่าที่สุดคือ 30 ตัวแปรที่เลือกเข้าคือ X5 ตัวแปรที่เลือกออก คือ S5 ดังนั้น ตัวเลขจุดหลัก เท่ากับ 1
ตัว

X1

X2

X3

X4

X5

S1

S2

S3

S4

S5

A

ผลลัพธ์

อัตรา

ตัวดาเนินการ

แปร
Z

2.14

1.57

0

0

0

0

0

0

-1.31

2.35

M+1.31

3247.42

ส่ว- น

R'1  R1 + 2.35R'6

X4

-0.02

0.86

0

1

0

0

0

0

0.37

-0.37

-0.37

101.95

275.54

R'2 = R2 - 0.37R'6

S2

5.25

13.28

0

0

0

0

1

0

0.06

0.97

-0.06

1961.76

32696

R'3  R3 + 0.97R'6

S3

3.28

8.30

0

0

0

0

0

1

0.04

0.60

-0.04

1225.64

30641

R'4  R4  0.60R'6

X3

1

0

1

0

0

0

0

0

-1

0

1

100

R '5 = R 5

X5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

30

ไม่
พิจ ารณา
ไม่
พิจ ารณา

R '6  R 6
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
จะได้ อัตราส่วนที่ต่าที่สุดคือ 275.54 ตัวแปรที่เลือกเข้าคือ S4 ตัวแปรที่เลือกออก คือ X4 ดังนั้น ตัวเลขจุดหลัก
เท่ากับ 0.37
ตัว
แปร
Z

X1

X2

X3

X4

X5

S1

S2

S3

S4

S5

A

ผลลัพธ์

อัตรา

ตัวดาเนินการ

2.07

4.61

0

3.54

0

0

0

0

0

1.04

M

3608.38

ส่วน

R'1  R1 +1.31R'2

S4

-0.05

2.32

0

2.70

0

0

0

0

1

-1

-1

275.54

S2

5.25

13.14

0

-0.16

0

0

1

0

0

1.03

0

1945.23

R'3  R3 - 0.60R'2

S3

3.28

8.21

0

-0.11

0

0

0

1

0

0.64

0

1214.62

R'4  R4  0.04R'2

X3

0.95

2.32

1

2.70

0

0

0

0

0

-1

0

375.54

R'5 = R5 +R'2

X5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

30

R '6  R 6

R '2 =

จะได้ Max Z = 3,608.38 เมื่อ X3 = 375.54 , X5 = 30 โดยที่ S2 = 1,945.23 , S3 = 1,214.62 และ S4 = 275.54
ดังนั้น ร้านสุภาพ ข้าวแต๋นน้าแตงโมควรจะผลิตข้าวแต๋นขนาดกลางถุงเล็กแบบราดน้าอ้อยจานวน 376 ถุง และแบบ
ไม่ราดน้าอ้อยขนาดกลางถุงเล็ก 30 ถุง จึงจะได้กาไรสูงสุดคือ 3,612.12 บาท

วิจารณ์และสรุปผลการดาเนินงาน:
จากการลงพื้นที่สารวจข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่กาหนดความต้องการของลูกค้าต่อวัน พบว่าร้านสุภาพข้า ว
แต๋นน้าแตงโมควรจะผลิตข้าวแต๋น แบบไม่ราดน้าอ้อยขนาดกลางถุงเล็ก 405 ถุง เพื่อให้ได้กาไรสูงสุดคือวันละ 3,993.30 บาท
และแบบกาหนดความต้องการของลูกค้าต่อวัน พบว่าร้านสุภาพ ข้าวแต๋นน้าแตงโมควรจะผลิตข้าวแต๋นขนาดกลางถุงเล็กแบบ
ราดน้าอ้อยจานวน 376 ถุง และข้าวแต๋นขนาดกลางถุงเล็กแบบไม่ราดน้าอ้อยจานวน 30 ถุง จึงจะได้กาไรสูงสุดคือ 3,612.12
บาท แต่กาไรจะไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไป เพราะการผลิตในแต่ละช่วงเวลา ราคาวัตถุดิบที่ใช้อาจมีขึ้นมีลงตามเศรษฐกิจ กาไร
ของการขายข้าวแต๋นจึงขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงด้วย ถ้าช่วงไหนวัตถุดิบราคาต่า ก็จะได้กาไรเพิ่มขึ้น แต่ถ้าช่วงไหน
ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นจะทาให้ได้กาไรน้อยลง ในการสารวจข้อมูลควรจะสารวจในทุก ๆ เดือนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุด

กิตติกรรมประกาศ:
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านสุภาพ ข้าวแต๋นน้าแตงโม ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื่องด้วย
ความกรุณาจากเจ้าของร้า นสุภ าพ ข้าวแต๋นน้าแตงโม และพนักงานทุกคน อีกทั้งสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
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R2
0.37

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
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วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. (2542)
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การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้างของแบบจำลองการแพร่ระบาด SVIR
GLOBAL ASSYMPTOTICALLY STABLE OF SVIR EPIDEMIC MODEL
ธีรชัย มีวงศ์1, วินิจกุล ษมาวิมล1 และ ชนิกานต์ เอมหฤทัย1,*
Teerachai Meewong1, Winitkul Samawimol1 and Chanikan Emharuethai1,*
1
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ชนิกานต์ เอมหฤทัย

อีเมล: chanikan@mju.ac.th

บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้างของแบบจำลองการแพร่ระบาด SVIR โดย
การศึกษาจุดสมดุลปลอดโรคของแบบจำลอง และการสร้างฟังก์ชันไลปูนอฟที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์หาเงื่อนไขที่เพียงพอ
สำหรับการเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้าง ที่จุดสมดุลปลอดโรค ของแบบจำลองการแพร่ระบาด SVIR
คำสำคัญ : แบบจำลองการแพร่ระบาด SVIR การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้าง ฟังก์ชันไลปูนอฟ
Abstract:
In this paper, we consider the global asymptotically stable of SVIR epidemic model. With the
assistance of a novel Lyapunov function, a sufficient condition of global asymptotically stable at the
disease free and endemic equilibrium is established.
Keywords: SVIR epidemic model, global asymptotically stable, Lyapunov function
บทนำ:
ในปัจจุบันโลกได้พบกับปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งมลพิษทางอากาศ อาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ และน้ำจืดที่ไม่สะอาด
หรือ โรคระบาด ซึ่งปัญหาเรื่องโรคระบาดเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับโลก ดังเช่นการระบาดของโรคโควิด ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันนั้น
ได้มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่ 7 หรือที่เรียกว่า โควิด-19 (Covid-19) เราจึงศึกษาการมีเสถียรภาพของแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมการแพร่ระบาดและลดจำนวนการแพร่ระบาดของโรคระบาดได้
และมี
นักวิจัยจำนวนมากที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าถึงการมีเสถียรภาพของแบบจำลองการแพร่ระบาดของโรค
Kermack และ Mckendrick (1927) [4]ได้เป็นผู้ริเริ่มคิดแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยเสนอแบบจำลอง
เอส ไอ อาร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การแพร่ระบาดและการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งแบบจำลอง SIR แบบพื้นฐาน
มีรูปแบบคือ
𝑑𝑆
=
𝑑𝑡
𝑑𝐼
=
𝑑𝑡
𝑑𝑅
=
𝑑𝑡

−𝑘𝑆𝐼
𝑘𝑆𝐼 − 𝛾𝐼
𝛾𝐼

เมื่อ กลุ่มคนที่เสี่ยงติดเชื้อ (𝑆) หมายถึงกลุ่มคนที่สามารถติดเชื้อและกลายเป็นบุคคลที่มีเชื้อได้,กลุ่มคนที่ติดเชื้อ
(𝐼) หมายถึง กลุ่มคนที่สามารถแพร่ระบาดเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้, กลุ่มคนที่ได้รับวัคซีน(𝑉) หมายถึง กลุ่มที่ได้รับวัคซีนรักษาโรค
และ กลุ่มคนที่ถูกกำจัด (𝑅) หมายถึง กลุ่มคนที่ติดเชื้อแล้วตาย หรือ กลุ่มคนที่ฟื้นตัวจากโรคและได้รับภูมิคุ้มกัน โดยที่อัตรา
การติดเชื้อ 𝑘 > 0 และอัตราการฟื้นตัวของผู้ติดเชื้อ 𝛾 > 0
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ภายใต้เงื่อนไขเริ่มต้น
𝑆(0) = 𝑆0 > 0, 𝐼(0) = 𝐼0 > 0, 𝑅(0) = 0

ซึ่ง 𝑆0 + 𝐼0 = 𝑁 เมื่อ 𝑁 คือจำนวนประชากรทั้งหมด
Kribs-Zaleta C.M. and Velasco-Hernadez J.X.(2000) [6] ได้นำเสนอ โมเดลการแพร่ระบาด 𝑆𝑉𝐼𝑆 และ J.X.
(2000) นำเสนอแบบจำลองการแพร่ระบาดของ SVIS และพบว่าแบบจำลองนี้แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของการแยกส่วน
ย้อนกลับ นอกจากนี้ยังใช้แบบจำลองดังกล่าวเพื่อศึกษาการให้ฉีดวัคซีนไอกรนและวัณโรค
Liu X.,Takeuchi Y. And Iwami S.(2008) [7] ได้จัดทำโมเดล SVIR เพื่ออธิบายกระบวนการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
และกระบวนการฉีดวัคซีนชีพจรตามลำดับ
อย่างไรก็ตามในการสร้างแบบจำลองการระบาดของโรคเกิดขึ้นในระบบนิเวศ
“อัตราอุบัติการณ์”(อัตราการติดเชื้อ) มีส่วนสำคัญ ในการแพร่กระจายของ โรคติดเชื้อ มีผู้เขียนหลายคนแนะนำว่า
กระบวนการแพร่กระจายของโรคอาจมีอัตราอุบัติการณ์แบบไม่เชิงเส้นซึ่งช่วยให้สามารถรวมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ป้องกันอัตราการติดต่อที่ไม่แน่นอนไว้ได้ ตัวอย่างเฉพาะของอัตราอุบัติการณ์ ดังกล่าวกำหนดโดย 𝛽𝐼(1 + 𝑣𝐼𝑘−1 )𝑆, โดย
ที่ 𝛽 > 0, 𝑣 > 0 และ 𝑘 > 0อุบัติการณ์นี้ใช้กับ 𝑣 เข้าใกล้ 1 แสดงถึงความอิ่มตัวหรือการสัมผัสหลายครั้งก่อนการติดเชื้อ
เมื่อ
𝛽 คือ อัตราการแพร่เชื้อ
𝑘 คือ อัตราการฟื้นตัวจากการติดเชื้อ
𝑣 คือ อัตราการได้รับวัคซีน
𝑆 คือ กลุ่มที่อ่อนแอ
𝐼 คือ กลุ่มคนที่ติดเชื้อ

ความรู้พื้นฐาน
แบบจำลอง เอส วี ไอ อาร์ (SVIR)
บทนิยาม 1 [7] แบบจำลอง เอส วี ไอ อาร์ (SVIR) เป็นแบบจำลองที่แบ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มย่อย และ
กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มประชากรย่อย ดังนี้
1. กลุ่มที่อ่อนแอ (Suscaptible: 𝑆) เป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับเชื้อ และมีโอกาสติดเชื้อ
2. กลุ่มที่ติดเชื้อ (Infective: 𝐼) เป็นกลุ่มที่รับเชื้อและสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้
3. กลุ่มที่ได้รับวัคซีน (Vaccinated: 𝑉) เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนรักษาโรค
4. กลุ่มที่ฟื้นตัวจากการติดเชื้อ (Recovered: 𝑅) เป็นกลุ่มที่ได้รับการรักษาหรือมีภูมิคุ้มกัน
กำหนดสัญลักษณ์ (Notation)
ℝ หมายถึง เซตของจำนวนจริง
ℝ𝑛 หมายถึง ปริภูมิ 𝑛 มิติของเวกเตอร์ค่าจริง
ℝ+ หมายถึง เซตของจำนวนจริงบวก
𝑉𝐿 หมายถึง ฟังก์ชันไลปูนอฟ
𝑉𝐿 : ℝ𝑛 → ℝ หมายถึง ฟังก์ชันสเกลาร์ที่ส่งจากปริภูมิ 𝑛 มิติของเวกเตอร์ค่าจริงไปยังเซตของจำนวนจริง
∥ 𝑥(𝑡) ∥ หมายถึง ขนาดของเวกเตอร์ 𝑥(𝑡) สำหรับจำนวนจริงในปริภูมิยุคลิด ℝ𝑛 ที่เป็นผลขยายมาจากระยะทางแบบ
ยูคลิด นั่นคือ ∥ 𝑥(𝑡) ∥= ඥ𝑥12 (𝑡)+. . . +𝑥𝑛2 (𝑡)
ระเบียบวิธีไลปูนอฟ
พิจารณาระบบสมการ [9]

·

𝑥 (𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡))
𝑛
โดยที่ 𝑥 ∈ ℝ และ𝑓 เป็นเวกเตอร์ที่มี 𝑓𝑖 (𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 , )𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛 เป็นองค์ประกอบให้ 𝑓𝑖

(1)

เป็นฟังก์ชัน
ต่อเนื่องที่หาอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งได้แล้วจะมีผลเฉลยหนึ่งเดียวของระบบ (1) ภายใต้เงื่อนไขเริ่มต้นที่กำหนดให้
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ฟังก์ชันไลปูนอฟ (Lyapunov funtion)
บทนิยาม 2 [1] กำหนดให้ 𝑉𝐿 : ℝ𝑛 → ℝ จะกล่าวว่า 𝑉𝐿 (𝑥(𝑡)) เป็นฟังก์ชันไลปูนอฟของระบบ (1) ซึ่ง 𝑉(𝑥(𝑡))
สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้
1) 𝑉𝐿 (𝑥(𝑡)) เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน ℝ𝑛
2) 𝑉𝐿 (𝑥(𝑡))เป็นฟังก์ชันบวกแน่นอน นั่นคือ 𝑉𝐿 (𝑥(𝑡)) > 0 สำหรับ 𝑥(𝑡) ≠ 0 และ 𝑉𝐿 (0) = 0
3) อนุพันธ์ย่อยของ 𝑉𝐿 (𝑥(𝑡)) เทียบกับ 𝑡
·
𝜕𝑉 ·
𝜕𝑉 ·
𝜕𝑉 ·
𝜕𝑉
𝜕𝑉
𝜕𝑉
𝑉𝐿 (𝑥(𝑡)) =
𝑥 +
𝑥 +. . . +
𝑥𝑛 =
𝑓 +
𝑓 +. . . +
𝑓 เป็นฟังก์ชันกึ่งลบแน่นอน
𝜕𝑥 1
𝜕𝑥 2
𝜕𝑥
𝜕𝑥 1
𝜕𝑥 2
𝜕𝑥 𝑛
·

1

2

𝑛

1

2

𝑛

นั่นคือ 𝑉𝐿 (𝑥(𝑡)) ≤ 0 สำหรับ 𝑥(𝑡) ≠ 0 และ 𝑉𝐿 (0) = 0
จุดสมดุล(Equilibrium point)
บทนิยาม 3 [1] จุดสมดุลของระบบ (1) คือ 𝑥 = 𝑎 ที่ทำให้ 𝑓(𝑡, 𝑎) = 0
เสถียรภาพของจุดสมดุล
บทนิยาม 4 [1] กำหนดให้ 𝑥 = 0 เป็นจุดสมดุลของระบบ (1) แล้วจะกล่าวว่า
1) จุดสมดุลเสถียร (Stable)สำหรับทุก 𝜀 > 0 มี 𝛿 > 0 ซึ่ง ∥ 𝑥(𝑡) ∥< 𝛿 แล้ว
∥ 𝑥(𝑡) ∥< 𝜀 สำหรับทุก 𝑡 ≥ 𝑡0
2) จุดสมดุลไม่เสถียร (Unstable) ถ้าไม่เป็นไปตามข้อ 1) นั่นคือ มี 𝜀 > 0 ทุก 𝛿 > 0 ซึ่ง
∥ 𝑥(𝑡) ∥< 𝛿 และ ∥ 𝑥(𝑡) ∥≥ 𝜀 สำหรับบาง 𝑡 ≥ 𝑡0
3) จุดสมดุลเสถียรเชิงเส้นกำกับ (Asymptotically stable) ถ้า 𝑥 = 0 เป็นจุดสมดุลที่
เสถียรและ ∥ 𝑥(𝑡) ∥→ 0 เมื่อ 𝑡 → +∞
บทตั้ง 5 [1] กำหนดให้ 𝑥 = 0 เป็นจุดสมดุลของระบบ (1) จะได้ว่า
1) จุดสมดุลของระบบ (1) จะเสถียรภาพ ถ้า 𝑉𝐿 (𝑥(𝑡)) สอดคล้องกับบทนิยาม 2.2
2) จุดสมดุลของระบบ (1) จะเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกำกับ ถ้า 𝑉𝐿 (𝑥(𝑡)) สอดคล้องกับ
·
นิยาม 2 และอนุพันธ์ย่อยของ 𝑉(𝑥(𝑡)) เทียบกับ 𝑡 เป็นลบ แน่นอน นั่นคือ 𝑉𝐿 (𝑥(𝑡)) < 0 สำหรับ
𝑥(𝑡) ≠ 0 และ 𝑉𝐿 (0) = 0
เซตค่าคงที่บวก (Positive invariant set)
บทนิยาม 6 [5] ให้ระบบมีเส้นโคจรคือ 𝑥(𝑡, 𝑥0 ) เมื่อ 𝑥0 เป็นจุดเริ่มต้น ให้ 𝑂 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 |𝜙(𝑥) = 0} โดยที่ 𝜙
คือฟังก์ชันค่าจริงจะเรียก 𝑂 ว่า เซตค่าคงที่บวก ถ้า 𝑥 ∈ 𝑂 แล้ว 𝑥(𝑡, 𝑥0 ) ∈ 𝑂, ∀𝑡 ≥ 0
เสถียรภาพวงกว้างเชิงเส้นกำกับ (Globally asymptotic stable)
·
บทตั้ง 7 [5] ถ้าฟังก์ชัน 𝑉𝐿 (𝑥) เป็นบวกแน่นอนวงกว้าง (Globally positive definite) และ 𝑉𝐿 (𝑥) เป็นลบแน่นอนวง
กว้าง(Globally negative definite)
นั่นคือ
·

𝑉𝐿 < 0, ∀𝑥 ∈ 𝑅𝑛 ∖ {0}

จะสรุปได้ว่า จุดสมดุลมีเสถียรภาพวงกว้างแบบชิงเส้นกำกับ
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ผลการทดลอง:
ผู้เขียนได้ทำการศึกษาแบบจำลองของ กลุ่มผู้ป่วย ที่มีภาวะอ่อนแอ ติดเชื้อ ได้รับวัคซีน และพักฟื้นตัวจากโรคระบาด (SVIR
Model) ดังรูป

จากแบบจำลองข้างต้นสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้ดังนี้ [3]
𝑑𝑆
𝑑𝑡
𝑑𝑉
𝑑𝐼
𝑑𝐼
𝑑𝑡
𝑑𝑅
𝑑𝑡

=

𝜇 − 𝜇𝑆 − 𝛽𝑆𝐼 − 𝛼𝑆

=

𝛼𝑆 − 𝛽1 𝑉𝐼 − 𝛾1 𝑉 − 𝜇𝑉

=

𝛽𝑆𝐼 + 𝛽1 𝑉𝐼 − 𝛾𝐼 − 𝜇𝐼 − 𝜔𝐼

=

𝛾1 𝑉 + 𝛾𝐼 − 𝜇𝑅

(2)

เราตรวจสอบการสร้างแบบจำลองพื้นฐานโดยแบ่งประชากรทั้งหมดออกเป็นสี่ชนิดได้แก่ 𝑆(𝑡) สำหรับ ผู้ที่มี
ภูมิคุ้มกันต่ำ 𝑉(𝑡)สำหรับ ผู้ได้รับวัคซีน 𝐼(𝑡) สำหรับการติดเชื้อ 𝑅(𝑡) สำหรับ ผู้ที่หายจากการรักษา(การติดเชื้อ) ให้ 𝛽
แทน อัตราของการแพร่กระจายของเชื้อโรค เรายังแทนการหายจากการติดเชื้อ ด้วย 𝛾 แทนผู้ป่วยที่รับการีบวัคซีนด้วย 𝛼
อัตราโรคที่ร้ายแรง เราสมมุติโรคที่เกี่ยวกับความตายและ กำหนด 𝜔 เป็นอัตราของโรคที่เกี่ยวกับความตาย ขณะที่ 𝜇 แทน
การตายปกติธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวข้างกับโรคภัยไข้เจ็บ เราสมมุติว่าทารกแรกเกิดทั้งหมดมีภูมิต้านทานโรคต่ำ อัตราการตาย
ปกติ (𝜇) คงที่ 𝛾1 เป็นอัตราคงที่เฉลี่ยสำหรับผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำได้รับภูมิคุ้มกัน (วัคซีน) และหายจากการรักษา(การติด
เชื้อ) ในที่นี้พวกเราไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติและภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีน สามารถอยู่ได้ใน
ระยะยาว เราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าการที่ได้รับภูมิคุ้มกันจากวัคซีน ยังสามารถติดเชื้อได้ ด้วยอัตรา 𝛽1 ขณะติดต่อกับผู้ติดเชื้อ
𝛽1 อาจจะสมมุติ(ถือว่า)ได้ว่า น้อยกว่า 𝛽 เพราะบุคคลที่ได้รับวัคซีน ได้รับภูมิคุ้มกันบางอย่างระหว่างกระบวนการ หรือ อาจ
รับรู้ถึงบุคคลิกของผู้แพร่เชื้อ ด้วยเหตุนี้ ประสิทธิภาพของการติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อจึงลดลง
ในงานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้างที่จุดสมดุลปลอดโรค 𝐸0 และจุดสมดุล
ติดเชื้อ 𝐸 ∗ ของแบบจำลอง 𝑆𝑉𝐼𝑅 โดยการสร้างฟังก์ชันไลูนอฟที่เหมาะสมกับแบบจำลองดังกล่าว เพื่อหาเงื่อนไขเพียงพอ
สำหรับแบบจำลอง 𝑆𝑉𝐼𝑅 ณ จุดสมดุลปลอดโรค 𝐸0 และจุดสมดุลติดเชื้อ 𝐸∗
ผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับแบบจำลอง SVIR
พิจารณาระบบสมการ (2) ในหัวข้อนี้เราได้ทำการศึกษาประชากรไทยที่ตัวแปรและพารามิเตอร์ของแบบจำลองเป็น
บอกทั้งหมด ดังนี้
ทฤษฎีบท 8 กำหนดให้ค่าคงที่
𝜇 > 0, 𝛼 > 0, 𝛾 > 0, 𝛽 > 0, 𝜔 > 0, 𝑆(𝑡) > 0, 𝑉(𝑡) > 0, 𝐼(𝑡) > 0, 𝑅(𝑡) > 0 จากสมการ (2) ภายใต้เงื่อนไข
เริ่มต้นคือ 𝑆0 , 𝐼0 , 𝑉0 และ 𝑅0 ซึ่งสอดคล้องกับเซตกระชับ
𝐷 = {(𝑆(𝑡), 𝑉(𝑡), 𝐼(𝑡)) ∈ 𝑅+3 , 𝑉𝐿 (𝑡) ≤

𝜇 − 𝛾1 𝑉 − 𝛾𝐼 − 𝜔𝐼
}
𝜇

จะได้ว่า จากแบบจำลองของระบบสมการ (2) 𝐷 จะเป็นเซตค่าคงที่ในเชิงบวก ต้องครอบคลุมฐานใน 𝑅+3
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พิสูจน์ พิจารณาเลือกฟังก์ชันไลปูนอฟต่อไปนี้
𝑉𝐿 (𝑡) = 𝑆 + 𝑉 + 𝐼
เราได้ทำการอนุพันธ์ฟังก์ชันไลปูนอฟเทียบตัวแปร 𝑡 และแทน 𝑆(𝑡), 𝑉(𝑡) และ 𝐼(𝑡) จากระบบสมการ

(2) จะได้

·

·

𝑉𝐿 (𝑡) =
=
=

·

·

·

𝑆+𝑉+𝐼
(𝜇 − 𝜇𝑆 − 𝛽𝑆𝐼 − 𝛼𝑆) + (𝛼𝑆 − 𝛽1 𝑉𝐼 − 𝛾1 𝑉 − 𝜇𝑉) +
(𝛽𝑆𝐼 + 𝛽1 𝑉𝐼 − 𝛾𝐼 − 𝜇𝐼 − 𝜔𝐼)
𝜇(1 − 𝑆 − 𝑉 − 𝐼) − 𝛾1 𝑉 − 𝛾𝐼 − 𝜔𝐼

เมื่อ 𝑉𝐿 (𝑡) ≤ 0 จะได้
𝜇(1 − 𝑆 − 𝑉 − 𝐼) − 𝛾1 𝑉 − 𝛾𝐼 − 𝜔𝐼 ≤
𝜇(1 − 𝑆 − 𝑉 − 𝐼) ≤
𝑆+𝑉+𝐼 ≥
𝑉𝐿 (𝑡) ≥

0
𝛾1 𝑉 + 𝛾𝐼 + 𝜔𝐼
𝜇 − 𝛾1 𝑉 − 𝛾𝐼 − 𝜔𝐼
𝜇

𝜇−𝛾1 𝑉−𝛾𝐼−𝜔𝐼

(3)

𝜇

นั่นคือ 𝐷 เป็นเซตค่าคงที่เชิงบวก
·
ดังนั้น 𝑉(𝑡) ≤ 0 สำหรับ 𝑉𝐿 (𝑡) ≥ 𝜇−𝛾1𝑉−𝛾𝐼−𝜔𝐼
𝜇
และจาก
𝑉𝐿 (𝑡)𝑒 ∫ 𝜇𝑑𝑡 ≤
𝑉𝐿 (𝑡)𝑒 𝜇𝑡 ≤
𝑉𝐿 (𝑡)𝑒 𝜇𝑡 ≤

(𝜇 − 𝛾1 𝑉 − 𝛾𝐼 − 𝜔𝐼)𝑒 ∫ 𝜇𝑑𝑡 𝑑𝑡
𝑑(𝜇𝑡)
∫ (𝜇 − 𝛾1 𝑉 − 𝛾𝐼 − 𝜔𝐼)𝑒 ∫ 𝜇𝑡
𝜇
𝜇 − 𝛾1 𝑉 − 𝛾𝐼 − 𝜔𝐼 𝜇𝑡
𝑒 + 𝑉𝐿 (0)
𝜇

จะได้
𝑉𝐿 (𝑡) ≤

𝜇 − 𝛾1 𝑉 − 𝛾𝐼 − 𝜔𝐼
+ 𝑉𝐿 (0)𝑒 −𝜇𝑡
𝜇

เมื่อ 𝑡 → ∞ ทำให้ 𝑉𝐿 (0)𝑒 −𝜇𝑡 → 0 นั่นคือ

𝜇 − 𝛾1 𝑉 − 𝛾𝐼 − 𝜔𝐼
𝜇
3
สรุปได้ว่า 𝐷 เป็นเซตค่าคงที่ในเชิงบวกและครอบคลุมฐานใน 𝑅+
0 ≤ 𝑉𝐿 (𝑡) ≤

การวิเคราะห์หาจุดสมดุลปลอดโรค (𝐸0 ) และจุดสมดุลติดเชื้อ (𝐸 ∗ ) ของแบบจำลอง SVIR
ทฤษฎีบท 9 จากสมการ (2) จะได้จุดสมดุล 2 จุด ดังนี้
1) จุดสมดุลปลอดโรค คือ
𝐸0 = (𝑆0 , 𝑉0 , 𝑅0 ) = (

2) จุดสมดุลติดเชื้อ คือ
𝐸 ∗ = (𝑆 ∗ , 𝑉 ∗ , 𝑅∗ ) = (

𝜇

𝜇

,

𝛼𝜇

𝛼+𝜇 (𝛼+𝜇)(𝛾1 +𝜇)

,

, 0)

𝛼𝜇

𝛼+𝜇+𝛽𝐼 ∗ (𝛼+𝜇+𝛽𝐼 ∗ )(𝛾1 +𝜇+𝛽1 𝐼 ∗ )

, 𝐼∗ )

ขณะที่ 𝐼∗ เป็นรากที่มีค่าบวกของ

𝐴1 𝐼 2 + 𝐴2 𝐼 + 𝐴3 (1 − 𝐶) = 0 สำหรับ 𝐶 > 0 และ
𝐴1 =
(𝛾 + 𝜇 + 𝜔)𝛽1 𝛽 > 0
𝐴2 = (𝛾 + 𝜇 + 𝜔)((𝛼 + 𝜇)𝛽1 + (𝛾1 + 𝜇)𝛽)) − 𝛽1 𝛽
𝐴3 =
(𝛾 + 𝜇 + 𝜔)(𝛼 + 𝜇)(𝛾1 + 𝜇) > 0
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พิสูจน์
จุดสมดุลของสมการที่ (2) จะมีก็ต่อเมื่อ

·

·

𝑆, 𝑉

·

และ 𝐼 = 0 จะได้ว่า
(4)
(5)
(6)

𝜇 − 𝜇𝑆 − 𝛽𝑆𝐼 − 𝛼𝑆 = 0
𝛼𝑆 − 𝛽1 𝑉𝐼 − 𝛾1 𝑉 − 𝜇𝑉 = 0
𝛽𝑆𝐼 + 𝛽1 𝑉𝐼 − 𝛾𝐼 − 𝜇𝐼 − 𝜔𝐼 = 0

จากสมการที่ (6) เราจะมี 𝐼(𝛽𝑆 + 𝛽1 𝑉 − 𝛾 − 𝜇 − 𝜔) = 0 นั่นคือ 𝐼 = 0 หรือ 𝛽𝑆 + 𝛽1 𝑉 − 𝛾 − 𝜇 − 𝜔 = 0
a) เมื่อ 𝐼 = 0
จากสมการที่ (4)
𝜇 − 𝜇(𝑆) − 𝛼𝑆 =
−𝜇𝑆 − 𝛼𝑆 =
𝜇𝑆 + 𝛼𝑆 =
𝑆(𝜇 + 𝛼) =
𝑆=

0
−𝜇
𝜇
𝜇
𝜇
𝜇+𝛼

จากสมการที่ (5)
𝛼𝑆 − 𝛾1 𝑉 − 𝜇𝑉 =
−𝛾1 𝑉 − 𝜇𝑉 =
𝛾1 𝑉 + 𝜇𝑉 =
𝑉(𝛾1 + 𝜇) =
𝑉=
𝑉=

ดังนั้นเราจะได้ว่าจุดสมดุลไม่มีโรค คือ
𝐸0 = (𝑆0 , 𝑉0 , 𝐼0 ) = (

𝜇
𝛼𝜇
,
, 0)
𝛼 + 𝜇 (𝛼 + 𝜇)(𝛾1 + 𝜇)

b) เมื่อ 𝐼 ≠ 0 หรือ 𝐼 > 0
จากสมการที่ (4)

จากสมการที่ (5)

0
−𝛼𝑆
𝛼𝑆
𝛼𝑆
𝛼𝑆
(𝛾1 + 𝜇)
𝛼𝜇
(𝛼 + 𝜇)(𝛾1 + 𝜇)

𝜇 − 𝜇(𝑆 ∗ ) − 𝛽(𝑆 ∗ 𝐼 ∗ ) − 𝛼𝑆 ∗ =
−𝜇(𝑆 ∗ ) − 𝛽𝑆 ∗ 𝐼 ∗ − 𝛼𝑆 ∗ =
𝜇(𝑆 ∗ ) + 𝛽𝑆 ∗ 𝐼 ∗ + 𝛼𝑆 ∗ =
(𝜇 + 𝛽𝐼 ∗ + 𝛼)𝑆 ∗ =
𝑆∗ =

0
−𝜇
𝜇
𝜇
𝜇
𝜇+𝛽𝐼 ∗ +𝛼

𝛼𝑆 ∗ − 𝛽1 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ − 𝛾1 𝑉 ∗ − 𝜇𝑉 ∗ =
−𝛽1 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ − 𝛾1 𝑉 ∗ − 𝜇𝑉 ∗ =
𝛽1 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ + 𝛾1 𝑉 ∗ + 𝜇𝑉 ∗ =
(𝛽1 𝐼 ∗ + 𝛾1 + 𝜇)𝑉 ∗ =

0
−𝛼𝑆 ∗
𝛼𝑆 ∗
𝛼𝑆 ∗
𝛼𝑆 ∗
∗
𝑉 =
𝛽1 𝐼 ∗ + 𝛾1 + 𝜇
𝛼𝜇
𝑉∗ =
∗
(𝛼 + 𝜇 + 𝛽𝐼 )(𝛾1 + 𝜇 + 𝛽1 𝐼 ∗ )
จากสมการที่(6) ถ้า 𝐼 ≠ 0 แล้ว 𝜇 − 𝜇(𝑆) − 𝛽(𝑆𝐼) − 𝛼𝑆 = 0 แทนด้วย 𝑆 ∗ และ 𝑉 ∗ จะได้
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𝛼𝜇𝛽1
∗
𝛽𝐼 )(𝛾1 +
∗2

𝛽𝜇
(𝛼 + 𝜇 +
𝜇 + 𝛽1
(𝛼 + 𝜇 + 𝛽𝐼 ∗ )
⟺ 𝛽1 𝛽(𝜇 + 𝛾 + 𝜔)𝐼 + ((𝜇 + 𝛾 + 𝜔)((𝛼 + 𝜇)𝛽1 + (𝜇 + 𝛾1 )𝛽) − 𝛽1 𝛽𝜇)𝐼 ∗ +
𝛽𝜇
𝛼𝛽1 𝜇
(𝜇 + 𝛾 + 𝜔)(𝜇 + 𝛾1 )(𝛼 + 𝜇)(1 − (
+
)) = 0
(𝛼 + 𝜇)(𝜇 + 𝛾 + 𝜔) (𝛼 + 𝜇)(𝜇 + 𝛾1 )(𝜇 + 𝛾 + 𝜔)

𝐼∗ )

=𝜇+𝛾+𝜔−

จากการประยุกต์

𝐴1 = (𝛾 + 𝜇 + 𝜔)𝛽1 𝛽 > 0
𝐴2 = (𝛾 + 𝜇 + 𝜔)((𝛼 + 𝜇)𝛽1 + (𝛾1 + 𝜇)𝛽) − 𝛽1 𝛽𝜇
𝐴3 = (𝛾 + 𝜇 + 𝜔)(𝛼 + 𝜇)(𝛾1 + 𝜇) > 0
𝛽𝜇
𝛼𝛽1 𝜇
𝐶=(
+
))
(𝛼 + 𝜇)(𝜇 + 𝛾 + 𝜔) (𝛼 + 𝜇)(𝜇 + 𝛾1 )(𝜇 + 𝛾 + 𝜔)

จากสมการข้างต้น จะได้

(7)

𝐴1 𝐼 ∗2 + 𝐴2 𝐼 ∗ + 𝐴3 (1 − 𝐶) = 0

ด้วยรากของสมการที่ (7)

∗

𝐼 =

−𝐴2 ±ට𝐴2 2 −4𝐴1 𝐴3 (1−𝐶)

เมื่อ 𝐼 > 0 และ 𝐶 > 1
ดังนั้นเราจะได้จุดสมดุลมีโรค คือ

2𝐴1

∗

𝐸 ∗ = (𝑆 ∗ , 𝑉 ∗ , 𝐼 ∗ ) = (

𝜇
𝛼𝜇
,
, 𝐼∗)
∗
∗
(𝛼 + 𝜇 + 𝛽𝐼 ) (𝛼 + 𝜇 + 𝛽𝐼 )(𝛾1 + 𝜇 + 𝛽1 𝐼 ∗ )

ค่าระดับการติดเชื้อขั้นพื้นฐาน (𝑅0 )
การวิเคราะห์เสถียรภาพของจุดสมดุล ที่ใช้ SVIR Model ขึ้นอยู่กับ ค่าของ 𝑅0 (จำนวน) การเลือกของจำนวนนี้โดยการ
สังเกตการณ์สภาวะของจุดสมดุลมีโรค
ในการพิจาณา (7) จุดสมดลมีโรคสามารถใช้ได้กับรากบวก (𝐼∗ > 0)เมื่อ 𝐶 > 1 เท่านั้น โดยสรุปแล้วค่าของจุดสมดุลติดเชื้อ
บวก อยู่ในค่าของ 𝐶 ดังนั้น จึงสามารถกำหนดได้ว่า ค่าของ 𝑅0 คือ
𝑅0 =

𝛽𝜇
𝛼𝛽1 𝜇
+
(𝛼 + 𝜇)(𝜇 + 𝛾 + 𝜔) (𝛼 + 𝜇)(𝜇 + 𝛾1 )(𝜇 + 𝛾 + 𝜔)

เสถียรภาพของจุดสมดุลเฉพาะถิ่น
เราจะกำหนดความเสถียรภาพของ จุดสมดุลของ SVIR Model ระหว่างจุดสมดุลมีโรคและจุดสมดุลไม่มีโรค สมการ
ที่ (4), (5) และ (6) เป็นสมการไม่เชิงเส้น การใช้ อนุกรมเทย์เลอร์กับการหาจุดสมดุล จะทำให้เกิดสมการอนุพันธ์เชิงเส้น
ทฤษฎีบท 10 กำหนดให้
𝛽𝜇
𝛼𝛽1 𝜇
+
(𝛼 + 𝜇)(𝜇 + 𝛾 + 𝜔) (𝛼 + 𝜇)(𝜇 + 𝛾1 )(𝜇 + 𝛾 + 𝜔)
1 ถ้า 𝑅0 ≤ 1 จะมีจุดเดียวในระบบสมการที่1 ซึ่งจะเป็นจุดสมดุลไม่มีโรคคือ 𝐸0 ถ้า 𝑅0 > 1จะมีจุดสมดุล 2จุด ในระบบ ซึ่ง
ก็คือจุดสมดุลไม่มีโรคคือ 𝐸0 และ 𝐸∗
2 ถ้า 𝑅0 ≤ 1 แล้วจุดสมดุล 𝐸0 จะเป็นเสถียรภาพเฉพาะที่เชิงเส้นกำกับและถ้า 𝑅0 > 1 จะทำให้จุดสมดุล 𝐸0 ไม่
𝑅0 =

เสถียรภาพ
3 ถ้า 𝑅0 > 1 จุดสมดุลการแพร่ระบาด แล้ว 𝐸 ∗ จะเป็นเสถียรภาพเฉพาะที่เชิงเส้นกำกับ
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การวิเคราะห์การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้างของแบบจำลอง SVIR
ในหัวข้อนี้เราได้ทำการวิเคราะห์การมีเสถียรภาพวงกว้างแบบเชิงเส้นกำกับโดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟที่จุดสมดุลปลอด
𝜇
𝛼𝜇
โรค𝐸0 = (𝑆0 , 𝑉0 , 𝐼0 ) = (𝛼+𝜇
,
, 0)และจุดสมดุลติดเชื้อ 𝐸 ∗ = (𝑆 ∗ , 𝑉 ∗ , 𝐼 ∗ ) =
(𝛼+𝜇)(𝛾1 +𝜇)
𝜇
𝛼𝜇
(
,
, 𝐼 ∗ ) ของ (2) และกำหนดค่าระดับการติดเชื้อขั้นพื้นฐานคือ
𝛼+𝜇+𝛽𝐼 ∗ (𝛼+𝜇+𝛽𝐼 ∗ )(𝛾 +𝜇+𝛽 𝐼 ∗ )
𝑅0 =

1

𝛽𝜇
(𝛼+𝜇)(𝜇+𝛾+𝜔)

+

1

𝛼𝛽1 𝜇

(𝛼+𝜇)(𝜇+𝛾1 )(𝜇+𝛾+𝜔)

เสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้างของจุดสมดุลปลอดโรคสำหรับแบบจำลอง SVIR
ในหัวข้อนี้เอาจะทำการวิเคราะห์การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้างโดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟที่จุดสมดุล
𝜇
𝛼𝜇
ปลอดโรค 𝐸0 = ቀ𝛼+𝜇
, (𝛼+𝜇)(𝛾
, 0ቁ สำหรับแบบจำลองSVIR (2) ทำให้ได้ทฤษฎีบทดังนี้
+𝜇)
1

ทฤษฎีบท 11 กำหนดให้ 𝜇 > 0, 𝛼 > 0, 𝛾 > 0, 𝛽 > 0, 𝜔 > 0 ถ้า 𝑅0 ≤ 1 แล้วจุดสมดุลปลอดโรค 𝐸0 =
𝜇
𝛼𝜇
1
(
,
, 0) จะมีความสเถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้างใน 𝐷 ภายใต้ 𝑉 >
𝛼+𝜇 (𝛼+𝜇)(𝛾 +𝜇)
(𝛾 +𝜇)
1

1

พิสูจน์ พิจารณาเลือกฟังก์ชันไลปูนอฟต่อไปนี้
𝑉𝐿 (𝑡) = (𝑆 − 𝑆0 𝑙𝑛(𝑆)) + 𝐼 + 𝑉

เราทำการอนุพันธ์ฟังก์ชันเทียบตัวแปร 𝑡 จะได้

·

·

𝑉𝐿 (𝑡) =

𝑆(1 −

·
·
𝑆0
)+𝐼+𝑉
𝑆

𝑆0
) + (𝛽𝑆𝐼 + 𝛽1 𝑉𝐼 + 𝛾𝐼 − 𝜇𝐼 − 𝜔𝐼) +
𝑆
(𝛼𝑆 − 𝛽1 𝑉𝐼 − 𝛾1 𝑉 − 𝜇𝑉)

=

(𝜇 − 𝜇𝑆 − 𝛽𝑆𝐼 − 𝛼𝑆)(1 −

𝜇𝑆0
+ 𝛼𝑆0 − 𝛾𝐼 − 𝜇𝐼 − 𝜔𝐼 − 𝛾1 𝑉 − 𝜇𝑉
𝑆
𝜇
=
(𝛽𝐼 − + 𝛼)𝑆0 − (𝛼 + 𝜇 + 𝜔)𝐼 − (𝛾1 + 𝜇)𝑉
𝑆
ณ จุดสมดุลปลอดโรค จะได้ว่า 𝑆0 = 𝜇 และ 𝐼 = 0 ดังนั้น
=

𝛽𝑆0 𝐼 −

𝛼+𝜇

·

𝑉𝐿 (𝑡) = −(𝛾1 + 𝜇)𝑉

·

ให้ 𝑉𝐿 (𝑡) < 0 จะได้
−(𝛾1 + 𝜇)𝑉𝐿 (𝑡) <
(𝛾1 + 𝜇)𝑉𝐿 (𝑡) >
𝑉𝐿 (𝑡) >

0
0
1
(𝛾1 + 𝜇)

โดยที่ (𝛾1 + 𝜇) ≠ 0
·
ดังนั้น 𝑉𝐿 (𝑡) < 0 เมื่อ 𝑉𝐿 (𝑡) > (𝛾 1+𝜇) โดย (𝛾1 + 𝜇) ≠ 0 โดยทฤษฎีเสถียรภาพวงกว้างเชิงเส้นกำกับ จุดสมดุล
1
𝜇
𝛼𝜇
𝐸0 = (
,
, 0) คือจุดสมดุลปลอดโรคที่มีเสถียรภาพวงกว้างแบบเชิงเส้นกำกับใน 𝐷
𝛼+𝜇 (𝛼+𝜇)(𝛾 +𝜇)
1

สรุปผล
โดยการใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันไลปูนอฟทำให้เราได้เงื่อนไขการมีเสถียรภาพวงกว้างเชิงเส้นกำกับที่จุดสมดุลปลอด
𝜇
𝛼𝜇
โรค 𝐸0 = (𝛼+𝜇
,
, 0) เมื่อ 𝑅0 ≤ 1 หมายความว่า บุคคลที่ติดเชื้อจะไม่เป็นพาหะนำโรคไปสู่ผู้อื่นและเมื่อ
(𝛼+𝜇)(𝛾1 +𝜇)
ผ่านไปได้ระยะเวลาหนึ่ง เชื้อโรคนี้จะหายไปในที่สุด
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เปรียบเทียบความคุ้มค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
COMPARING THE BENEFITS OF ENDOWMENT INSURANCE POLICIES USING MICROSOFT
EXCEL.
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ ประกันชีวิตเพื่อหาสูตรการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตสุทธิ เบี้ย
ประกันชีวิตรวม และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่บริษัทประกันชีวิตได้คิดเพิ่มเติมจากผลประโยชน์สุทธิที่ผู้เอาประกันจะได้รับ โดยจุด
เวลาที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบมูลค่าของเงินแต่ละส่วนจะใช้เวลา ณ ต้นปีแรกที่กรมธรรม์เริ่มทำการคุ้มครอง โดยความ
คุ้มค่าจะคิดจากค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ทางบริษัทได้บวกเพิ่มจากเบี้ยประกันสุทธิ โดยผู้วิจัยได้สร้างตารางพร้อมกับเขียน
ชุดคำสั่งในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล เพื่อดึงข้อมูลจากตารางมรณะมาคำนวณตามหลักการของคณิตศาสตร์ประกันชีวติ
เพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จากการทดลองใช้โปรแกรม พบว่าตารางเปรียบเทียบกรมธรรม์ ที่สร้างขึ้นนี้ สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าได้
ถูกต้องตามหลักการของคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
คำสำคัญ : กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ เบี้ยประกันชีวิตรวม ส่วนบวกเพิ่ม
Abstract:
The purpose of this paper is to find formulas for net premium, gross premium, and loading by
using data given in an endowment insurance policy. The time point set for present value is at the beginning
of each period of insurance. The benefit of each endowment insurance policy is considered from its loading
which is added from the net premium. The tables were created in Microsoft Excel and its functions were
used to calculate all values needed in order to compare the benefits of two policies. The table formulas
in Excel we created is practical, accurate and effective under Insurance Mathematics principle.
Keywords: Endowment insurance policy, Net premium, Gross premium, loading
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บทนำ:
จุดประสงค์ของการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์คือการที่ผู้เอาประกันต้องการสะสมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นเงิน
เก็บไว้ใช้ในอนาคต แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องการหลักประกันให้ทายาทซึ่งคือผู้รับผลประโยชน์จากความเสีย่ งที่ผู้เอาประกันจะ
เสียชีวิต ซึ่งการคำนวณเบี้ยประกันทางผู้รับประกันหรือบริ ษัทประกันจะอาศัยความน่าจะเป็นที่บุคคลแต่ละเพศแต่ละวัยจะ
เสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่รอดจากตารางมรณะ และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับในอนาคต ทั้งนี้
บริษัทที่รับประกันจะมีการคิดค่าดำเนินการรายปีเพิ่มเติมจากเบี้ยประกันสุทธิ ซึ่งแต่ละบริษัทหรือแต่ละกรมธรรม์มีสูตรใน
การคำนวณที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดว่าหากเราสามารถคำนวณได้ว่ากรมธรรม์ใดมีการคิดค่าใช้จา่ ย
ส่วนบวกเพิ่มต่อปีน้อยที่สุด เราก็จะพบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด
นิยามและแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์
โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะระบุค่าต่าง ๆ เหล่านี้ ในตัวกรมธรรม์ คือ เบี้ยประกันรายปี เงิน
คืนรายปี เงินคืนเมื่ออยู่ครบกรมธรรม์ และเงินประกันชีวิต ซึ่งค่าเหล่านี้สามารถนำมาใช้คำนวณหาเบี้ยประกันชีวิตสุทธิและ
เบี้ยประกันชีวิตรวมได้ตามหลักการของคณิตศาสตร์ประกันภัย [1], [2], [3], [4] ซึ่งค่าสองค่านี้มีความหมายดังนี้
เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ (Net Premium) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของทุนประกันที่ผลประโยชน์เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตสุทธิของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันโดย
อาศัยค่าอัตราการเสียชีวิต อัตราการมีชีวิตรอด อัตราดอกเบี้ยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.) กำหนด [5] และผลประโยชน์ทั้งหมดที่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ กำหนดให้ i แทน อัตราดอกเบี้ย ตามที่ คปภ.
𝟏
กำหนด และ 𝒗 = 𝟏+𝒊 โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันชีวิต [1], [2] เราสามารถคำนวณหาเบี้ยประกันชีวิตสุทธิ
สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุ 𝒂 ปี เมื่อกำหนดให้
𝑃 แทน เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ
𝑎

แทน ทุนประกันชีวิต ณ ปีที่ 𝑗
แทน อายุของผู้เอาประกัน ณ ปีที่ทำประกัน

𝐶𝑗

แทน เงินคืนรายปี ณ ปีที่ 𝑗

𝐴𝑗

𝑙𝑥

แทน อายุของผู้เอาประกันเมื่ออยู่ครบสัญญา
แทน จำนวนคนที่มีชีวิตอยู่รอดจนถึงอายุ 𝑥 ปี ตามตารางมรณะ

𝑑𝑥

แทน จำนวนคนที่เสียชีวิต ณ ขณะอายุ 𝑥 ปี ตามตารางมรณะ

𝑐

ตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันชีวิต [4] เราจะสมมติให้ ณ ต้นปีแรก มีคนทำประกันชีวิตทั้งหมด 𝑙𝑎 คน การ
จ่ายเงินมี 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 : กรณีที่ผเู้ อาประกันเสียชีวิตในปีที่ 𝑗 บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับ 𝐴𝑗 𝑑𝑗+𝑎−1 ซึ่งการจ่ายเงินส่วนนี้จะเป็นการจ่ายเงิน
ณ ปลายปี ดังนั้นบริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผเู้ อาประกันเสียชีวิตทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
ณ ต้นปีแรก เท่ากับ 𝐴1 𝑑𝑎 𝑣 + 𝐴2 𝑑𝑎+1 𝑣 2 + ⋯ + 𝐴𝑐−𝑎+1 𝑑𝑐 𝑣 𝑐−𝑎+1บาท
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กรณีที่ 2: กรณีทผี่ ู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่รอด กรณีนี้ บริษัทจะต้องจ่ายเงินคืน ณ สิ้นปีที่ ที่ 𝑗 เท่ากับ 𝐶𝑗 𝑙𝑗+𝑎 บาท นั่นคือ
มูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนนี้ทั้งหมด ณ ต้นปีแรก จะเท่ากับ 𝐶1 𝑙𝑎+1 𝑣 + 𝐶2 𝑙𝑎+2 𝑣 2 + ⋯ + 𝐶𝑐−𝑎+1𝑙𝑐+1 𝑣 𝑐−𝑎+1 บาท
จากทั้ง 2 กรณี โดยหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันชีวิต [1], [2], [3], [4] จะได้ว่า
𝑙𝑎 ∙ 𝑃 = 𝐴1 𝑑𝑎 𝑣 + 𝐴2 𝑑𝑎+1 𝑣 2 + ⋯ + 𝐴𝑐−𝑎+1 𝑑𝑐 𝑣 𝑐−𝑎+1 + 𝐶1 𝑙𝑎+1 𝑣 + 𝐶2 𝑙𝑎+2 𝑣 2 + ⋯ + 𝐶𝑐−𝑎+1 𝑙𝑐+1 𝑣 𝑐−𝑎+1

เราจะได้สูตรสำหรับคำนวณหาเบี้ยประกันชีวิตสุทธิดังนี้
𝑃=

𝐴1 𝑑𝑎 𝑣 + 𝐴2 𝑑𝑎+1 𝑣 2 + ⋯ + 𝐴𝑐−𝑎+1 𝑑𝑐 𝑣 𝑐−𝑎+1 + 𝐶1 𝑙𝑎+1 𝑣 + 𝐶2 𝑙𝑎+2 𝑣 2 + ⋯ + 𝐶𝑐−𝑎+1 𝑙𝑐+1 𝑣 𝑐−𝑎+1
𝑙𝑎

ต่อไปเราจะหาสูตรสำหรับการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตรวม

เบี้ยประกันชีวิตรวม (Gross Premium) [1], [2], [3], [4] หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันทั้งหมดที่ผู้เอา
ประกันจ่ายให้กับบริษัทประกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกัน อัตราการมีชีวิตรอด อัตราดอกเบี้ยที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กำหนด และ เบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันจ่ายในแต่ละปี
𝟏
ในทำนองเดียวกันกับการคิดเบี้ยประกันชีวิตสุทธิ เมื่อกำหนดให้ i แทน อัตราดอกเบี้ย ตามที่ คปภ. กำหนด และ 𝒗 = 𝟏+𝒊
สามารถคำนวณหาเบี้ยประกันชีวิตรวม ได้ดังนี้
𝐺=

เมื่อ

𝐺
𝐹𝑗

𝐹1 𝑙𝑎 + 𝐹2 𝑙𝑎+1 𝑣 1 + 𝐹3 𝑙𝑎+2 𝑣 2 + ⋯ + 𝐹𝑐−𝑎+1 𝑙𝑐 𝑣 𝑐−𝑎
𝑙𝑎

แทน เบี้ยประกันชีวิตรวม
แทน เบี้ยประกันที่ถูกเรียกเก็บ ณ ต้นปีที่

j

ค่าใช้จ่ายส่วนบวกเพิ่มของการประกันชีวิต (Loading) [4] หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น
สำหรับการออกกรมธรรม์ประกันชีวิตในปีแรกจนถึงปีสุดท้ายของกรมธรรม์ ซึ่งโดยปกติทางบริษัทประกันจะบวกเพิ่มเข้าไป
จากเบี้ยประกันชีวิตสุทธิ นั่นคือ
ค่าใช้จ่ายส่วนบวกเพิ่มของการประกันชีวิต = เบี้ยประกันชีวิตรวม – เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ
จากสูตรข้างต้นจะเห็นว่ าค่าใช้จ่ายส่วนบวกเพิ่ม คือส่วนที่ผู้เอาประกันจ่ายเกินจากผลประโยชน์ที่จะได้รับ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนที่บริษัทต้องนำไปใช้ในการดำเนินการในแต่ละปี จากหลักการนี้ เราสามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่า
ของกรมธรรม์ได้จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายส่วนบวกเพิ่มต่อปีต่อหน่วยของเบี้ยประกันชีวิตสุทธิรายปีของแต่ละกรมธรรม์
ดังนี้
ค่าใช้จ่ายส่วนบวกเพิ่มของการประกันชีวิตต่อหน่วยต่อปี =

ค่าใช้จ่ายของการประกันชีวิต
เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ × จำนวนปีของความคุ้มครอง

ซึ่งกรมธรรม์ที่มีค่าดังกล่าวน้อยสุดก็จะมีความคุ้มค่ามากที่สุด
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คำสั่งและฟังก์ชันทางคอมพิวเตอร์:
สร้างตารางเพื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นในการนำมาใช้ในการคำนวณซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ทุนประกันชีวิต เงิน
คืนรายปี และ เบี้ยประกันรายปี ดังนี้

รูปที่ 1 ตารางสำหรับกรอกข้อมูลของผู้เอาประกัน
ขั้นตอนต่อไปคือการกรอกข้อมูลดังนี้ คือ ปีกรมธรรม์ เบีย้ ประกันต่อปี เงินคืนกรมธรรม์ ความคุม้ ครองการ
เสียชีวิต ซึ่งก็คือค่า j , 𝐹𝑗 , 𝐶𝑗 , 𝐴𝑗 ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าที่จำเป็นในการคำนวณตามสูตรที่ได้จากหัวข้อที่ผ่านมา

รูปที่ 2 ตารางสำหรับกรอกข้อมูลของสำหรับคำนวณเบี้ยประกันชีวติ
ในการคำนวณเราจะต้องดึงค่าจากตารางมรณะมาใช้ ซึ่งจะต้องอาศัยคำสั่ง VLOOKUP ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ [6]
VLOOKUP (ค่าที่ใช้หา, ช่วงข้อมูลของฐานข้อมูล, คอลัมน์ทตี่ ้องการค่า, รูปแบบการค้นหา)
โดยที่ คำที่ใช้ค้นหาคืออายุ ที่กรอกของผู้เอาประกัน ช่วงข้อมูลของฐานข้อมูลคือช่วงที่ตารางมรณะแสดงข้อมูล
ต่อไปนี้ คือ อายุ จำนวนผู้ที่มีชีวิตอยู่ และจำนวนผู้เสียชีวิต และรูปแบบการค้นหาจะกำหนดเป็น False เนื่องจากเราต้องการ
ค่าที่แม่นยำ ส่วนคอลัมน์ที่ต้องการหาค่าจะขึ้นอยู่กับเพศของผู้เอาประกันที่กรอกไว้เบื้องต้น ในการนี้เราจะใช้คำสั่ง IF ซึ่งมี
รูปแบบดังนี้ [6]
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IF(logical test, value if true, value if false)
โดยการทดสอบจะใช้ค่าของเพศชายในการทดสอบ โดยที่ value if true จะทำให้คำสั่ง VLOOKUP ดึงข้อมูลที่ใช้
ในการคำนวณสำหรับเพศชายมาใช้ ส่วน value if false จะได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเพศหญิงมาใช้ เราก็จะได้ค่า 𝑙𝑥 และ 𝑑𝑥 เมื่อ
ได้ค่าต่างๆมาแล้ว เราสามารถสร้างสูตรการคำนวณในตารางเอ็กเซลเพื่อหาค่าเบี้ยประกันชีวิตสุทธิ เบี้ยประกันชีวิตรวม และ
ค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทบวกเพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ ตามสูตรที่ได้ถูกคิดขึ้นจากหัวข้อก่อนหน้า ซึ่งเมื่อ
เรากรอกข้อมูลครบ ผลลัพธ์ที่เราต้องการก็จะแสดงผลออกมาดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตารางผลลัพธ์
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
สูตรในการคำนวณที่ได้นอกจากสามารถนำมาหาผลประโยชน์โดยเฉลี่ยต่อคนหรือเบี้ยประกันชีวิตสุทธิสำหรับผู้ทำ
ประกันชีวิตทั้งหมดตามช่วงอายุและเพศของผู้เอาประกันตามหลักการของคณิตศาสตร์ประกันชีวิตยังสามารถหาค่าใช้จา่ ยที่
ทางบริษัทประกันคิดเพิ่มเติมได้อีกด้วย ซึ่งตัวเลขนี้จะแสดงถึงความคุ้มค่าที่ผู้เอาประกันจะได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ถูกนำมาทดสอบได้ นอกจากนี้ ตารางเอกซ์เซลที่ถูกสร้างขึ้นมานี้สามารถนำไปใช้เปรียบเทียบความ
คุ้มค่าระหว่างกรมธรรม์สองกรมธรรม์ได้จริงตามหลักการของคณิตศาสตร์ประกันชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
หลักการของคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ให้การสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
ชิ้นนี้
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สิงหาคม 2563.
[6] นันทนี แขวงโสภา, สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน, Provision, 2562
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การศึกษาการระบาดของโรคโควิด-19 ในการระบาดช8วงแรกในประเทศไทย โดยตัวแบบ SIR
THE STUDY OF COVID-19 EPIDEMIC IN EARLY STAGE IN THAILAND BY SIR MODEL
ธันยพร หมูดวง, รัตนวรรณ การะนุต, ศจิกา ศรีรัตนสุวรรณ และ สิตา ชากฤษณ? *
Thanyaporn Mooduang, Rattanawan Karanut, Sajika Srirattanasuwan and Sita Charkrit
สาขาวิชาคณิตศาสตร, คณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยแม6โจ9 เชียงใหม6 50290 ประเทศไทย
* ผู%นิพนธ*ประสานงาน: สิตา ชากฤษณ*

อีเมล: sita@mju.ac.th

บทคัดย(อ:
ในงานวิจัยนี้ ผูYวิจัยไดYศึกษาการระบาดของโรคโควิด-19 ในชdวงเริ่มตYนของการระบาดในประเทศไทย โดย
วิเคราะห?จากตัวแบบทางคณิตศาสตร?แบบ SIR โดยไดYศึกษาและวิเคราะห?พฤติกรรมของการระบาดของโรคดังนี้ 1) ชdวงเวลาที่
จะเกิดการระบาดของโรค 2) จำนวนผูYติดเชื้อสูงสุด 3) ระยะเวลาที่โรคระบาดจะหายไป 4) พยากรณ?แนวโนYมของจำนวนผูYติด
เชื้อ 5) หาคdาระดับการแพรdเชื้อ (R0) ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย นอกจากนี้ ผูYวิจัยไดYวิเคราะห?หาคdาพารามิเตอร?ที่สำคัญ
เชdน อัตราการแพรdเชื้อ และอัตราการหายปsวย จากการวิเคราะห?ขYอมูลจริงของจำนวนผูYติดเชื้อและจำนวนผูYที่หายปsวยแลYว
ในชdวงระยะเวลาที่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทยโดยวิธีกระชับเสYนโคYง จากผลการศึกษาที่ไดY ทำใหYเขYาใจถึงพฤติกรรมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สามารถนำมาใชYเปuนประโยชน?เพื่อเปuนมาตรการปvองกันและควบคุมโรคไดYตdอไป
คำสำคัญ : โรคระบาด โควิด 19 ตัวแบบทางคณิตศาสตร?
Abstract:
In this research, the behaviors of COVID-19 epidemic are studied in the early stage of outbreak in
Thailand by SIR model. The objectives of this study are as follows, 1) to estimate the time period of
outbreak, 2) to estimate the maximum number of infected people, 3) to study when the outbreak will
end, 4) to predict the trend of infection, 5) to estimate the basic reproductive number (R0) of COVID-19 in
Thailand. Moreover, the parameters are estimated from the actual data set of the number of infected and
recovered people during the early stage of epidemic in Thailand by curve fitting method. The results help
us to understand the behaviors of the COVID-19 epidemic and to make proper interventions, such as
governmental regulation and restrictions.
Keywords: Epidemic, COVID-19, Mathematical model
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บทนำ:
ในปลายป„ พ.ศ. 2562 ไดYมีการระบาดของโรคระบาดใหมdที่มีชื่อวdา โควิด-19 (Covid-19) โดยเริ่มมีการระบาดที่
แรกที่เมืองอูdฮั่น ประเทศจีน และหลังจากนั้นไดYมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเมื่อตYนป„ พ.ศ. 2563 และไดYมี
การระบาดไปแลYวทั่วโลก โรคโควิด-19 เกิดจากไวรัสสายพันธ?ุโคโรนา โดยไวรัสชนิดนี้เปuนสายพันธ?ุเดียวกับโรค MERS และ
SARS ที่เคยระบาดไปเมื่อหลายป„กdอน โรคนี้สามารถติดตdอกันไดYงdายผdานทางอากาศ และละอองฝอยจากการไอหรือจาม ทำ
ใหYโรคโควิด-19 สามารถแพรdกระจายไดYงdาย ทำใหYตั้งแตdที่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยอดรวมผูYติดเชื้อพุdงสูงขึ้นทั่วโลก
ไดYมีการสูญเสียทั้งการสูญเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกและรวมถึงความเสียหายของเศรษฐกิจ โดยขYอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม
2564 มีจำนวนผูYติดเชื้อสะสมทั่วโลก 114,996,776 คน และมีจำนวนผูYเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปแลYวทั่วโลกเปuนจำนวน
2,552,285 คน และสำหรับการแพรdระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น ไดYมีผูYติดเชื้อสะสมในประเทศไทยเปuน
จำนวน 26,031 คน และในประเทศไทย มีผูYเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปแลYวเปuนจำนวน 83 คน โดยใชYขYอมูล ณ วันที่ 1
มีนาคม 2564 [1]
โรคโควิด-19 เปuนโรคระบาดที่เริ่มจากการที่มีผูYปsวยไดYแพรdเชื้อไปยังผูYที่ไมdมีภูมิคุYมกันของโรคซึ่งเปuนกลุdมที่เสี่ยงติด
โรค ซึ่งทำใหYตdอมากลุdมเสี่ยงเหลdานี้สามารถจะกลายมาเปuนผูYปsวยไดY ไดYมีนักวิจัยทั่วโลกไดYศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการระบาดของ
โรคโควิด-19 เพื่อใหYมีความเขYาใจในพฤติกรรมของการระบาดของโรคโดยการใชYตัวแบบทางคณิตศาสตร?แบบ SIR
(Susceptible-Infected-Recovered) ที่เปuนตัวแบบคณิตศาสตร?เบื้องตYนที่สอดคลYองกับพฤติกรรมของการระบาดของโรค
โควิด-19 เชdน ในงานวิจัยของ D.K.Bagel และคณะ [2] ไดYศึกษาการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดียโดยการใชYตัว
แบบ SIR และประมาณคdาพารามิเตอร?จากการกระชับเสYนโคYง ในงานวิจัยของ M. Venkatasen และคณะ [3] ไดYพยากรณ?
การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดียโดยการใชYตัวแบบ SIR และใชYคdาพารามิเตอร?ที่กำหนดเอง และ U.
Nguemdjo และคณะ [4] ไดYทำการจำลองสถานการณ?การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศแคเมอรูนโดยการใชYตัวแบบ
SIR และใชYคdาพารามิเตอร?จากขYอมูลขององค?การอนามัยโลก (WHO) [5] เปuนตYน
ดังนั้น ผูYวิจัยจึงตYองการศึกษาพฤติกรรมของการระบาดของโรคโควิด-19 ในชdวงระยะเวลาเริ่มตYนของการระบาดใน
ประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขคือ มีการปลdอยใหYมีการระบาดเปuนไปอยdางอิสระและไมdมีมาตรการควบคุมโรค และมีสมมุติฐานคือ
ผูYปsวยโรคโควิด-19 จะสามารถหายจากโรคไดYและจะไมdกลับมาเปuนโรคนี้ไดYอีกเพราะมีภูมิคุYมกันโรคนี้แลYว และสำหรับผูYปsวยที่
มีอาการรุนแรงมาก ก็อาจเสียชีวิตจากโรคนี้ไดY นอกจากนี้ ผูYวิจัยไดYวิเคราะห?ป˜จจัยในการเกิดโรคระบาดโดยใชYตัวแบบทาง
คณิตศาสตร?แบบ SIR และประมาณคdาพารามิเตอร?โดยการกระชับเสYนโคYงจากขYอมูลในระยะเวลาเริ่มตYนของการระบาด ซึ่ง
จากการศึกษาวิจัยนี้ ทำใหYเราสามารถหาแนวทางการปvองกันหรือลดการระบาดของโรคไดYตdอไป
วัตถุประสงคTของการศึกษา:
1. เพื่อศึกษาการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในการระบาดชdวงเริ่มตYน โดยใชYตัวแบบทางคณิตศาสตร?แบบ
SIR
2. เพื่อพยากรณ?จำนวนบุคคลที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 วdาจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยdางไร
3. เพื่อเปuนการคาดการณ?สถานการณ?ลdวงหนYาไวYปvองกันหรือรับมือสำหรับการแพรdเชื้อ
4. เพื่อศึกษาชdวงเวลาในการเกิดโรคระบาด
5. เพื่อศึกษาจำนวนผูYติดเชื้อสูงสุดเทdาไหรdและเวลาที่มีจำนวนผูYติดเชื้อสูงสุด ถYาปลdอยใหYมีการระบาดแบบอิสระ โดย
ไมdไดYมีมาตรการควบคุมโรค
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6. เพื่อศึกษาระยะเวลาและเงื่อนไขที่ทำใหYโรคระบาดหายไป
7. เพื่อคำนวณคdา Basic reproduction number (R0) ของโรคโควิด-19
ประโยชนTที่คาดว(าจะไดaรับ:
1. ไดYคาดการณ?จำนวนผูYติดเชื้อจากโรคโควิด-19 เพื่อพยากรณ?แนวโนYมของการระบาดในประเทศไทย เมื่อปลdอยใหYมี
การระบาดแบบอิสระ โดยไมdไดYมีมาตรการควบคุมโรค
2. ไดYทราบถึงแนวทางและเงื่อนไขในการที่จะทำใหYยอดผูYติดเชื้อลดลง ทำใหYมีการเตรียมความพรYอมในการรับมือกับโรค
โควิด-19 ไดYตdอไป
ความรูaพื้นฐาน:
1. ค(าพารามิเตอรTสำคัญที่เกี่ยวขaองกับโรคระบาด
1.1 อัตราการแพรdเชื้อ (transmission rate : 𝛽) เปuนคdาคงที่ ที่บอกถึงอัตราการแพรdเชื้อ เปuนตัวกำหนดวdา ประชากร
จะติดเชื้อมากแคdไหนเมื่อกลุdมเสี่ยงกับผูYติดเชื้อมาเจอกันจนเชื้อแพรdไดY
1.2 อัตราการหายปsวย (recovery rate : 𝛾) เปuนคdาคงที่ ที่บอกถึงอัตราการหายปsวย เปuนคdาคาดหวัง (expected
!

value) วdาคนปsวยหนึ่งคนจะหายปsวยไปแลYวเปuนสัดสdวนเทdาไหรdในหนึ่งวัน โดยมีสูตรคือ 𝛾 = " เมื่อ D คือจำนวนวัน
ที่ผูYติดเชื้อรักษาตdอจนหายปsวย
1.3 Basic reproduction number (R ! ) คือคdาที่จะระบุวdาโดยเฉลี่ยแลYวคนหนึ่งคนจะแพรdเชื้อใหYคนรอบขYางกี่คน
ในสังคมที่ไมdมีภูมิคุYมกัน โดยมีสูตรคือ R ! = "#
2. ตัวแบบทางคณิตศาสตรTแบบ SIR
ตัวแบบทางคณิตศาสตร?แบบ SIR เปuนตัวแบบที่อยูdในรูปสมการเชิงอนุพันธ? ที่ไดYถูกแนะนำเปuนครั้งแรกโดย Kermack และ
McKendrick [6] ในป„ ค.ศ.1927 เพื่อศึกษาการระบาดของโรคอหิวาตกโรคและกาฬโรค และตdอมาไดYมีการนำมาใชYเปuนตัว
แบบทางคณิตศาสตร?ที่จำลองพฤติกรรมการระบาดของโรคระบาดอื่นๆ เชdน ไขYหวัดใหญd โรคซาร? และโรคโควิด-19 ซึ่งเปuนตัว
แบบในรูปสมการเชิงอนุพันธ?ในรูปแบบที่ไมdซับซYอน เขYาใจไดYงdาย และในงานวิจยั นี้ ผูYวิจัยไดYนำตัวแบบ SIR มาศึกษา
พฤติกรรมการระบาดของโรคโควิด-19
ตัวแบบทางคณิตศาสตร?แบบ SIR เปuนระบบสมการเชิงอนุพันธ?ที่ประกอบดYวยประชากร 3 กลุdม ดังนี้
- ประชากรกลุdมเสี่ยง (Susceptible)
- ประชากรกลุdมผูYติดเชื้อ (Infectious)
- ประชากรกลุdมที่รักษาหายแลYวหรือผูYที่ตายจากโรค (Recovered)
โดยที่ตัวแบบทางคณิตศาสตร?แบบ SIR มีรูปแบบดังนี้
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โดยมีเงื่อนไขคือ 𝑆 + 𝐼 + 𝑅 = 𝑁
และกำหนดใหYตัวแปรตdางๆ ในตัวแบบ SIR เปuนดังนี้
𝑡 คือระยะเวลา ซึ่งในงานวิจัยนี้แทนหนdวยเปuนวัน
𝑆(𝑡) คือฟ˜งก?ชันของจำนวนประชากรที่เสี่ยงติดโรคที่ไมdมีภูมิคุYมกันโรคโควิด-19
𝐼(𝑡) คือฟ˜งก?ชันของจำนวนประชากรที่ปsวยเปuนโรคโควิด-19
𝑅(𝑡) คือฟ˜งก?ชันของจำนวนประชากรที่รักษาหายแลYวหรือผูYที่ตายจากโรค
𝑁 คือจำนวนประชากรทั้งหมด
𝛽 คืออัตราการแพรdเชื้อ
𝛾 คืออัตราการหายปsวย

3. ระเบียบวิธีออยเลอรTในการประมาณค(าจากตัวแบบ SIR
ในงานวิจัยนี้ เราจะประมาณคdาของ 𝑆(𝑡), 𝐼(𝑡) และ 𝑅(𝑡) โดยใชYระเบียบวิธีออยเลอร? โดยมีการแปลงจากสมการเชิง
อนุพันธ?ใหYเปuนสมการเชิงผลตdาง ไดYดังนี้

เมื่อ ∆𝑡 คือ ระยะหdางของเวลา (ในงานวิจัยนี้ใหY ∆𝑡 แทน 1 วัน) และ 𝑖 = 0,1,2, …
𝑆$ , 𝐼$ , 𝑅$ คือจำนวนประชากรกลุdมเสี่ยง จำนวนผูYติดเชื้อและจำนวนผูYที่รักษาหายแลYวหรือตายจากโรค ณ เวลา 𝑡
ตามลำดับ
𝑆$%& , 𝐼$%& , 𝑅$%& คือจำนวนประชากรกลุdมเสี่ยง จำนวนผูYติดเชื้อและจำนวนผูYที่รักษาหายแลYวหรือตายจากโรค ณ

เวลา 𝑡 + ∆𝑡 ตามลำดับ
โดยที่ 𝑆! , 𝐼! , 𝑅! คือจำนวนประชากรกลุdมเสี่ยง จำนวนผูYติดเชื้อและจำนวนผูYที่รักษาหายแลYวหรือตายจากโรค ณ เวลา
เริ่มตYน ตามลำดับ
ผลการวิจัย:
1. การศึกษาเงื่อนไขของการแพร(กระจายของโรคโควิด-19 จากตัวแบบ SIR
ทฤษฎีบทที่ 1 การระบาดของโรคโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อ R ! > 1
พิสูจนT
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#$

จากที่ 𝐼(𝑡) คือจำนวนผูYปsวยโรคโควิด -19 และ คืออัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะของจำนวนผูYติดเชื้อโควิด -19
#%
ดังนั้น เราสามารถวิเคราะห?การเพิ่มขึ้นของจำนวนผูYปsวยโรคโควิด -19 ไดYจากความสัมพันธ?
ซึ่งหมายความวdาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผูYติดเชื้อมีคdาเพิ่มขึ้น และจากตัวแบบทางคณิตศาสตร?แบบ SIR
จะทำใหYเราไดYความสัมพันธ?ดังนี้
และถYาเราวิเคราะห?ในเวลาเริ่มตYนของการระบาด จำนวนประชากรกลุdมเสี่ยงจะมีคdาใกลYเคียงกับจำนวนประชากรทั้งหมด
ดังนั้น
ทำใหYไดYวdา
จากที่ R ! = "# เราสามารถสรุปไดYวdา จะมีการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นเมื่อ R ! > 1
ทฤษฎีบทที่ 2 การระบาดของโรคโควิด-19 จะลดลงเมื่อ R ! < 1
พิสูจนT
เราสามารถวิเคราะห?การลดลงของจำนวนผูYปsวยโรคโควิด -19 ไดYจากความสัมพันธ?
#$
#%

<0
ซึ่งหมายความวdาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผูYติดเชื้อมีคdาลดลง
และเมื่อพิจารณาในชdวงเวลาเริ่มตYนของการระบาด โดยใชYตัวแบบ SIR จะไดYความสัมพันธ?เปuน
และถYาเราวิเคราะห?ในชdวงระยะเวลาเริ่มตYนของการระบาด จำนวนประชากรกลุdมเสี่ยงจะมีคdาใกลYเคียงกับจำนวนประชากร
ทั้งหมด ดังนั้น
ซึ่งทำใหYไดYวdา
"
และจากที่ R ! = # เราสามารถสรุปไดYวdา การระบาดของโรคโควิด-19 จะลดลงเมื่อ R ! < 1

2. สมการของจำนวนผูaติดเชื้อโควิด-19 ในช(วงการระบาดเริ่มตaน
ทฤษฎีบทที่ 3 ในชdวงระยะเวลาเริ่มตYนของการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนผูYติดเชื้อที่ไดYจากตัวแบบ SIR จะมีการเติบโต
แบบเอกซ?โปเนนเชียลดังสมการคือ
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(1)

𝐼(𝑡) = 𝐼! 𝑒 ("(#)*

เมื่อ 𝐼! คือจำนวนผูYที่ติดเชื้อ ณ เวลาเริ่มตYน
โดยที่อัตราการเติบโตของการระบาดของโรคโควิด-19 (growth rate; 𝑘) ในชdวงเริ่มตYนของการระบาดมีคdาเปuนดังนี้
(2)

𝑘 =𝛽−𝛾

พิสูจนT
จากสมการของอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผูYติดเชื้อโควิด-19 ในตัวแบบทางคณิตศาสตร?แบบ SIR ที่มีสมการคือ
𝑑𝐼
𝛽
= 𝑆𝐼 − 𝛾𝐼
𝑑𝑡
𝑁

เมื่อพิจารณาในชdวงเวลาเริ่มตYนการระบาด จำนวนผูYเสี่ยงติดเชื้อจะมีคdาใกลYเคียงกับจำนวนประชากรทั้งหมด ดังนั้น

จะไดYจำนวนผูYที่ติดเชื้อ ณ เวลาใดๆ ในชdวงเริ่มตYนของการระบาดเปuน
𝐼(𝑡) = 𝐼! 𝑒 ("(#)*

เมื่อ 𝐼! คือจำนวนผูYที่ติดเชื้อ ณ เวลาเริ่มตYน
โดยที่อัตราการเติบโตของการระบาดของโรคโควิด-19 ในชdวงเริ่มตYนของการระบาดมีคdาเปuน
𝑘 =𝛽−𝛾

3. การประมาณค(าพารามิเตอรT 𝜷, 𝜸 และ R ! จากการระบาดของโรคโควิด-19 ในช(วงเริ่มตaนในประเทศไทย
ผูYวิจัยไดYคำนวณคdาพารามิเตอร? 𝛽 และ 𝛾 ตามขั้นตอนดังตdอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: หาอัตราการเติบโตของผูYติดเชื้อจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่ไดYจากการกระชับเสYนโคYงโดยใชYสมการ
ถดถอยแบบเอกซ?โปเนนเชียล (หาคdา 𝑘)
โดยการนำขYอมูลจริงของผูYติดเชื้อในประเทศไทยที่ไดYจากรายงานผูYปsวยโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรคติดตdอ [1] มาทำการ
กระชับเสYนโคYงโดยใชYสมการถดถอยแบบเอกซ?โปเนนเชียลที่อยูdในรูปแบบ
𝐼 = 𝐼! 𝑒 +*
โดยที่ 𝐼! คือจำนวนผูYติดเชื้อเริ่มตYนที่ไดYจากสมการถดถอย และ 𝑘 คืออัตราการเติบโตที่ไดYจากสมการถดถอย

โดยการวิเคราะห?ขYอมูลของจำนวนผูYติดเชื้อระหวdางวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2563 และทำการกระชับเสYนโคYงเพื่อหาสมการ
ถดถอยในโปรแกรม Microsoft EXCEL ทำใหYไดYกราฟดังนี้
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กราฟแสดงจํานวนผู้ตดิ เชื 5อ (Active case)
553
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จํานวนผู้ติดเชื /อ (คน)

500
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รูปที่ 1 กราฟแสดงจำนวนผูYติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยระหวdางวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2563
(เสYนสีน้ำเงิน แสดงจำนวนผูYติดเชื้อจากขYอมูลจริง และเสYนสีแดงประ แสดงจำนวนผูYติดเชื้อที่ไดYจากสมการถดถอย 𝐼(𝑡) =
10.88𝑒 !.#$%&' )
จากกราฟในรูปที่ 1 เสYนสีน้ำเงินแสดงจำนวนผูYติดเชื้อจากขYอมูลจริง และเสYนสีแดงแสดงจำนวนผูYติดเชื้อที่ไดYจากสมการ
ถดถอยที่มีสมการคือ
𝐼(𝑡) = 10.88𝑒 !.-./0*

(3)

โดยมีคdา 𝑅- = 0.992 นั่นคือ สมการที่ (3) มีความสอดคลYองกับขYอมูลจริงอยูdมาก และจากสมการที่ (3) ทำใหYเราไดYอัตรา
การเติบโตของจำนวนผูYติดเชื้อในระยะเริ่มตYนในประเทศไทยเปuนดังนี้
(4)

𝑘 = 0.2745

ขั้นตอนที่ 2: หาอัตราการหายปsวยของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย (หาคdา 𝛾)
ในการหาอัตราการหายปsวยในบทความนี้ ผูYวิจัยไดYหาคdา 𝛾 จากสมการผลตdางที่สอดคลYองกับตัวแบบ SIR ดังนี้
ทำใหYไดYวdา
(5)
โดยที่ 𝛾!"# คืออัตราการหายปsวย ณ วันที่ 𝑡 + ∆𝑡 และทำใหYไดYอัตราการหายปsวยเปuนดังนี้
𝛾=

∑"
!#$ #!

(6)

2

เมื่อ 𝑚 คือจำนวนขYอมูลที่ใชYประมาณคdา
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โดยการใชYขYอมูลจริงของจำนวนผูYหายปsวยและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ระหวdางวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2563
ซึ่งมีขYอมูลดังรูปที่ 2
50
จํานวนผู้ที+หายป่ วยและผู้ที+เสียชีวิตจากโรค
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รูปที่ 2 กราฟแสดงขYอมูลจริงของจำนวนผูYที่หายปsวยและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
ระหวdางวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2563
จากการคำนวณโดยใชYขYอมูลจริงและสมการที่ (5) - (6) ทำใหYไดYคdา 𝛾 เปuนดังนี้
(7)

𝛾 = 0.014058

ขั้นตอนที่ 3: หาอัตราการแพรdเชื้อของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย (หาคdา 𝛽)
จากสมการที่ (2) และจากคdา 𝑘 และ 𝛾 ในสมการที่ (4) และ (7) จะไดYวdา
𝑘 =𝛽−𝛾
0.2745 = 𝛽 − 0.014058

ทำใหYเราไดYคdา 𝛽 เปuนดังนี้
(8)

𝛽 = 0.288558

ดังนั้น สามารถสรุปไดYวdา คdาพารามิเตอร?ของการระบาดของโรคโควิด-19 ในชdวงการระบาดเริ่มตYนในประเทศไทย เปuนดังนี้
𝛾 = 0.014058

และ 𝛽 = 0.288558

และทำใหYไดYคdา Basic reproduction number (𝐑 𝟎 ) เปuน
R! =

𝛽 0.288558
=
≈ 20.526248
𝛾 0.014058

ซึ่งหมายความวdา ในชdวงเริ่มตYนของการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ผูYติดเชื้อหนึ่งคนจะแพรdเชื้อใหYคนที่ไมd
มีภูมิคุYมกันโรคไดYประมาณ 20.53 คน ซึ่งในระยะเริ่มตYนนี้จะทำใหYมีผูYติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ
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4. การพยากรณTแนวโนaมของจำนวนผูaติดเชื้อจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
ผูYวิจัยไดYพยากรณ?แนวโนYมจำนวนผูYติดเชื้อจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทย จากตัวแบบ SIR โดยใชYระเบียบวิธีออยเลอร?ใน
การคำนวณหาคdา 𝑆(𝑡), 𝐼(𝑡) และ 𝑅(𝑡) ณ เวลา 𝑡 ใดๆ และใชYคdาพารามิเตอร? 𝛽 และ 𝛾 ที่ไดYดังสมการที่ (7) และ (8)
นอกจากนี้ ไดYใชYคdาเริ่มตYนเปuนดังนี้
-

เวลาเริ่มตYน คือ วันที่ 22 มีนาคม 2563
จำนวนประชากรทั้งหมด คือ จำนวนประชากรไทย 69,799,978 คน

-

จำนวนคนที่เปuนกลุdมเสี่ยงติดโรคเริ่มตYน คือ จำนวนประชากรไทยที่ไมdเคยติดโรคโควิด-19 เปuน
จำนวน 69,799,379 คน

-

จำนวนคนที่ติดเชื้อเริ่มตYน คือ 553 คน

-

จำนวนคนที่รักษาหายแลYวและที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เริ่มตYน คือ 46 คน

จากการคำนวณ ทำใหYไดYผลลัพธ?เปuนดังกราฟตdอไปนี้
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จํานวนคน

กราฟแสดงการพยากรณ์จํานวนคนจากตัวแบบ SIR

วัน
Susceptible

Infectious

Recovered

รูปที่ 3 กราฟแสดงจำนวนประชากรกลุdมเสี่ยง (Susceptible) จำนวนผูYติดเชื้อ (Infectious)
และจำนวนผูYที่หายปsวยและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (Recovered)
จากการคำนวณและจากกราฟในรูปที่ 3 สรุปไดYวdา ถYาปลdอยใหYมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยdางอิสระ โดยไมdมีการปvองกัน
และไมdมีมาตรการควบคุมโรคใดๆ เลย ทำใหYไดYผลการประมาณคdาแนวโนYมของจำนวนผูYติดเชื้อเปuนดังนี้
1. จะมีการระบาดของโรคไปจนถึงจุดที่มีผูYติดเชื้อสูงสุด เปuนระยะเวลาประมาณ 59 วัน นับจากวันที่ 22 มีนาคม
2563 ในประเทศไทย ซึ่งคือวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
2. จะมียอดผูYติดเชื้อสูงสุดประมาณ 57,060,826 คน ในประเทศไทย
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3. หลังจากวันที่มีผูYติดเชื้อมากที่สุดไปแลYว แนวโนYมของจำนวนผูYติดเชื้อจะลดลงจนกระทั่งไมdมีผูYติดเชื้อเลยในประเทศ
ไทย
วิจารณTและสรุปผลวิจัย:
ในงานวิจัยนี้ เปuนการศึกษาเบื้องตYนของการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยโดยใชYตัวแบบ SIR โดยมีเงื่อนไข
คือ การระบาดของโรคโควิด-19 เปuนไปอยdางอิสระโดยไมdมีการปvองกันและมาตรการควบคุมโรคใดๆเลยในประเทศไทย ผล
การวิเคราะห?ที่ไดYจากการศึกษานี้มีประโยชน?ในการศึกษาทางระบาดวิทยา ที่ทำใหYไดYทราบถึงแนวโนYมของจำนวนผูYติดเชื้อใน
ประเทศไทยในชdวงระยะเวลาเริ่มตYน ที่ไดYพบวdา ผูYติดเชื้อหนึ่งคนจะแพรdเชื้อใหYคนที่ไมdมีภูมิคุYมกันไดYประมาณ 20-21 คน ซึ่งถYา
ปลdอยใหYมีการระบาดแบบอิสระนี้ไปเรื่อยๆ โดยไมdมีมาตรการใดๆ มาเพื่อควบคุมและปvองกันการแพรdระบาดของโรค จะทำใหY
มีผูYติดเชื้อหลายลYานคนในประเทศไทย
ที่จะมีผลตามมาคือการสูญเสียชีวิตของประชากรไทยและเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจครั้งใหญdไดY
นอกจากนี้ จากการพิสูจน?ทางคณิตศาสตร?ในงานวิจัยชิ้นนี้ เห็นไดYชัดเจนวdา เมื่อ R ! = "# < 1 จะทำใหYมีการ
ระบาดของโรคลดลง ดังนั้นในการที่จะทำใหYมีการระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง สามารถทำไดYโดยการทำใหYอัตราการแพรd
เชื้อ (𝛽) ลดลง ซึ่งอาจทำไดYโดยการรักษาระยะหdางทางสังคม มีการลอคดาวน?เมืองเพื่อไมdใหYมีการพบปะกัน มีการสวม
หนYากากอนามัยเมื่ออยูdรdวมกันคนอื่นๆ เปuนตYน นอกจากนี้อาจทำไดYโดยการเพิ่มอัตราการหายปsวย (𝛾) นั่นคือ นอนหลับใหY
เพียงพอ ไดYรับการรักษาที่ถูกตYอง การไดYรับวัคซีน เปuนตYน ซึ่งวิธีการตdางๆ เหลdานี้สามารถกดใหYกราฟของจำนวนผูYติดเชื้อ
ลดลงไดY (Flatten the curve) และถYาสามารถทำใหYคdา R ! < 1 โรคระบาดนี้ก็จะหายไปในที่สุด
อยdางไรก็ตาม ผลการวิเคราะห?จากตัวแบบ SIR โดยการหาอัตราการแพรdเชื้อโดยวิธีการกระชับเสYนโคYงและอัตราการ
หายปsวยจากสมการที่ (5) – (6) โดยใชYขYอมูลจากชdวงเวลาของการระบาดเริ่มตYนในงานวิจัยชิ้นนี้ เปuนเพียงการวิเคราะห?ขYอมูล
เบื้องตYนของการระบาดของโรคโควิด-19 เทdานั้น คdาพยากรณ?จำนวนผูYติดเชื้อที่ไดYจากงานวิจัยนี้ อาจไมdสามารถนำไปใชY
พยากรณ?จำนวนผูYติดเชื้อไดYในสถานการณ?จริงของประเทศไทยไดY เพราะทางรัฐบาลไดYมีการปvองกันและควบคุมโรคไดYเปuน
อยdางดีตั้งแตdมีการระบาดในชdวงเริ่มตYน จึงทำใหYคdาประมาณจำนวนผูYติดเชื้อในบทความนี้มีคdาที่มากกวdาความเปuนจริง ผูYที่
สนใจศึกษาเรื่องนี้ อาจใชYวิธีการหาคdาพารามิเตอร?โดยวิธีอื่น หรือใชYตัวแบบทางคณิตศาสตร?ในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมมากกวdา
ตัวแบบ SIR นี้ เพื่อใหYคdาพยากรณ?มีความแมdนยำและสอดคลYองกับสถานการณ?การระบาดจริงมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณ สาขาวิชาคณิตศาสตร? คณะวิทยาศาสตร? มหาวิทยาลัยแมdโจY ที่ไดYใหYการสนับสนุนการทำวิจัยนี้ใหY
ลุลdวงไปดYวยดี
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การมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับของระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง
ASYMPTOTIC STABILITY OF NEURAL NETWORKS WITH INTERVAL TIME-VARYING DELAY
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับ การมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับของระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผัน
ตามเวลาแบบช่วง โดยการสร้างฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกีที่เหมาะสมและการใช้เมทริกซ์อิสระ ทาให้เราได้เงื่อนไขเพียงพอ
สาหรับระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง ซึ่งอยู่ในรูปแบบอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น
คาสาคัญ: เสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับ, โครงข่ายประสาท, ตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
Abstract:
The asymptotic stability for neural networks with time-varying delay are considered in this work.
By constructing suitable Lyapunov-Krasovskii functional and free-weighting matrices, a delay-dependent
asymptotic stability criterion for neural networks with interval time-varying delay is derived in term of
linear matrix inequality (LMI).
Keywords: Asymptotic stability, Neural Network, Time-varying Delay
บทนา:
การศึกษาระบบโครงข่ายประสาทได้รับความสนใจจากผู้วิจัยเป็นจานวนมากดังใน [1, 2, 7, 8, 11, 12, 13] ซึ่ง
ระบบโครงข่ายประสาทประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ เรียกว่า นิวรอน แต่ละนิวรอนจะเชื่อมโยงใยกันด้วยเส้นประสาท เรียกว่า
ไซแนปส์ เซลล์เหล่านี้มีการทางานด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ทาหน้ าที่ประมวลและส่งข้อมูลผ่านสัญญาณไฟฟ้าและเคมีโดย
ส่งผ่านจุดประสานประสาท ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับเซลล์อื่นๆ นิวรอนอาจเชื่อมกันเป็นโครงข่ายประสาท และเป็น
องค์ประกอบหลักของสมองกับไขสันหลังในระบบประสาทส่วนกลางและปมประสาทในระบบประสาทส่วนนอก
ตัวหน่วงเวลาที่พบในระบบโครงข่ายประสาท มักเกิดจากการขั้นตอนของประมวลผลระหว่างข้อมูลและการจัดเก็บ
ของข้อมูล จึงเป็นสาเหตุทาให้การทางานของระบบเกิดพฤติกรรมแกว่งกวัด หรือการลู่ออก หรือการไม่มีเสถียรภาพ สาหรับตัว
หน่วงเวลามีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวหน่วงเวลาดีสครีต ตัวหน่วงเวลาที่แปรผันตามเวลา และตัวหน่วงเวลาที่ถูกรบกวน
ดังนั้นการมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับของระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง จึงเป็นประเด็น
สาคัญที่น่าสนใจในการศึกษา
ปัญหาการมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นจานวนมาก เช่น He Y. [4] ได้เงื่อนไข
เพียงพอที่ทาให้ระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับ โดยการใช้เมทริกซ์ อิสระใน
การประมาณค่าบางพจน์สาหรับอนุพันธ์ของฟังก์ชันไลปูนอฟ, Hua C.C. [5] ได้เงื่อนไขการมีเสถียรภาพที่มีตัวหน่วงแปรผัน
ตามเวลาโดยการแนะนาฟังก์ชันไลปูนอฟใหม่, Pin Lin Liu. [9] เขาได้ศึกษาการมีเสถียรภาพของระบบที่มีตัวหน่วงแปรผัน
ตามเวลาแบบช่วงกับฟังก์ชันรบกวนไม่เชิงเส้นและได้เงื่อนไขเพียงพอแบบใหม่ที่ขึ้นกับขอบเขตล่างและขอบเขตบนของตัว
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หน่วงที่แปรผันตามเวลาแบบช่วง และการใช้เทคนิคในการประมาณค่าบางพจน์ในฟังก์ชันไลปูนอฟที่ถูกอนุพันธ์ นอกจากนี้
Tao Li., Lei Guo., Changyin Sun. [10] ผู้วิจัยได้เสนอฟังก์ชันไลปูนอฟแบบแต่งเติม ทาให้ได้เงื่อนไขการมีเสถียรภาพของ
ระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาที่อยู่ในพจน์ของอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น (LMI)
จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เราสนใจที่จะศึกษาการมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับของระบบโครงข่าย
ประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง โดยการสร้างฟังก์ชันไลปูนอฟที่เหมาะสมและบางพจน์ของฟังก์ชันไลปูนอฟอยู่
ในรูปแบบแต่งเติม และการใช้เมทริกซ์อิสระ อีกทั้งการใช้เทคนิคในการประมาณค่าบางพจน์ที่เป็นปริพันธ์ ซึ่งทาให้ได้เงี่อนไข
เพียงพอที่ทาให้ระบบมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับซึ่งอยู่ในรูปอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น
วิธีการทดลอง:
พิจารณาระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงที่สนใจอยู่ในรูประบบสมการดังนี้
z (t )  Cz (t )  Af ( z (t ))  Bf ( z (t  d (t )))

(1.1)

โดยที่ z (t )  [ z1 (t ), z2 (t ), ..., z n (t )]T คือ เวกเตอร์สถานะ (state vector), f ( z (t ))  [ f1 ( z1 (t )), f2 ( z2 (t )), ...,

fn ( z n (t ))]T คือฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) สาหรับเวกเตอร์สถานะ (state vector), f ( z (t  d (t ))) 
[ f1 ( z1 (t  d (t ))), f2 ( z2 (t  d (t ))), ..., fn ( z n (t  d (t )))]T คือ activation function สาหรับเวกเตอร์สถานะ (state
vector) ที่มีตัวหน่วงขึ้นกับเวลา และ C  diag { c1 , c2 ,..., cn }, เมื่อ c i  0, i 1, 2, ..., n, A  ( aij ) nn , B  (bij ) nn
โดยที่ ค่าคงที่ a ij และ bij เป็น connection weight และ d (t ) คือ ฟังก์ชันตัวหน่วงแปรผันตามเวลาซึ่งหาอนุพันธ์อันดับหนึ่ง
ได้ และสอดคล้องกับอสมการ ดังนี้
(H1)

d1  d (t )  d2 , d (t )   โดยที่ d1 , d2 และ  เป็นจานวนจริงบวก

กาหนดเงื่อนไขค่าเริ่มต้นของระบบ (1.1) สอดคล้องกับ
z (t )   (t ), t  [ d2 ,0] เมื่อ  (t )  C ([ d2 ,0],

n

)

และสมมติให้ฟังก์ชันกระตุ้น fi () สอดคล้องกับเงื่อนไขคือ
(H2)

สาหรับทุกๆ i 1, 2, ..., n, fi (0)  0 และมีค่าคงที่ Li , Li ซึ่งสอดคล้องกับอสมการ

Li 

fi ( x )  fi ( y ) 
 Li , i  1,2,3,..., n
xy

และ x , y  , x  y
หมายเหตุ 1 Li , Li , i 1, 2, ..., n, เป็นค่าคงตัวที่ยอมให้เป็นจานวนจริงลบหรือจานวนจริงบวกได้ หรือศูนย์ได้
บทตั้ง 2.1 [9] สาหรับเมทริกซ์กึ่งบวกแน่นอนใดๆ
 X11

X   X12T
 T
 X13

X12
X 22
X 23T

X13 

X 23   0

X 33 
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ดังนั้นจะได้ว่า



t



x T ( s ) X 33 x ( s ) ds 

t h ( t )

t



t h ( t )

 x T (t )


x T (t  h(t ))

 X11

x T ( s )   X12T
 T
 X13

X12
X 22
X 23T

X13   x (t ) 


X 23   x (t  h(t ))  ds

X 33   x ( s ) 

บทตั้ง 2.2 [10] สาหรับเมทริกซ์คงที่สมมาตรบวกใดๆ M  R nn , สเกลาร์   0 และฟังก์ชันเวกเตอร์
 : [0, r ]  n ดังนั้น
T



 

T
   ( s ) ds  M    ( s ) ds      ( s ) M ( s ) ds
0
0
 0


บทตั้ง 2.3 [3] Schur’s Complements
กาหนดให้เมทริกซ์ค่าคงที่ที่สมมาตรและมีมติ ิสอดคล้องกับ X , Y , Z ซึ่ง X  X T , Y  Y T  0 แล้วจะได้ว่า

X  Z T Y 1 Z  0 ก็ต่อเมื่อ
ZT 
Y
 0 หรือ  T
Y 
 Z

X
Z


Z
0
X 

สมมติให้ t0  0 และกาหนดให้  (t )  col { z (t ), z (t  d1 ), z (t  d2 ), z (t  d (t )), f ( z (t )),

f ( z (t  d1 )), f ( z (t  d2 )), f ( z (t  d (t )))} , L  diag { L1 , L2 , ..., Ln }, L  diag { L1 , L2 , ..., Ln }
ผลการทดลอง:
ทฤษฎีบทต่อไปนี้ เป็นการแสดงเงื่อนไขเพียงพอที่ทาให้ระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบ
ช่วงเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับ ดังนี้
ทฤษฎีบท 2.4 ให้ d1 , d2 ,  เป็นจานวนจริงบวก ระบบสมการ (1.1) จะเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับ ถ้ามีเมทริกซ์บวก Zi1 Zi 2 
แน่นอน P , Q1 , Q2  nn , Z i  
 2 n2 n , i  1, 2, 3 เมื่อ Z ij  nn , ( j  1, 2, 3, 4),

 Zi 3 Zi 4 
เมทริกซ์แนวทแยงบวกแน่นอน K  diag { k1 , k2 , ..., kn }, และเมทริกซ์กึ่งบวกแน่นอน
 X11 X12 X13 
 Y11
X   X12T X 22 X 23  , Y  Y12T



 X13T X 23T X 33 
Y13T
อสมการเมทริกซ์เชิงเส้น คือ

Y12
Y22
Y23T

Y13 
Y23  และเมทริกซ์อิสระ Ni , ( i  1, 2, 3, 4) ใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับ

Y33 
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11 12
 * 
22

 *
*

 *
*

*
 *
 *
*

 *
*

*
 *

*
 *

13
0

L N3 L
0

15
0

0
 Z12

0
0

18
0

33

L N4 L

0

0

N4 L

N4 L

*

44

N3 L

0

47

48

*
*

*
*

55
*

0
66

0
0

58
0

*

*

*

*

77

N4T

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

88
*

C T [ d2 Q1  d1Q2 ]

0


0


0

AT [ d2 Q1  d1Q2 ]   0

0


0

B T [ d2 Q1  d1Q2 ] 

99


(1.2)

เมื่อ
11  [ PC  C T P ]  2( L ) T KC  Z11  Z11  Z11 

 d1Y11  Y13T  Y13  2L N1L  2L N3 L

1
1
[ Q1  X 33 ]  d2 X11  X13T  X13  [ Q2  Y33 ]
d2
d1

1
12   [ Q2  Y33 ]  d1Y12  Y23T  Y13
d1
1
13   [ Q1  X 33 ]  d2 X12  X 23T  X13
d2
15  PA  ( L ) T KA  Z12  Z12  Z12  N1L  N3 L
18  PB  ( L ) T KB  N3 L  ( L ) T N3
1
[ Q2  Y33 ]  d1Y22  Y23T  Y23
d1
1
33   Z11  [ Q1  X 33 ]  d2 X 22  X 23T  X 23  2L N4 L
d2
22   Z11 

44   (1   ) Z11  2L N2 L  2L NL  2L N4 L
47   N4 L  N4T  ( L ) T N4
48  N2 L  N3 L  N4 L  ( L ) T N2  ( L ) T N3  ( L ) T N4
55  2KC ( L ) 1  2 KA  Z 22  Z 22  Z 22  2 N1  2 N3
58  KB  N3
66   Z 22
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77   Z22  2N4
88  (1   ) Z22  2N2  2N3  2N4 , 99  [ d2 Q1  d1Q2 ]
พิสูจน์ กาหนดฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี ที่สอดคล้องกับระบบสมการ (1.1) คือ
7

V (t )   Vi (t )
i 1

เมื่อ
V1 (t )  z T (t ) Pz (t )
n

V2 (t )  2 ki

zi ( t )

i 1

 [ f ( s )  L s ]ds
i


i

0

T
 z ( s)   z ( s) 
V3 (t )   
 Z1  f ( z ( s ))  ds
f
(
z
(
s
))
 

t d ( t ) 
T
t
 z ( s)   z ( s) 
V4 (t )   
 Z 2  f ( z ( s ))  ds
(
(
))
f
z
s

 

t d
t

2

T
 z ( s)   z ( s) 
ds
V5 ( t )   
Z
f ( z ( s ))  3  f ( z ( s )) 
t  d1 
t

V6 (t ) 

0

t

  z

T

( s ) Q1 z ( s ) dsd

T

( s ) Q2 z ( s ) dsd

 d2 t 

V7 (t ) 

0

t

  z

 d1 t 

จากการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันไลปูนอฟที่กาหนด จะได้ว่า

V1 (t )  z T (t ) Pz (t )  z T (t ) Pz (t )
 2 z T (t ) Pz (t )
 2 z T (t ) P[ Cz (t )  Af ( z (t ))  Bf ( z (t  d (t )))]
 2[  z T ( t ) PCz (t )  z T (t ) PAf ( z (t ))  z T (t ) PBf ( z (t  d (t )))]
 2 z T (t ) PCz (t )  2 z T (t ) PAf ( z (t ))  2 z T (t ) PBf ( z (t  d (t )))
ดังนั้น

V1 (t )   z T (t )[ PC  C T P ] z (t )  z T (t ) PAf ( z (t ))  f T ( z (t )) AT Pz (t )  z T (t ) PBf ( z (t  d (t )))
 f T ( z (t  d (t ))) BT Pz (t )

(1.3)
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n

V2 (t )  2 ki z i (t )[( f ( z i ( t )  Li z i ( t ))]  0
i 1

 2[ f ( z (t ))  L z (t )]T K [ Cz (t )  Af ( z (t ))  Bf ( z (t  d (t )))]

พิจารณา

2 f T ( z (t )) KCz (t ) โดยใช้ (H2) จะได้

2 f T z (t ) KCz (t )  2 f T ( z (t )) KC ( L ) 1 f ( z (t ))

จะได้ว่า

V2 (t )  2 f T ( z (t )) KC ( L ) 1 f ( z (t ))  2 f T ( z (t )) KAf ( z (t ))  2 f T ( z (t )) KBf ( z (t  d (t )))
2 z T (t )( L )T KCz (t )  2 z T (t )( L )T KAf ( z (t ))  2 z T (t )(L )T KBf ( z (t  d (t )))

(1.4)

T
T
 z (t )   z (t )  dt  z (t  d (t ))   z (t  d (t ))  d
V3 (t )  
 Z1 
 
 Z1 
 (t  d (t ))
 f ( z (t ))   f ( z ( t ))  dt  f ( z ( t  d ( t )))   f ( z ( t  d ( t )))  dt

T
T
 z (t )   z (t ) 
 z ( t  d ( t ))   z ( t  d ( t )) 

 Z1  f ( z ( t ))   (1  d (t ))  f ( z ( t  d ( t )))  Z1  f ( z ( t  d ( t ))) 
f
(
z
(
t
))

 


 

T
T
 z (t )   z (t ) 
 z ( t  d (t ))   z (t  d (t )) 
Z
(1
)




 1  f ( z ( t )) 
 f ( z ( t  d ( t )))  Z1  f ( z ( t  d ( t ))) 
f
z
t
(
(
))

 


 

T
 z (t )   Z11

 
 f ( z (t ))   Z13

T
Z12   z (t ) 
 z (t  d (t ))   Z11
 (1   ) 
 
Z14   f ( z (t )) 
 f ( z ( t  d ( t )))   Z13

Z12   z (t  d (t )) 
Z14   f ( z ( t  d (t ))) 

ดังนั้น

V3 (t )  z T (t ) Z11 z (t )  f T ( z (t )) Z13 z (t )  z T (t ) Z12 f ( z (t ))  f T ( z (t )) Z14 f ( z (t ))
(1   )[ z T (t  d (t )) Z11 z (t  d (t ))  f T ( z (t  d (t ))) Z13 z (t  d (t ))
 z T (t  d (t )) Z12 f ( z (t  d (t )))  f T ( z (t  d (t ))) Z14 f ( z (t  d (t )))]

(1.5)

T
T
 z (t )   z (t )  dt  z (t  d2 )   z (t  d2 )  d
และ V4 (t )  
 Z 2  f ( z (t ))    f ( z (t  d ))  Z 2  f ( z (t  d ))  (t  d2 )
f
(
z
(
t
))
2 
2  dt

 
 dt 

T
T
 z ( t )   z ( t )   z ( t  d2 )   z ( t  d 2 ) 

 Z 2  f ( z (t ))    f ( z (t  d ))  Z2  f ( z (t  d )) 
f
(
z
(
t
))
2 
2 

 
 

T
T
 z (t )   Z 21 Z 22   z (t )   z (t  d2 )   Z 21 Z 22   z (t  d2 ) 

 Z
  f ( z (t ))    f ( z (t  d ))   Z
f
(
z
(
t
))
Z
Z 24   f ( z (t  d2 )) 
23
24
2   23
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ทาให้ได้ว่า

V4 (t )  z T (t ) Z21 z (t )  f T ( z (t )) Z 23 z (t )  z T (t ) Z 22 f ( z (t ))  f T ( z (t )) Z 24 f ( z (t ))  z T (t  d2 ) Z 21 z (t  d2 )
 f T ( z (t  d2 )) Z23 z (t  d2 )  z T (t  d2 ) Z 22 f ( z (t  d2 ))  f T ( z (t  d2 )) Z 24 f ( z (t  d2 ))

(1.6)

T
T
 z (t )   z (t )  dt  z (t  d1 )   z (t  d1 )  d
V5 (t )  
 Z 3  f ( z (t ))    f ( z ( t  d ))  Z 3  f ( z ( t  d ))  (t  d1 )
f
(
z
(
t
))
1 
1  dt

 
 dt 

T
T
 z (t )   z (t )   z (t  d1 )   z (t  d1 ) 

 Z3 

 Z3 

 f ( z (t ))   f ( z (t ))   f ( z (t  d1 ))   f ( z (t  d1 )) 
T
T
 z (t )   Z 31 Z 32   z (t )   z (t  d1 )   Z 31 Z 32   z (t  d1 ) 

 Z
  f ( z (t ))    f ( z (t  d ))   Z
f
(
z
(
t
))
Z
Z 34   f ( z (t  d1 )) 
33
34
1   33

 

 

ดังนั้น

V5 (t )  z T (t ) Z31 z (t )  f T ( z (t )) Z 33 z (t )  z T (t ) Z 32 f ( z (t ))  f T ( z (t )) Z 34 f ( z (t ))  z T (t  d1 ) Z 31z (t  d1 )

 f T ( z (t  d1 )) Z33 z (t  d1 )  z T (t  d1 ) Z32 f ( z (t  d1 ))  f T ( z (t  d1 )) Z 34 f ( z (t  d1 ))
V6 (t ) 

(1.7)

0

  z (t )Q z (t )  z (t   )Q z (t   ) d
T

T

1

1

 d2



t

  z

t  d2

T

(t ) Q1 z (t )  z T ( s ) Q1 z ( s ) ds

 z (t ) Q1 z (t )
T

t

t

 ds   z

t  d2

T

( s ) Q1 z ( s ) ds

t  d2

t

z

 z T (t ) d2 Q1 z (t ) 

T

( s ) Q1 z ( s ) ds

t  d2

 z (t ) d2Q1 z (t ) 
T

t

t

 z ( s )Q z ( s )ds   z
T

1

t  d2

 z (t ) d2 Q1 z (t ) 
T

( s ) X 33 z ( s )ds 

t  d2

t

 z ( s)[Q  X
T

1

t  d2

T

33

] z ( s ) ds 

t

z

T

( s ) X 33z ( s )ds

t  d2
t

 z (s) X
T

33

z ( s )ds

(1.8)

t  d2

พิจารณาพจน์ที่ 2 และ 3 ในรูปปริพันธ์ทางขวามือของสมการ (1.8) และใช้บทตั้ง 2.2 และบทตั้ง 2.1 จะได้ว่า
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V6 (t )  z T (t ) Q1d2 z (t ) 

1 T
 z (t )[ Q1  X 33 ] z (t )  z T (t )[ Q1  X 33 ] z (t  d2 )  z T (t  d2 )[ Q1  X 33 ] z (t )
d2

 z T (t  d2 )[ Q1  X 33 ] z (t  d2 )   z T (t )[ d2 X11  X13T  X13 ] z (t )  z T (t  d2 )[ d2 X12T  X13T  X 23 ] z (t )

 z T (t )[ d2 X12  X23T  X13 ] z (t  d2 )  z T (t  d2 )[ d2 X 22  X 23T  X 23 ] z (t  d2 )
V7 (t ) 

(1.9)

0

  z (t )Q z (t )  z (t   )Q z (t   ) d
T

T

2

2

 d1



t

  z (t )Q z (t )  z ( s)Q z ( s) ds
T

T

2

2

t  d1

 z ( t ) Q2 z ( t )
T

t

t

 ds   z ( s)Q z ( s)ds
T

2

t  d1

 z (t ) d1Q2 z (t ) 
T

t  d1

t

 z ( s)Q z ( s)ds
T

2

t  d1

 z (t ) d1Q2 z (t ) 
T

t

t

T

2

33

t  d1

 z (t ) d1Q2 z (t ) 
T

t

 z ( s)Q z ( s)ds   z ( s )Y z ( s )ds   z
T

t  d1

t

 z ( s)[ Q
T

2

 Y33 ] z ( s ) ds 

t d1

T

( s )Y33 z ( s ) ds

t  d1

t

 z ( s)Y z ( s)ds
T

33

(1.10)

t d1

พิจารณาพจน์ที่ 2 และ 3 ในรูปปริพันธ์ทางขวามือของสมการ (1.10) และใช้บทตั้ง 2.2 และบทตั้ง 2.1 จะได้ว่า
V7 (t )  z T (t ) Q2 d1 z (t ) 

1 T
 z (t )[ Q2  Y33 ] z (t )  z T (t )[ Q2  Y33 ] z (t  d1 )  z T (t  d1 )[ Q2  Y33 ] z (t )
d1

 z T (t  d1 )[ Q2  Y33 ] z (t  d1 )   z T (t )[ d1Y11  Y13T  Y13 ] z (t )  z T (t  d1 )[ d1Y12T  Y13T  Y23 ] z (t )

 z T (t )[ d1Y12  Y23T  Y13 ] z (t  d1 )  z T (t  d1 )[ d1Y22  Y23T  Y23 ] z (t  d1 )

(1.11)

จากเงื่อนไขของ (H2) ทาให้ได้อสมการดังต่อไปนี้

2[ f ( z (t ))  L z (t )]T N1 [ f ( z (t ))  L z (t )]  0,

(1.12)

2[ f ( z (t  d (t )))  L z (t  d (t ))]T N2 [ f ( z (t  d (t )))  L z (t  d (t ))]  0,

(1.13)

2[ f ( z (t ))  f ( z (t  d (t )))  L z (t )  z (t  d (t ))]T N3 [ f ( z (t ))  f ( z (t  d (t )))
L z (t )  z (t  d (t ))]  0,

(1.14)

2[ f ( z (t  d (t )))  f ( z (t  d2 ))  L ( z (t  d (t ))  z (t  d2 )]T N4 [ f ( z (t  d (t )))
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 f ( z (t  d2 ))  L ( z (t  d (t ))  z (t  d2 )]  0,

(1.15)

จากสมการ (1.3) - (1.7), (1.9), (1.11) และอสมการ (1.12) – (1.15) นามาบวกกันจะทาให้ได้ว่า

V (t )   T (t ) (t )  z T (t )[ d2 Q1  d1Q2 ] z (t )

เมื่อ

11
 *

 *

 *

 *
 *

 *
 *


12
22

13
0

L N3 L
0

15
0

0
 Z12

0
0

*

33

L N4 L

0

0

N4 L

*
*
*

*
*
*

44
*
*

N3 L
55
*

0
0
66

47
0
0

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

77
*

18 
0 
N4 L 

48 

58 
0 

N4T 
88 

โดยการใช้บทตั้ง 2.3 ถ้า   0 จะทาให้ V (t )  0 และจากอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น (1.2) เป็นจริง จึงทาให้ได้
ว่าระบบ (1.1) เสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับ
สรุปผลการทดลอง:
งานวิจัยนี้ เราได้เงื่อนไขเพียงพอที่ทาให้ระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงมีเสถียรภาพ
แบบเชิงเส้นกากับซึ่งอยู่ในรูปอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น โดยการสร้างฟังก์ชันไลปูนอฟที่เหมาะสมอยู่ในรูปแบบแต่งเติม พร้อม
ทั้งใช้เทคนิคเมทริกซ์อิสระ นอกจากนี้มีการใช้เทคนิคในการประมาณค่าบางพจน์ที่เป็นปริพันธ์ ซึ่งทาให้ได้เงื่อนไขเพียงพอที่ทา
ให้ระบบมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับซึ่งอยู่ในรูปอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น
กิตติกรรมประกาศ:
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอกสารอ้างอิง
[1] Cao, J.D. & Wang, J. 2002. Exponential stability and periodic oscillatory solution in BAM networks with
delays. IEEE Transactions Neural Networks, 13(2), 457-463.
[2] Cao, J.D., & Wang J. 2005. Global exponential stability and periodicity of recurrent neural networks
with time delays. IEEE Transactions on Circuits and Systems I Regular Papers, 52(5), 920-931.
[3] Chanikan, E. 2014. Control problem for certain dynamical systems with time-varying delay. Doctoral
Dissertation. Chiang Mai University.
[4] He, Y., Liu G.P. & Rees, D. 2007. New delay-dependent stability criteria for neural networks with timevarying delays. IEEE Transactions Neural Networks, 18, 310-314.

585

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
[5] Hua, C.C., Longm, C.N. & Guan, X.P. 2006. New results on stability analysis of neural networks with
time-varying delays. Physics Letters A, 352, 335-340.
[6] Khalil, H.K. 1996. Nonlinear Systems. PrenticeHell, Upper Saddle River, NJ.
[7] Li, W. & Qinghua, Z. 2020. Stability analysis of neutral-type Cohen-Grossberg neural networks with
multiple time-varying delays, IEEE Access, 8, 27618-27623.
[8] Meilan, T., Xiaofang, H., Xinge, L. & Qiao, C. 2021. Asymptotic stability of static neural networks with
interval time-varying delay based on LMI. Neurocomputing, 440(14), 375-384.
[9] Pin-Lin, Liu. 2015. New results on delay-range-dependent stability analysis for interval time-varying
delay systems with non-linear perturbations. ISA Transactions, 57, 93-100.
[10] Tao, Li., Lei, G. & Changyin, S. 2007. Further result on asymptotic stability criterion of neural
networks with time-varying delays. Neurocomputing, 71, 439-447.
[11] Thipcha, J. & Niamsup, P. 2013. Global exponential stability criteria for bidirectional associative
memory neural networks with time-varing delays. Abstract and Applied Analysis, 2013, 1-13.
[12] Song, Q.K., Zhao, Z.J. & Li, Y.M. 2005. Global exponential stability of BAM neural Networks with
distributed delays and reaction C-diffusion terms. Physics Letters A, 335, 213-225.
[13] Zhang, Q., Wei, X. & Xu, J. 2006. Global exponential stability for nonautonomous Cellular neural
networks with delays. Physics Letters A, 351, 153-160.

586

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

ผลของน้ำหมักชีวภาพจากกลวยตานีสุกตอการจับตัวและคุณสมบัติทางกายภาพของยางกอนถวย
Effects of Fermented Bio-extract Produced from Ripe Banana (Musa balbisiana)
on Coagulation and Physical Properties of Latex Cup Lump
รัตนนุช จันทรเพ็ญ1* และ ธีรัช เลาปวรรณ 1
Rattananuch Chunpen1* and Theerat Lawpiwan1
1
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ
10600 ประเทศไทย
*ผูนิพนธประสานงาน: รัตนนุช จันทรเพ็ญ E-mail: Rattananuch.c@dru.ac.th

บทคัดยอ:
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคหลัก คือ ศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพที่ไดจากกลวยตานี สุ กเพื่ อใชใ น
การจับตัวของยางกอนถวย เพื่อใหทราบถึงปริมาณกลวยสุกที่ใชในการผลิตน้ำหมักชีวภาพที่มีสมบัติเปนกรดสูง ในการทดลอง
จึงใชปริมาณกล วยตานี สุ กที่ แตกตางกั น คือ 500 1,000, 1,500 และ 2,000 กรัม หมักรวมกับน้ ำตาลทราย 200 กรัม
น้ำเปลา 3 ลิตร และ สารพด.2 5 กรัม เปนเวลา 30 วัน ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรดดางของน้ ำหมั กชี วภาพ
ระหวางการหมัก ตรวจสอบผลของน้ำหมักชีวภาพจากกลวยตานีตอการจับตัวของยางและคุณสมบัติของยางกอนถวย ผล
การศึกษา พบวา คาความเปนกรดของน้ำหมักชีวภาพเพิ่มขึ้นตามปริมาณกลวยตานีสุกที่ใชในการหมัก อัตราสวนที่ทำให น้ำ
หมักชีวภาพมีค  าความเป นกรดสูง สุด คือ กลวยตานี สุ ก 2,000 กรัม รวมกับน้ ำตาลทราย 200 กรัม น้ำเปลา 3 ลิตร
และสารพด.2 จำนวน 5 กรัม ที่ระยะเวลา หมัก 7 วัน ใหคาความเปนกรดดาง ที่ 3.43 เมื่อใชน้ำหมักชีวภาพที่สภาวะ
ดังกลาวเป นสารช วยจับตั วของยางก อนถ วย ผลการศึกษาพบว า เมื่อเติมน้ ำหมั กชี วภาพ 50 มิลลิลิตร ลงในน้ำยางสด
100 มิลลิลิตร น้ำยางจะจับตัวเป นก อนสมบูรณใ นเวลา14 นาที โดยระยะเวลาที่ใชในการจับตั วของยางจะลดลงเมื่ อใช
ปริมาณน้ำหมักชีวภาพเพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพ ไดแก คาปริมาณสิ่งสกปรก คาความออนตัวยางเริ่มแรก (P0)
คาดัชนีความออนตัว (PRI) คาสี และคาปริมาณเนื้อยางแหง (%DRC) พบวามีคา เทากับ 0.017 (% โดยน้ำหนัก), 35.0,
104.3, 7.0 และ 95% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานยางแทง STR10 พบวามีคาเปนไปตามเกณฑ ที่กำหนด
ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดในการประยุกตใชน้ำหมักชีวภาพจากกลวยตานีสุกเปนสารจับตัวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการ
ผลิตยางกอนถวย
คำสำคัญ : กลวยตานีสุก (Musa balbisiana), น้ำหมักชีวภาพ, สารจับตัว, ยางกอนถวย
Abstract:
The main purpose of this research was to study effects of fermented bio-extract produced from
ripe banana (Musa balbisiana) on coagulation and physical properties of latex cup lump. The different
amounts of ripe banana (500, 1,000, 1,500 and 2,000 gram), were fermented for 30 days with 200 gram of
sugar, 3 liter of water, and 5 gram of microbial activator LDD2. The changing of pH values during
fermentation period was observed. The effects of bio-extract on latex coagulation and physical properties
of latex cup lump were examined. The results indicated that the acidity of bio-extract significantly increase
with increasing amounts of ripe banana. The highest acidity of bio-extract was observed at 3 .43, which
fermented from 2,000 gram of ripe banana, 200 gram of sugar 3 liter of water, and 5 gram of microbial
activator LDD2, for 7 days. The bio-extract prepared from this fermentation was applied as a coagulation
agent. The results showed that after adding 50 ml of bio-extract to 100 ml of rubber latex, the completely
coagulation could be occurred in 14 minutes. The coagulation period was significantly decreased with
increasing of amount of bio-extraction. The physical properties of latex cup prepared from bio-extract,
including dirt content, initial plasticity ( P0), plasticity retention index (PRI), colour, and dry rubber content
( %DRC), were examined. There were 0 . 0 1 7 ( % weight) , 3 5 . 0 , 1 0 4 . 3 , 7 . 0 , and 95%, respectively.
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As compare with Standard of Thai Rubber (STR10), the physical properties of latex cup prepared from bioextract fermented from ripe banana were compliant with standard criteria. It is, thus possible to apply the
bio-extract fermented from ripe banana (M. balbisiana) as an eco-friendly coagulation agent for latex cup
lump production.
Keywords: Ripe banana (Musa balbisiana), bio-extract, coagulation agent, latex cup lump
บทนำ:

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจ พบไดทั่วประเทศไทยทั้งในภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ โดยเกษตรกรจะมีแปรรูปยางดิบเพื่อจำหนายทั้งในรูปของยางแผนและยางกอน โดยการทำยางกอนถ วยสามารถ
ทำได 2 วิธี คือ การปลอยใหนํ้ายางจับตัวเองตามธรรมชาติ ซึ่งวิธีการดังกลาวถึงแมจะไดกอนยางที่มีคุณภาพค อนข างดี แต
หากปลอยยางกอนจับตัวไวนาน สมบัติยางกอนจะเปลี่ยนไป โดยพบวายางจะมีสีคลํ้าและมีกลิ่นเหม็น [1] เพื่อแกไขปญ หา
ดังกลาว เกษตรกรจึงเลือกใชกรดสังเคราะห เชน กรดซัลฟูริก กรดฟอรมิค เพื่อชวยในการจับตัวของยางกอนถวย อยางไรก็
ตามภายหลังจากยางจับตัวเปนกอน เกษตรกรจำเปนตองใชน้ำในปริมาณมากเพื่อลางกรดที่คงแหลือออก หากยังมีกรดเหลือ
ในกอนยางจะสงผลทำใหผิวยางมีสีคลํ้าและยางเยิ้มเหนียวหลังจากที่อบแหงได ยางกอนจะมีคุณภาพต่ำ และขายไมไดราคา
[2] การใชกรดสังเคราะห ในการชวยใหยางจับตัวเปนกอน ถึงแมจะชวยเกษตรกรในดานของความสะดวก การประหยัดเวลา
แตในปจจุบันนอกเหนือจากปจจัยดานคุณภาพของยางกอนผูรับซื้อยางใหความสนใจกับประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมมากขึ้ น
การใชกรดซัลฟูริกเพื่อชวยในจับตัวของยางสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งคุณภาพน้ำและคุณภาพดินในพื้นที่สวนยาง น้ำทิ้ง
จากกระบวนการลางยางกอนซึ่งมีกรดเจือปนอยู หากไมไดรับการบำบัดอยางเหมาะสม และถูกปลอยทิ้งในบริเวณสวนยาง
น้ำที่ปนเปอนกรดอาจไหลลงสูแหลงน้ำใกลเคียงหรือซึมลงสูดนิ ตนยางที่ปลูกในพื้นที่ดังกลาวอาจดูดซึมน้ำกรดเขาไปในระบบ
ทอลำเลียง เมื่อเกษตรกรกรีดยางน้ำยางก็จะไมไหล และอายุของตนยางจะสั้นลง [3] นอกจากนี้การใชกรดสังเคราะหยังมี
ผลเสียตอสุขภาพของเกษตรเอง โดยการสัมผัสกรดจะทำใหเกิดอาการคัน หากถูกบริเวณดวงตาอาจทำใหตาบอดไดทนั ที
ดังนั้นเพื่อเปนการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชกรดสังเคราะหทางเคมีทั้งตอตัวเกษตรกรชาวสวนยางและ
สิ่งแวดลอม น้ำหมักชีวภาพจากการหมักผลไมจึงเปนทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรชาวสวนยางในการใชทดแทนกรดซัลฟ วริ ก
เพื่อใหน้ำยางจับตัวเปนกอน ที่ผานมาพบวามีงานวิจัยซึ่งใชน้ำหมักชีวภาพจากผลไมหลายชนิด เชน มะนาว มะกรูด สับปะรด
สม [4,5] หยวกกลวย แตงกวา กลวยสุก มะละกอ ผักบุง และกะหล่ำปลี [6] ในการศึกษาครั้งนี้จึงใหความสนใจกับ การผลิต
น้ำหมักชีวภาพเพื่อชวยในการจับตัวของยางกอนโดยใชพืชหรือวัสดุเหลือใชในทองถิ่น ในที่นี้ คือ กลวยตานี เนื่องจากพื้ นที่
ภาคใตสวนใหญทำอาชีพเกษตรกรรม นอกจากเปนสวนยางพาราแลวชาวบานมักปลูกกลวยตานีในบริเวณใกลเคียงในสวน
ยางดวย โดยสวนใหญกลวยตานีจะเนนขายสวนของใบ สวนผลของกลวยตานีไมนิยมนำมารับประทาน เพราะมีเมล็ดมาก
ทำใหผลกลวยตานีไมเปนที่ตองการของตลาด และไมมีบทบาททางเศรษฐกิจ กลวยตานีมีคา ดัชนีน้ำตาล ในระดับปานกลาง
แตถาหากสุกงอมจะมีคาดัชนีน้ำตาลสูง ทำใหน้ำตาลที่อยูในกลวยตานีสามารถเปนแหลงพลังงานที่สำคัญของแบคทีเรียที่ผลิต
กรด Lactic Acid ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจนำกลวยตานีมาเปนวัตถุดิบเพื่อทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใชใ นการจับ ตั วของน้ำ
ยางกอนถวย ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะชวยเปนแนวทางในการลดปริมาณการใชสารเคมีในกรรมวิธีการผลิตยางกอน
ถวยและสงเสริมกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
วิธีการทดลอง:
การเตรียมน้ำหมักชีวภาพ
ในการเตรียมน้ำหมักชีวภาพ ใชปริมาณกลวยตานีสุกที่แตกตางกัน คือ 500 กรัม 1,000 กรัม และ 1,500 กรัม
และ 2,000 กรัม หมักรวมกับน้ำตาลทราย 200 กรัม น้ำเปลา 3 ลิตร และ พด.2. 5 กรัม ทำการหมักทิ้งไวเปนเวลา 30 วัน
โดยระหวางระยะเวลาในการหมัก จะทำการตรวจวัดคาความเปนกรดดาง (pH) ดวยเครื่อง pH Meter ที่ระยะเวลา 7 วัน
14 วัน 21 วัน 28 วัน
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ทดสอบผลของน้ำหมักชีวภาพตอการจับตัวของยางกอน
ทำการคั ด เลือกอั ต ราสวนในการเตรีย มน้ำหมักชี วภาพ ซึ ่ ง ให ค  าความเป นกรดด างที ่ต ่ำที ่ส ุ ด มาการทดสอบ
ประสิทธิภาพการจับตัวของยางกอน โดยเตรียมน้ำยางสด 100 มิลลิลิตร เติมน้ำหมักชีวภาพในปริมาณที่แตกตางกั นคื อ 10
20 30 40 และ50 มิลลิลิตร ทำการทดลองอัตราสวนละ 3 ซ้ำ คนใหเขากันในถวยน้ำยางขนาด 0.5 ลิตร ทิ้งไวจนยางจับตั ว
กันเปนกอน และทำการเปรียบเทียบกับชุดควบคุมดวยกรดฟอรมิค 3% และหาระยะเวลาในการจับตัวของยางพารา
ทดสอบผลของน้ำหมักชีวภาพตอสมบัติทางกายภาพของยางกอนถวย
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของยางกอนถวยจากน้ำหมักชีวภาพในครั้งนี้จะทดสอบ คือ ปริมาณสิ่งสกปรก (Dirt
Content), สี (Color), ความออนตัวเริ่มแรก (Po ; Initial Plasticity), คาดัชนีความออนตัว (Plasticity Retention Index,
PRI) และคาปริมาณเนื้อยางแหง
ตารางที่ 1 การทดสอบคุณภาพยางกอนถวย
วิธีการวิเคราะห
ปริมาณสิ่งสกปรก
คาดัชนีความออนตัว
ความออนตัวเริ่มแรก
สี
คาปริมาณเนื้อยางแหง (%DRC)

วิธีการวิเคราะห
การกรองดวยตะแกรงขนาด 44 ไมครอน
Plasticity
Plasticity
เปรียบเทียบสี Lovibond
การชั่งน้ำหนักเปยกและน้ำหนักแหง

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชการวิเคราะหท างสถิติ One-Way ANOVA ในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาความเปนกรดดางของน้ำหมักชีวภาพที่ใชปริมาณกลวยตานีสุกในการหมักแตกตางกัน และใชการวิเคราะห
ทางสถิติ T-test ในการเปรียบเทียบความแตกตางของระยะเวลาในการจับตัวของยางก อนถ วยเมื่ อใช น้ำหมั กชี วภาพกั บ
กรดฟอรมิค ความเขมขน 3% เปนสารจับตัวของยางกอน
ผลการทดลอง:
ผลการศึกษาพบวา ในชวงระยะเวลาการหมักที่ 28 วัน น้ำหมักชีวภาพที่ใชปริมาณกลวยตานีสุกในการหมักที่
500 กรัม มีคาความเปนกรดเปนดางอยูในชวง 3.65 – 3.45 น้ำหมักชีวภาพที่ใชปริมาณกลวยตานีสุกที่ 1,000 กรัม มีคา
ความเปนกรดอยูในชวง 3.52 - 3.53 น้ำหมักชีวภาพที่ใชปริมาณกลวยตานีสุกที่ 1,500 กรัม มีคาความเป นกรดเป นดางอยู
ในชวง 3.49 – 3.53 หมักชีวภาพที่ใชปริมาณกลวยตานีสุกที่ 2,000 กรัม มีคาความเปนกรดเปนดางอยูในชวง 3.43 – 3.53
โดยปริมาณกลวยตานีสุกที่แตกตางกันมีผลใหคาความเปนกรดดางแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งปริมาณกลวยตานี
สุกที่เพิ่มขึ้นมีผลใหน้ำหมักชีวภาพมีสภาพความเปนกรดมากขึ้น ปริมาณกลวยตานีที่ทำใหน้ำหมักมีคาความเปนกรดสูงสุด
คือ ที่ปริมาณ 2,000 กรัม ใหคาความเปนกรดดางที่ 3.43 ดังแสดงผลในรูปที่ 1

589

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

7

500 กรัม

คาความเปนกรดดาง

6

1000 กรัม

1500 กรัม

2000 กรัม

5
4
3
2
1
0

0

7

14
21
ระยะเวลาการหมัก (วัน)

28

รูปที่ 1 คาความเปนกรดดางของน้ำหมักชีวภาพจากกลวยตานีสุก
ในสวนของระยะเวลาการหมัก น้ำหมักชีวภาพมีสภาพเปนกรดมากขึ้น ภายหลังจากการหมักที่ระยะเวลา 7 วัน
แตเมื่อระยะเวลาในการหมักเพิ่มขึ้น จะเห็นไดวาคาความเปนกรดเปนดางมีแนวโนมคงที่ ไมมีความแตกตางอย างมี นัย สำคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้นจึงไมมีผลใหคาความเปนกรดของน้ำหมักชีวภาพมี การ
เปลี่ยนแปลง จากผลการศึกษาดังกลาว จึงไดคัดเลือกปริมาณกลวยตานี และระยะเวลาการหมักที่เหมาะสมในการทำให น้ำ
หมักชีวภาพ มีสมบัติเปนกรดเพื่อใชในการจับตัวของยางก อนถวย คือ ปริมาณกลวยตานีสุกที่ 2,000 กรัม หมักรวมกั บ
น้ำเปลา 3 ลิตร และ พด.2 5 กรัม ที่ระยะเวลาการหมัก 7 วัน
เมื่อทำการทดสอบผลของน้ ำหมั กชี วภาพจากกลวยตานีใ นการจั บตั วของยางก อน โดยเตรียมน้ำยางสด 100
มิลลิลิตร เติมน้ำหมักชีวภาพในปริมาณที่แตกตางกันคือ 10 20 30 40 และ50 มิลลิลิตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุม คือ
การใชกรดฟอรมิคความเขมขนรอยละ 3 โดยปริมาตร เมื่อผสมน้ำหมักชีวภาพกับน้ำยาง คนใหเขากันในถวยน้ำยางขนาด
0.5 ลิตร บันทึกระยะเวลาตั้งแตเริ่มผสมจนกระทั่งยางจับตัวเปนกอน ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะทาง
กายภาพของยางกอนถวยที่ขึ้นรูปดวยกรดฟอรมิคและน้ำหมักชีวภาพ คือ น้ำยางจะมีการจับตัวเปนกอน และสีของยางกอน
ถวยมีสีขาวอมเหลือง
ก

ข

รูปที่ 2 ยางกอนถวยที่ขึ้นรูปดวยกรดตางชนิดกัน
ก. กรดฟอรมิก 3% (โดยปริมาตร) ข. น้ำหมักชีวภาพจากกลวยตานีสุก
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เมื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารจับตัวน้ำยางตางชนิดกัน ไดแก กรดฟอรมิค 3% (โดยปริมาตร) และน้ำหมักชีวภาพ
จากกลวยตานีสุกในอัตราสวนที่ตางกัน ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการจับตัวของยางกอนดวยชุดควบคุมดวยกรดฟอรมิค 3% (โดยปริมาตร) และ
น้ำหมักชีวภาพจากกลวยตานีสุก
ปริมาณสารจับตัว
(มิลลิลิตร)
10
20
30
40
50

ระยะเวลาในการจับตัวของยางกอนถวย (นาที)
กรดฟอรมิก 3% (โดยปริมาตร)
น้ำหมักชีวภาพจากกลวยตานีสุก
ไมสามารถขึ้นรูปเปนยางกอนถวยได
ไมสามารถขึ้นรูปเปนยางกอนถวยได
ไมสามารถขึ้นรูปเปนยางกอนถวยได
ไมสามารถขึ้นรูปเปนยางกอนถวยได
26.32
35.33
14.31
20.27
7.29
14.31

เมื่อทำการการเติมกรดฟอรมิค 3% ในปริมาณ 10 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตร: น้ำยาง 100 มิลลิลิตร น้ำยางไม
สามารถขึ้นรูปเปนยางกอนถวยได สวนการเติมกรดฟอรมิค 3% ในปริมาณ 30 มิลลิลิตร: น้ำยาง 100 มิลลิลิตร น้ำยางจับตัว
ไดภายในเวลา 26.32 นาที เมื่อเพิ่มปริมาณกรดฟอรมิค ที่ 40 มิลลิลิตร พบวา น้ำยางจับตัวไดภายในเวลา 14.31 นาที เมื่อ
เพิ่มปริมาณกรดฟอรมิคเปน 50 มิลลิลิตร พบวาน้ำยางจับตัวไดภายในเวลา 7.29 นาที
สำหรับเติมน้ำหมักชี วภาพจากกล วยตานี สุกเพื่ อเปนสารจับตั วของน้ ำยาง พบวาในปริมาณน้ำหมั กชี วภาพที่
10 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตรตอปริมาณน้ำยาง 100 มิลลิลิตร ไมสามารภทำใหน้ำยางไมสามารถจับตัวขึ้นรูป เป นยางก อน
ถวยไดเชนเดียวกับการใชกรดฟอรมิค 3% (โดยปริมาตร) เมื่อเติมน้ำหมักชีวภาพจากกลวยตานีสุกในปริมาณ 30, 40 และ 50
มิลลิลิตร พบวาสามารถทำใหน้ำยางจับตัวเปนกอนได โดยใชเวลาในการจับตัวของยาง 35.33, 20.27 และ 14.31 นาที
ตามลำดับ แสดงใหเห็นวา การใชปริมาณสารชวยจับตัวของยางทั้งกรดฟอรมิค 3% (โดยปริมาตร) และน้ำหมั กชี วภาพจาก
กลวยตานีสุกที่เพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหคาระยะเวลาในการจับตัวของยางกอนถวยนอยลง เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภ าพของ
น้ำหมักชีวภาพในทำใหเกิดการจับตัวของยางกอนถวยจะเห็นไดวาในปริมาณสารที่เทากัน น้ำหมักชีวภาพจากกล วยตานี สุ กมี
ประสิทธิภาพต่ำกวาการเติมกรดฟอรมิค 3% โดยแสดงใหเห็นไดจากระยะเวลาที่ในการจับตัวของยางกอนถวย ซึ่งลักษณะ
ของยางกอนถวยภายหลังหารจับตัวเสร็จสมบูรณแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอยางยางกอนถวย
ก. กรดฟอรมิค 3% (โดยปริมาตร) ข.น้ำหมักชีวภาพจากกลวยตานีสกุ
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เมื่อนำตัวอยางยางกอนถวยที่เตรียมโดยใช กรดฟอรมิก 3 % กับน้ำยางพาราในอัตราสวน 50:100 และน้ำหมัก
ชีวภาพจากกลวยตานีสุกกับน้ำยางพาราในอัตราสวน 50:100 จากนั้นอบใหแหงสนิทไปทำการทดสอบคุณภาพยางกอนถ วย
ซึ่งประกอบดวย การศึกษาปริมาณสิ่งสกปรก (Dirt Content), สี (Color), ความออนตัวเริ่มแรก (Po ; Initial Plasticity),
คาดัชนีความออนตัว (Plasticity Retention Index, PRI) และความชื้น ไดผลการศึกษาดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมบัติทางภาพยางกอนถวย
ชนิดสารจับตัว
ปริมาณสิ่งสกปรก (%)
ความออนตัวยางเริ่มแรก (PO)
ดัชนีความออนตัว (PRI)
สี (Color)
คาปริมาณเนื้อยางแหง (% DRC)

กรดฟอรมิค
0.061
37.0
96.0
5.0
98 %

น้ำหมักชีวภาพ
0.017
35.0
104.3
7.0
95 %

มาตรฐาน STR10
ไมเกิน 0.080
ไมต่ำกวา 30
ไมต่ำกวา 50
-

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณภาพยางกอนถวยพบวา ปริมาณสิ่งสกปรก (%) ของยางกอนถวยจับตัวดวย
น้ำหมักชีวภาพพบวา มีคาเทากับ ปริมาณสิ่งสกปรก 0.061% ความออนตัวยางเริ่มแรก (PO) และ ดัชนีความออนตัว (PRI)
เทากับ 0.017%, 35 และ 104.3 ตามลำดับ ซึ่งคาดังกลาวอยูในเกณฑมาตรฐานยางกอนถวย STR10 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ยางกอนถวยขึ้นรูปโดยใชกรดฟอรมคิ พบวา ยางกอนถวยขึ้นรูปดวยน้ำหมักชีวภาพมีคาความออนตัวของยางเริ่มแรกต่ ำกวา
และมีคาดัชนีความออนตัวที่สูงกวา ในสวนของสี (Color) ) พบวายางกอนถวยขึ้นรูปดวยกรดฟอรมิค มีคาเทากับ 5.0 ในขณะ
ที่คายางกอนถวยขึ้นรูปดวยน้ำหมักชีวภาพมีคาสูงกวา คือ 7.0 ในสวนของคาปริมาณเนื้อยางแหง พบวา ยางกอนถวยขึ้นรูป
ดวยกรดฟอรมคิ มีคาเทากับ 98% และยางกอนถวยขึ้นรูปดวยน้ำหมักชีวภาพ มีคาเทากับ 95%
วิจารณและสรุปผลการทดลอง:
เนื่องจากกลวยตานีสุกมีคาดัชนีน้ำตาลสูง ซึ่งน้ำตาลที่อยูในกลวยตานีจึงเปนแหลงพลังงานที่สำคัญของแบคทีเรียที่
ผลิ ต กรด Lactic Acid ดั ง นั ้ น เมื ่ อผสมกล วยตานี ส ุ กกั บ สาร พด.2 ซึ ่ ง มี แ บคที เ รี ย ผลิ ต กรดแลคติ กเป นองค ป ระกอบ
มีบทบาทสำคัญในการยอยสลายวัสดุการเกษตรในลักษณะสด อวบน้ำ หรือมีความชื้นสูง [7] ในทดลองจึงพบวา การเพิ่ม
ปริมาณกลวยตานีสุกในอัตราสวนการเตรียมน้ำหมักชีวภาพจึงเปนการเพิ่มแหลงอาหารใหแบคทีเรียกลุมผลิตกรด Lactic
Acid นั้นสามารถสรางกรดเพิ่มขึ้น คาความเปนกรดของน้ำหมักชีวภาพจึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อใชป ริม าณกล วยตานีสุ กใน
การหมักเพิ่มขึ้น โดยปริมาณกลวยตานีที่ทำใหน้ำหมักชีวภาพมีคาความเปนกรดสูงสุด คือ กลวยตานีสุก 2000 กรัม รวมกับ
น้ำตาลทรายแดง 200 กรัม น้ำเปลา 3 ลิตร และ พด.2 5 กรัม ที่ระยะเวลา 7 วัน เมื่อทดสอบความสามารถของน้ำหมัก
ชีวภาพในการจับตัวของยางกอนถวย โดยเปรียบเทียบระยะเวลาในการจับตัวของยางกอนดวยชุดควบคุมดวยกรดฟอรมิค
3% พบวา การเติมกรดฟอรมคิ 3% และน้ำหมักชีวภาพ ในปริมาณ 10 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตร: น้ำยาง 100 มิลลิลิตร
น้ำยางไมสามารถขึ้นรูปเปนยางกอนถวยได เนื่องจากระดับความเปนกรดของกรดฟอรมิค และน้ำหมักชีวภาพมีปริมาณไม
มากพอที่จะสามารถทำใหยางจับตัวกันได ซึ่งการจับตัวของยางกอนถวย เกิดจากประจุบวกของกรดสะเทิ นประจุ ล บซึ่ งเกิด
จากองคประกอบเซิงซอนระหวางฟอสโฟไลปดและโปรตีนบนผิวของอนุภาคยางจนเขาใกลศูนย ทำใหเกิดการจับตัวของ
อนุภาคยางเปนกอนขึ้น [8] สวนการเติมกรดฟอรมิค 3% และน้ำหมักชีวภาพ ในปริมาณ 30 40 50 มิลลิลิตร: น้ำยาง 100
มิลลิลิตร กรดฟอรมคิ มีประสิทธิภาพในการจับตัวยางกอนถวยไดดีกวากวาน้ำหมักชีวภาพ โดยสังเกตไดจากระยะเวลาในการ
จับตัวในปริมาณสารทีเ่ ทากัน ซึ่งสาเหตุเปนเพราะ pH ของกรดฟอรมคิ มีคาที่ต่ำกวาน้ำหมักชีวภาพจึงทำใหมีประสิ ท ธิภาพที่
ดีกวาน้ำหมักชีวภาพผลการศึกษาสอดคลองกับผลการวิจัยของวิโรจน เผาวัฒนา (2557) พบวาเมื่อควบคุมปริมาณสารชวยจับ
ตัวที่ปริมาณเทากัน การใชกรดฟอรมิคสังเคราะห ทำใหน้ำยางพาราจับตัวเปนยางกอนถวย ในระยะเวลาสั้นกวาการใชน้ำหมัก
ชีวภาพที่ผลิตจากหยวกกลวย แตงกวา กลวยสุก มะละกอ ผักบุง และกะหล่ำปลี จะเห็นไดวาการใช น้ำหมั กชีวภาพ 5
มิลลิลิตรตอ น้ำยางพารา 100 มิลลิลิตร จะไมทำใหน้ำยางแข็งตัว
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จากการทดสอบคุณภาพยางกอนถวยพบวา ปริมาณสิ่งสกปรก (%) คือปริมาณที่ไดจากการกรองดวยตะแกรง
ขนาด 44 ไมครอน สารที่กรองไดประกอบดวยเศษดิน เปลือกไม ใบไม เปนตน การใชน้ำหมักชีวภาพในการจับตั วมีค า
ปริมาณสิ่งสกปรก (%) เทากับ 0.017 ซึ่งสาเหตุในสวนขั้นตอนการทดลองน้ำหมักชีวภาพไดนำผาขาวบางมากรองกอนที่
นำมาทดสอบกับน้ำยางพาราซึ่งทำใหปริมาณสิ่งสกปรกลดลงได สวนความออนตัวยางเริ่มแรก (PO) เปนคาที่บงบอกถึงความ
นิ่ม-แข็งและความยืดหยุนของยาง PO เปนคาที่ใชประมาณขนาดของโมเลกุลของยาง ยางที่มีคา PO สูง แสดงวามีขนาดของ
โมเลกุลสูง [9] ยางกอนถวยจับตัวดวยกรดฟอรมคิ มีคาเทากับ 37.0 สวนการใชน้ำหมักชีวภาพในการจับตัวมี คา ความออน
ตัวยางเริ่มแรก 35.0 นั้นแสดงใหเห็นวากรดฟอรมิคมีความออนตัวยางเริ่มแรก PO ดีวาน้ำหมักชีวภาพซึ่งมีความใกลเคียง
สอดคลองกับวิจัยของ สายสมรและคณะ (2557) ดัชนีความออนตัวของยางแผนที่ใชกรดฟอรมิค มีคาสูงกวายางแผ นที่ใช นํ้า
หมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตย สวนสี (Color) ของยางกอนถวยจับตัวดวยกรดฟอรมิคมีคาเทากับ 5.0 สวนการใชน้ำ
หมักชีวภาพในการจับตัวมีคา สี (Color) เทากับ 7.0 ซึ่งสาเหตุที่ทำใหน้ำยางที่จับตัวดวยน้ำหมักชีวภาพมี ค าที่ ม ากกวากรด
ฟอรมิคเพราะ น้ำหมักเมื่อผานกระบวนการหมักจะไดสีน้ำหมักเปนสีน้ำตาลทำใหคาที่ออกมาสูงกวากรดฟอรมิ เนื่ องจากยาง
กอนถวยที่จับตัวดวยน้ำหมักชีวภาพในสวนของการนำกลวยตานีมาเปนวัตถุดบิ ในการทำน้ำหมักกลวยตานี นั้นมี ย าง เมื่อนำ
น้ำหมักชีวภาพมาผสมกับยางพาราทำใหยางที่อยูในกลวยมีผลกับสีของยางกอนถวยได
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การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง ECO-SMART ต่อการลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในเศษอาหาร
EFFCIENCY OF ECO-SMART MACHINE IN REDUCTION OF BACTERIAL CONTAMINATION IN
KITCHEN FOOD WASTE
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้ ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดขยะจากเศษอาหาร (ECO-SMART) ในการลดการปนเปื้อนเชื้อ
แบคทีเรียในขยะเศษอาหารจากครัวเรือน ผลการทดลองพบว่าเศษอาหารที่ผ่านการบำบัดด้วยเครื่องกำจัดขยะจากเศษ
อาหาร (ECO-SMART) มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียลดลงหลังจากการเพาะเลี้ยงในสภาวะมีอากาศและไร้อากาศ เศษอาหารที่
ผ่านการบำบัดอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและปลอดภัยขึ้น เช่น การใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น
คำสำคัญ : แบคทีเรีย เศษอาหาร เครื่องกำจัดขยะจากเศษอาหาร (Eco-smart)
Abstract:
This study evaluated the efficiency of ECO-SMART machine in reducing bacterial contamination in
kitchen wastes. Results showed that kitchen wastes had a decreased number of bacteria after being
processed by ECO-SMART machine, as determined in both aerobic and anaerobic conditions. Processed
kitchen wastes may be useful and safe for some purposes, e.g. animal feed..
Keywords: Bacteria, Food waste, Eco-smart machine
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บทนำ:
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีป ริมาณ 27.40 ล้านตัน/ปี ได้รับการกำจัดด้วยกระบวนการที่เหมาะสม
11.70 ล้านตัน/ปี และนำกลับมาใช้ประโยชน์ 8.52 ล้านตัน/ปี [9] ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนส่วนใหญ่คือ เศษอาหาร ซึ่งหาก
ทิ้งไว้นานจะมีกลิ่นเหม็นและมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม
การลดปริมาณจุลินทรีย์ ที่ปนเปื้อนในเศษอาหารอาจช่วยทำให้สามารถนำเศษอาหารที่ได้รับการบำบัดกลับมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ เช่น เป็นอาหารสัตว์ได้ เป็นต้น การลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในเศษอาหารสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การ
บำบัดด้วยน้ำร้อน กรดอินทรีย์ (เช่น กรดอะซิติก หรือกรดแลกติก เป็นต้น) [4] การอบไอน้ำ (steam) และการอบไอน้ำ
สุญญากาศ (steam vacuum) [5] การใช้รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) [8] และความเย็น [3] เป็นต้น วิธีการเหล่านี้
เหมาะสมสำหรับการลดปริมาณเชื้อจุลินทรย์ในระดับอุตสาหกรรมที่มีเศษอาหารเหลือทิ้งในระหว่างกระบวนการผลิตจำนวน
มาก เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร (ECO SMART model ES-30L) เป็นเครื่องกำจัดขยะขนาดไม่เกิน 15 กิโลกรัม/ครั้ง เหมาะ
สำหรับกำจัดขยะเศษอาหารในครัวเรือนที่มีปริมาณน้อย เครื่องมีหลักการทำงานแบบ pasteurization คืออาศัยความร้อน
และการบดเพื่อลดความชื้นในเศษอาหาร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร
ECO SMART model ES-30L ในการลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเศษอาหาร
วิธีการทดลอง:
1. การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย
เพาะเลี ้ ย งเชื ้ อ แบคที เ รี ย 4 ชนิ ด คื อ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli และ
Streptococcus agalactiae ในอาหาร nutrient agar (NA) และ Brain heart infusion (BHI) และบ่มที่อุณหภูมิ 37 °ซ
ในสภาวะมีอากาศและไร้อากาศ นาน 24 ชม. จากนั้นนำเชื้อทั้ง 4 ชนิดมาผสมกัน และปรับความขุ่นของเชื้อให้มีความเข้มข้น
ที่ 106 colony forming unit (CFU)/มล. (ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร)
2. การทดลองที่ 1
เก็บตัวอย่างเศษอาหารจากร้านข้าวแกงภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ น้ำหนัก 5 กก. จากนั้นปิ
เปตของเหลวในเศษอาหารปริมาตร 1 มล. มาเจือจางเป็นลำดับทีละ 10 เท่า (10-fold dilution) ด้วยสารสะลาย 0.85%
NaCl จนได้ความเข้มข้น 100-10-3 นำแต่ละความเจือจางมา drop plate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร บนอาหาร NA และบ่มที่
อุณหภูมิ 37 °ซ ในสภาวะมีอากาศ นาน 12 ชม. นำเศษอาหารใส่ลงในเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร จากนั้นให้เครื่องทำงาน
จนเสร็จกระบวนการนาน 6 ชม. ชั่งตัวอย่างเศษขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วหนัก 1 กรัม มาเจือจางเป็นลำดับทีละ 10 เท่าด้วย
สารสะลาย 0.85% NaCl จนได้ความเข้มข้น 100-10-3 นำแต่ละความเจือจางมา drop plate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร บน
อาหาร NA และบ่มที่อุณหภูมิ 37 °ซ ในสภาวะมีอากาศ นาน 12 ชม.
3. การทดลองที่ 2
นำเศษอาหาร ได้แก่ กากกาแฟและข้าวแกง หนัก 4 กก. ผสมกับเชื้อที่มีความเข้มข้น 106 CFU/มล. ปริมาตร 4 มล.
ใส่ลงในเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร จากนั้นให้เครื่องทำงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ใช้เวลาประมาณ 6 ชม. ชั่งตัวอย่างเศษ
ขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วหนัก 1 กรัม นำมาเจือจางเป็นลำดับทีละ 10 เท่าด้วยสารสะลาย 0.85% NaCl จนได้ความเข้มข้น
100-10-3 นำแต่ละความเจือจางมา drop plate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร บนอาหาร NA และบ่มที่อุณหภูมิ 37 °ซ ในสภาวะ
มีอากาศและบนอาหาร BHI ในสภาวะไร้อากาศ นาน 12 ชม.
4. การทดลองที่ 3
นำเศษอาหาร (เปลือกเสาวรส ใบกะเพรา เส้นขนมจีน น้ำยาปู มะนาว ผักกาดขาว) หนักรวม 1.5 กก. ผสมกับเชื้อ
ที่มีความเข้มข้น 106 CFU/มล. ปริมาตร 1.5 มล. ใส่ลงในเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร จากนั้นให้เครื่องทำงานจนเสร็จสิ้น
กระบวนการประมาณ 4.50 ชม. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ชั่งตัวอย่าง 1 กรัม นำมาเจือจางเป็นลำดับทีละ 10 เท่าด้วยสารสะ
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ลาย 0.85% NaCl จนได้ความเข้มข้น 100-10-4 นำแต่ละความเจือจางมา drop plate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร บนอาหาร
NA และบ่มที่อุณหภูมิ 37 °ซ ในสภาวะมีอากาศและบนอาหาร BHI ในสภาวะไร้อากาศ นาน 12 ชม.
5. การทดลองที่ 4
นำโครงไก่สด หนัก 1.2 กก. ผสมกับเชื้อที่มีความเข้มข้น 106 CFU/มล.ปริมาตร 1.2 มล. ใส่ลงในเครื่องกำจัดขยะ
เศษอาหาร จากนั้นให้เครื่องทำงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการประมาณ 12 ชม. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ชั่งตัวอย่างหนัก 1 กรัม
มาเจือจางเป็นลำดับทีละ 10 เท่าด้วยสารสะลาย 0.85% NaCl จนได้ความเข้มข้น 100-10-3 นำแต่ละความเจือจางมา drop
plate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร บนอาหาร NA และบ่มที่อุณหภูมิ 37 °ซ ในสภาวะมีอากาศและบนอาหาร BHI ในสภาวะไร้
อากาศ นาน 12 ชม.
6. การทดลองที่ 5
นำโครงไก่สด หนัก 1 กก. ผสมกับเชื้อที่มีความเข้มข้น 106 CFU/มล. ปริมาตร 1 มล. ใส่ลงในเครื่องกำจัดขยะเศษ
อาหาร จากนั้นให้เครื่องทำงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการประมาณ 12 ชม. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ชั่งตัวอย่างหนัก 1 กรัม
นำมาเจือจางเป็นลำดับทีละ 10 เท่าด้วยสารสะลาย 0.85% NaCl จนได้ความเข้มข้น 100-10-3 นำแต่ละความเจือจางมา
drop plate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร บนอาหาร NA และบ่มที่อุณหภูมิ 37 °ซ ในสภาวะมีอากาศและบนอาหาร BHI ใน
สภาวะไร้อากาศ นาน 12 ชม.
7. การทดลองที่ 6
นำโครงไก่สด หนัก 1 กก. ผสมกับเชื้อที่มีความเข้มข้น 106 CFU/มล. ปริมาตร 1 มล. ใส่ลงในเครื่องกำจัดขยะเศษ
อาหาร จากนั้นให้เครื่องทำงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการประมาณ 12 ชม. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ชั่งตัวอย่างหนัก 1 กรัม
นำมาเจือจางเป็นลำดับทีละ 10 เท่าด้วยสารสะลาย 0.85% NaCl จนได้ความเข้มข้น 100-10-11 นำแต่ละความเจือจางมา
drop plate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร บนอาหาร NA และบ่มที่อุณหภูมิ 37 °ซ ในสภาวะมีอากาศและบนอาหาร BHI ใน
สภาวะไร้อากาศ นาน 12 ชม.
ผลการทดลอง:
1. การทดลองที่ 1
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียในเศษอาหารหนัก 5 กก. ก่อนเข้าเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร เท่ากับ 6×106 CFU/มล. และ
ลดลงเหลือน้อยกว่า 30 CFU/มล. (TFTC; Too Few To Count) เมื่อเสร็จการบำบัด ใช้ระยะเวลาการบำบัดนาน 12 ชม.
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริมาณเชื้อในเศษอาหารก่อนเข้าเครื่องและหลังออกจากเครื่อง
ความเจือจาง
ปริมาณเชื้อก่อนเข้าเครื่อง
(CFU/มล.)
100
TNTC
-1
10
TNTC
10-2
TNTC
-3
10
6×106

ปริมาณเชื้อหลังออกจากเครื่อง
(CFU/มล.)
TNTC
TNTC
TFTC
TFTC

2. การทดลองที่ 2
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ปริมาณเชื้อแบคทีเรียในเศษอาหารจากกากกาแฟและข้าวแกงหนัก 4 กก. ตั้งต้นที่ 4x106 CFU/มล. ลดลงเหลือ
6.7x102 CFU/มล. ในอาหาร NA (เพาะเลี้ยงในสภาวะมีอากาศ) และ 3.3x103 CFU/มล. ในอาหาร BHI (เพาะเลี้ยงในสภาวะ
ไร้อากาศ) ใช้ระยะเวลาการบำบัดนาน 6 ชม. (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณเชื้อในเศษอาหารจากกากกาแฟและข้าวแกงที่เพาะเลี้ยงในสภาวะมีอากาศและไร้อากาศ
ความเจือจาง
ปริมาณเชื้อในอาหาร NA
ปริมาณเชื้อในอาหาร BHI
(CFU/มล.)
(CFU/มล.)
0
2
10
4.3x10
3.7x102
10-1
6.7x102
6.6x102
10-2
TFTC
3.3x103
10-3
TFTC
TFTC
3. การทดลองที่ 3 (เปลือกเสาวรส ใบกะเพรา เส้นขนมจีน น้ำยาปู มะนาว ผักกาดขาว)
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียในเศษอาหารหนัก 1.5 กก. จากเปลือกเสาวรส ใบกะเพรา เส้นขนมจีน น้ำยาปู มะนาวและ
ผักกาดขาวตั้งต้นที่ 1.5x106 CFU/มล. ลดลงเหลือ 1.3x104 CFU/มล. ในอาหาร NA (เพาะเลี้ยงในสภาวะมีอากาศ) และ
3x104 CFU/มล. ในอาหาร BHI (เพาะเลี้ยงในสภาวะไร้อากาศ) ใช้ระยะเวลาการบำบัดนาน 4.5 ชม. (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณเชื้อในเศษอาหารจากเปลือกเสาวรส ใบกะเพรา เส้นขนมจีน น้ำยาปู มะนาวและผักกาดขาว
ที่เพาะเลีย้ งในสภาวะมีอากาศและไร้อากาศ
ความเจือจาง
ปริมาณเชื้อในอาหาร NA
ปริมาณเชื้อในอาหาร BHI
(CFU/มล.)
(CFU/มล.)
100
TNTC
TNTC
-1
3
10
7x10
6x103
10-2
1.3x104
1x105
10-3
TFTC
3x104
10-4
TFTC
TFTC
4. การทดลองที่ 4 ถึง 6
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียในโครงไก่สดหนัก 1-1.2 กก. ตั้งต้นที่ 1-1.2x106 CFU/มล. ลดลงเหลือ TFTC ในอาหาร NA
(เพาะเลี้ยงในสภาวะมีอากาศ) และอาหาร BHI (เพาะเลี้ยงในสภาวะไร้อากาศ) ใช้ระยะเวลาการบำบัดนาน 12 ชม. (ตารางที่
4)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณเชื้อในเศษอาหารจากโครงไก่สดที่เพาะเลีย้ งในสภาวะมีอากาศและไร้อากาศ
ความเจือจาง
ปริมาณเชื้อในอาหาร NA
ปริมาณเชื้อในอาหาร BHI
(CFU/มล.)
(CFU/มล.)
100
TFTC
TFTC
-1
10
TFTC
TFTC
10-2
TFTC
TFTC
-3
10
TFTC
TFTC
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วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การทำงานของเครื ่ อ งกำจั ด ขยะเศษอาหารมี ก ระบวนการทำงานคล้ า ยการทำ flash pasteurization แต่ มี
ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ (contact time) ที่นานกว่าทำให้มีความสามารถในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียได้ [7] การนำขยะ
ประเภทต่างๆจากครัวเรือนมาบำบัดด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร (ECO SMART model ES-30L) ช่วยลดปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียลงได้ เมื่อทดสอบทั้งในสภาวะมีอากาศและสภาวะไร้อากาศ โดยระยะเวลาการบำบัดที่นาน 12 ชม. ช่วยลดปริมาณ
เชื้อแบคทีเรียลงได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการบำบัดนาน 4.5-6 ชม. การใส่ปริมาณเศษอาหารที่น้อย เช่น 1 กก. ช่วยให้การลด
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการใส่ปริมาณเศษอาหารที่มากขึ้น เช่น 4-5 กก.
กิตติกรรมประกาศ:
การวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจากสำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอขอบคุณบริษัท V Kan Green จำกัด ที่สนับสนุน
เครื่อง ECO SMART model ES-30L
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การเปรียบเทียบฤทธิ์การต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดระหว่างข้าวก่าพันธุ์ดั้งเดิมกับ
ข้าวก่าเจ้า มช.107
COMPARING ANTICANCER ACTIVITIES OF BLACK GLUTINOUS RICE (TRADITIONAL SPCIES)
AND NEW BLACK RICE SPICES (CMU 107) AGAINST ADENOCARCINOMA LUNG CELL (A549)
อภิชญา ปริศนานันทกุล1,*
Apichaya Prisananuntakul1
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: อภิชญา ปริศนานันทกุล

อีเมล: apichaya.pris@gmail.com

บทคัดย่อ:
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยโดยมีสรรพคุณและคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมีงานวิจัย
พบว่าข้าวที่มีสีนิลมีสารพฤกษ์ศาสตร์เคมีที่สาคัญได้แก่ แอนโทไซยานิน ซึ่งสารสาคัญนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งการอักเสบและการ
ต้านมะเร็งได้หลายชนิด โดยข้าวสีนิลที่ สนใจศึกษาได้แก่ ซึ่งข้าวก่าเจ้า มช.107 เป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ให้
กลายเป็นข้าวเจ้าเพื่อทาให้ง่ายต่อการบริโภค แต่ยังไม่มีรายงานปริมาณค่าสารสาคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวสายพันธุ์นี้
ผู้จัดทาจึงสนใจสกัด และวัดปริมาณสารสาคัญแอนโทไซยานิน และตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากข้าวก่าเจ้า มช.
107 เปรียบเทียบกับข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด เพื่อรายงานค่าสารสาคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.
107 หลังจากปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์พื้นเมืองดั่งเดิม โดยเมื่อสกัดสารสาคัญแอนโทไซยานินจากจมูกและรา
ข้าวโดยใช้ 50% EtOH และ Sat – Butanol ได้ผลการสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 มี % yield 3.3911 และข้าวก่าดอยสะเก็ดมี
% yield 2.6172 เมื่อวัดปริมาณสารสาคัญ พบว่ามีปริมาณ Anthocyanin, Total Phenolic compounds และ
Total Flavonoid compounds ในข้าวก่าดอยสะเก็ด 27.33 ± 2.22, 115.25± 10.55 และ 68.23± 6.84 mg/g extract
ตามลาดับ และข้าวก่าเจ้า มช.107 20.11 ± 1.12, 112.93± 8.82 และ 64.54± 4.58 mg/g extract ตามลาดับ นอกจากนี้
เมื่อตรวจดูฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งปอดพบว่า ค่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระชนิด DPPH ได้ 50% (IC50) ของข้าวก่าเจ้า มช.107 อยู่ที่ 119 ± 1.41 µg/ml และข้าวก่าดอยสะเก็ด 81 ± 1.41
µg/ml จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าข้าวก่าเจ้า มช.107 มีปริมาณสารสาคัญน้อยกว่าข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองเพียงเล็กน้อยและ
ด้า นฤทธิ์ ท างชีว ภาพ ได้ แ ก่ ฤทธิ์ การต้ านอนุ มู ลอิ ส ระ การยับ ยั้ งการเจริญ เติ บ โตของมะเร็ ง แตกต่า งกั นเล็ ก น้ อย และ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยสารก่อการอักเสบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
คาสาคัญ: ข้าวก่าดอนสะเก็ด ข้าวก่าเจ้า มช.107 สารสาคัญ ฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระ
การยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งปอด ฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยสารก่อการอักเสบ
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Abstract:
Rice is the staple food of Thai people with beneficial properties and nutritional values.
Researches have shown that black glutinous rice contains important including active compound such as
anthocyanin which is an important substance in many types of anti-inflammatory and anti-cancer effects.
The rice that author interested in is new black rice (CMU 107) which is a black glutinous rice that has been
reformed into rice to make it easier to consume. However, there have been no reports of the active
compounds and biological activity of this rice species. The author is interested in extracting and measure
the amount of anthocyanin and to examine the biological activities of extracts from new black rice (CMU
107) compared with the black glutinous rice. When extracting active compound from germ and rice bran
by using 50% EtOH and Sat - Butanol, the results were obtained from the extraction of new black rice
(CMU 107) with %yield of 3.3911 and black glutinous rice had a %yield of 2.6172. The amount of
Anthocyanin, Total Phenolic compounds and Total Flavonoid compounds in black glutinous rice is 27.33
± 2.22, 115.25 ± 10.55 and 68.23 ± 6.84 mg/g extract and new black rice (CMU 107) is 20.11 ± 1.12,
112.93 ± 8.82 and 64.54 ± 4.58 mg/g extract respectively. The antioxidant activity concentration of DPPH
were 50% (IC50) of new black rice (CMU 107) at 119 ± 1.41 µg/ml and black glutinous rice is 81 ± 1.41
µg/ml. The result shows that new black rice (CMU 107) contains less active compounds than black
glutinous rice and biological activity, including antioxidant activity and cytotoxic, is not much different but
there is significant difference in the anti-inflammation stimulated by inflammatory promoters.
Keywords: black glutinous rice, new black rice (CMU 107), active compounds, antioxidant, cytotoxic,
anti-inflammation
บทน่า:
เนื่องด้วยภาวะมลพิษทางอากาศหรือ PM 2.5 ในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก PM 2.5 มีขนาดอนุภาคเล็ก จึงฟุ้งกระจายเป็นบริเวณกว้าง
ล่องลอยอยู่ในอากาศได้นาน สามารถก่อโรคได้หลากหลายกว่ามลพิษชนิดอื่น แต่มักไม่ทาให้เกิดการระคายเคืองอย่างรวดเร็ว
หรือมีกลิ่นชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นมลพิษที่ได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ นอกจาก PM 2.5 จะเข้าสู่เนื้อเยื่อถุงลมปอดแล้ว ยัง
สามารถเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตและแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ผู้จัดทาได้เล็งเห็นผลกระทบจากปัญหา
หมอกควันพิษที่เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 10 ปี และจังหวัดเชียงใหม่ติดเป็นอันดับ 1 ของเมืองที่มีมลพิษ PM 2.5 สูงสุดในโลก
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง วิกฤตมลพิษทางอากาศดูเป็นปัญหาเรื้องรัง ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษก็กาลังเพิ่มขึ้น แต่ละปีทวี
ความรุนแรงขึ้น ผลกระทบปรากฏรูปธรรมชัดเจน สะท้อนผ่านสุขภาพของประชาชนโดยสถิติความเจ็บป่วยที่สูงขึ้นอย่างไม่
หยุด จากข้อมูล State of Global Air เปิดเผยผลกระทบจาก PM 2.5 ทาให้คนไทยเสียชีวิตอย่างน้อย 37,000 คนต่อปีและ
เมื่อเราได้อยู่ในสภาวะ PM 2.5 เป็นเวลานาน การรักษาโรคมะเร็งปอดนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยา
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เคมีบาบัดและรังสีรักษา อีกทั้งอัตราการล้มเหลวต่อการรักษาโรคสูง อย่างไรก็ตามมะเร็งเป็ นโรคที่สามารถป้องกันได้ วิธี
ป้องกันมะเร็งปอดสามารถทาได้โ ดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทาให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดหรือการ
รับประทานสารที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดด้วยการรับประทานอาหารที่มีสารต้านมะเร็งจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ
วิธีการทดลอง:
1.วิธีการสกัดสารสาคัญจากจมูกและราข้าวจากเมล็ดข้าว
นาข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดและข้าวก่าเจ้า มช.107 มาสีเพื่อเอาส่วนที่ต้องการมาใช้ออกมาจากเมล็ดข้าว เมื่อ
สีเสร็จจะได้สว่ นที่เป็นเมล็ดข้าว จมูกและราข้าวให้นาไปขัดเพื่อเอาเฉพาะส่วนจมูกและราข้า หลังจากนั้นเอาจมูกและราข้าวไป
ละลายใน 50% EtOH แล้วปั่นด้วยเครื่อง Overhead stirrer เป็นเวลา 1 คืน วันต่อมาทาการ Evaporate เพื่อเอาส่วนที่เป็น
EtOH ออกจากสารสกัดข้าว ให้นาส่วนที่ Evaporate แล้วทา Sat – Butanol ตั้งทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาแล้วให้นา
เฉพาะส่วนที่เป็นบิวทานอลไปทาการ Evaporate แล้วทา Lyophilized ให้สารสกัดข้าวทั้งสองชนิดเป็นผงเพื่อใช้ใน
การทดลอง
2.การวัดปริมาณสารสาคัญจากสารสกัดข้าว
2.1 การวัดปริมาณสาร Anthocyanin
ท าการวั ด ปริ ม าณแอนโธไซยานิ น ในตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี pH
differential
method
โดยละลาย
สารตัวอย่างใน 0.1% HCl ใน 80% methanol เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นทาการเจือจางใน pH 1.0 buffer (KCl) และ pH
4.5 buffer (CH3COONa) บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาที และวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโน
เมตร นาเอาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาเข้าสูตรการคานวณ anthocyanin concentration (mg/L) ดังสูตร
Total anthocyanin content = (A x Mw x DF x 103)/(ε x 1)
A= (A520nm-A700nm)pH 1.0 - (A520nm-A700nm)pH 4.5, MW=Molecular weight of C3G, DF=Dilution Factor,
ε=Molar extinction coefficient (C3G) = 26900 L x mol–1 x cm–1, L=Cell path length (1 cm)
2.2 การวัดปริมาณ Total Phenolic compounds
น า ส า ร ส กั ด ตั ว อ ย่ า ง ม า ล ะ ล า ย ด้ ว ย DMSO

จ า ก นั้ น ปิ เ ป ต ใ ส่ ห ล อ ด ท ด ล อ ง ป ริ ม า ต ร

400 ไมโครลิตร จากนั้นทาการผสมกับสารละลาย 10% โฟลิน-ซิโอแคลธู ปริมาตร 300 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน บ่มไว้ในที่
มืดที่อุณหภูมิห้อง 3 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตปริมาตร 300 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน บ่ม ไว้ในที่มืดที่
อุณหภูมิห้อง 30 นาทีแล้วนาสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 765
นาโนเมตร เทียบกับสารมาตรฐาน gallic acid (GA)
2.3 การวัดปริมาณ Total Flavonoid contents
ทาการทดลองโดยละลายสารตัวอย่างใน DMSO ปิเปตใส่หลอดทดลองปริมตร 250 ไมโครลิตร เติมสารละลาย
NaNO2 ปริ ม าตร 125 ไมโครลิ ต ร เขย่ า ให้ เ ข้ า กั น ท าการบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น เวลา 5 นาที จากนั้ น เติ ม สารละลาย
AlCl3.6H2O ปริมาตร 125 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิห้องจนครบ 5 นาที จากนั้นเติมสารละลาย NaOH
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน บ่มทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาทีทาการวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่
ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร เทียบกับสารมาตรฐาน catechin
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3.การตรวจดูฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดข้าว
3.1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
เตรียมชั่งสารตัวอย่าง จากนั้นเจือจางให้มีความเข้มข้นสุดท้ายที่เหมาะสม จากนั้นนาสารที่ความเข้มข้นต่างๆ ผสม
กับสารละลาย DPPH เขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 20 นาทีในที่มืด หลังจากนั้นนาสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
แสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร จากนั้นนาค่าที่วัดได้เทียบกับกราฟมาตรฐาน
วิตามินอี
3.2 ฤทธิ์การต้านการเจริญเติบโตของมะเร็ง (Cytotoxic)
เลี้ ย งเซ ล ล์ มะ เ ร็ งปอด ชนิ ด A549 ด้ วยส า ร สกั ด ข้ า วก่ า เ ข้ า ม ช. 107 แ ล ะ ข้ า วก่ าพั น ธุ์ พื้ น เ มื อง
ดอยสะเก็ ด ในความเข้ ม ข้ น ต่ า งๆ เป็ น เวลา 24 และ 48 ชั่ ว โมง เมื่ อ ครบเวลาแล้ ว เติ ม 10%

TCA

ปริ ม าณ

100 ไมโครลิตรลงในแต่ละ well plate ทิ้งไว้ในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วล้างด้วย slow running
tap water และทาให้แห้ง หลังจากนั้นเติม 0.0057% SRB solution ปริมาณ 100 ไมโครลิตรลงในแต่ละ well plate ทิง้ ไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที ล้างด้วย 1% Acetic acid 4 ครั้งแล้วเป่าให้แห้ง เติม 10mM Tris base Solution ปริมาณ
200 ไมโครลิตรลงในแต่ละ well plate และนาไปเขย่าเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนาสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
แสงด้วยด้วยเครื่อง Microplate reader ที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร
3.3 ฤทธิ์การต้านการอักเสบที่ถูกกระตุ้นด้วยสารก่อการอักเสบ
3.31 การวัดไซโทไคน์ชนิด Human IL-6 ด้วย ELISA Kit
1. เติม Capture Antibody ต่อ IL-6 ที่เจือจางแล้ว ปริมาณ 100 ไมโครลิตรลงไปในแต่ละ well plate
แล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง
2. ล้างด้วย Wash buffer ปริมาณ 300 ไมโครลิตรต่อ 1 well plate จานวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นเติม 1X
Assay Diluent A ปริมาณ 200 ไมโครลิตรลงในแต่ละ well plate ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมงโดยอยู่
บน plate shaker
3. หลังจากนั้นล้างด้วย Wash buffer 4 ครั้ง เติม supernatant ของเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 ที่บ่ม
ร่ ว ม กั บ ส า ร ส กั ด ข้ า ว ก่ า เ จ้ า ม ช . 1 0 7 ส า ร ส กั ด ข้ า ว ก่ า ด อ ย ส ะ เ ก็ ด ป ริ ม า ณ
100 ไมโครลิตร/ 1 well plate บ่มไว้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงโดยเขย่าบน plate shaker และอยู่ในที่มืด
4. ล้างด้วย Wash buffer 4 ครั้งแล้วเติม Detection Antibody ที่เจือจางแล้ว ปริมาณ 100 ไมโครลิตร
ลงไปในแต่ละ well plate นาไปห่อและทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมงโดยเขย่าบน plate shaker แล้วล้าง
ด้วย Wash buffer 4 ครั้ง เติม Avidin-HRP solution ที่เจือจางแล้ว ปริมาณ 100 ไมโครลิตร/ 1 well plate ทิ้ง
ไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาทีโดยเขย่าบน plate shaker
5. หลังจากนั้นล้างด้วย Wash buffer 5 ครั้งโดยในแต่ละครั้งที่ล้างให้ทิ้งไว้ 30 วินาที เติม Substrate
Solution C ปริมาณ 100 ไมโครลิตร/ 1 well plate และทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาทีโดยเขย่าบน
plate shaker เติม Stop Solution ปริมาณ 100 ไมโครลิตร/ 1 well plate หลังจากนั้นนาไปอ่านค่าการดูดกลืน
แสงด้วยที่ความยาวคลื่น 450 และ 570 นาโนเมตร
3.32 การวัดไซโทไคน์ชนิด Human IL-8 ด้วย ELISA

Kit
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1. เติ ม Capture

Antibody

ที่ เ จื อ จางแล้ ว ปริ ม าณ 100 ไมโครลิ ต รลงไปในแต่ ล ะ

well plate แล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส 1 คืน
2. ล้างด้วย Wash buffer ปริมาณ 300 ไมโครลิตรต่อ 1 well plate จานวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นเติม 1X
Assay Diluent A ปริมาณ 200 ไมโครลิตรลงในแต่ละ well plate ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมงโดยอยู่
บน plate shaker
3. ล้างด้วย Wash buffer 4 ครั้ง เติม supernatant ของเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 ที่บ่มร่วมกับสาร
ส กั ด ข้ า ว ก่ า เ จ้ า ม ช . 1 0 7 ส า ร ส กั ด ข้ า ว ก่ า ด อ ย ส ะ เ ก็ ด ป ริ ม า ณ 1 0 0 ไ ม โ ค ร ลิ ต ร /
1 well plate บ่มไว้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงโดยเขย่าบน plate shaker และอยู่ในที่มืด
4. ล้างด้วย Wash buffer 4 ครั้งแล้วเติม Detection Antibody ที่เจือจางแล้ว ปริมาณ 100 ไมโครลิตร
ลงไปในแต่ละ well plate นาไปห่อและทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมงโดยเขย่าบน plate shaker แล้วล้าง
ด้วย Wash buffer 4 ครั้ง เติม Avidin-HRP solution ที่เจือจางแล้ว ปริมาณ 100 ไมโครลิตร/ 1 well plate ทิ้ง
ไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาทีโดยเขย่าบน plate shaker
5. หลังจากนั้นล้างด้วย Wash buffer 5 ครั้งโดยในแต่ละครั้งที่ล้างให้ทิ้งไว้ 30 วินาที เติม Substrate
Solution C ปริมาณ 100 ไมโครลิตร/ 1 well plate และทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาทีโดยเขย่าบน
plate shaker เติม Stop Solution ปริมาณ 100 ไมโครลิตร/ 1 well plate หลังจากนั้นนาไปอ่านค่าการดูดกลืน
แสงด้วยที่ความยาวคลื่น 450 และ 570 นาโนเมตร
ผลการทดลอง:
1.ปริมาณสารสกัดทั้งหมดทีได้จากจมูกและร่าข้าว
สารสกัด

% yield (%)

ข้าวก่าเจ้า มช.107

3.3911

ข้าวก่าดอยสะเก็ด

2.6172

ตารางที 1 แสดง ปริมาณสารสกัดทั้งหมดที่ได้จากข้าวก่าเจ้า มช.107
และข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด
จากการทดลองพบว่า สารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 ได้สารสกัดที่มีปริมาณมากกว่าข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด
โดยข้าวก่าเจ้า มช.107 มี ปริมาณสารสกัดทั้งหมด เท่ากับ 3.39 ในขณะที่ข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดมีปริมาณสารสกัด
ทั้งหมด เท่ากับ 2.62 ซึ่งพบว่าข้าวก่าเข้า มช. 107 มีมากกว่า ข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด คิดเป็น 1.3 เท่า
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รูปที 1 สารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107

รูปที 2 สารสกัดข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด
2.การวัดปริมาณสารส่าคัญในสารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 และ ข้าวก่าดอยสะเก็ด
2.1 สารแอนโธไซยานิน (Anthocyanin)

ข้าวก่าเจ้า มช.107

ข้าวก่าพันธุพ
์ ื้นเมือง
ดอยสะเก็ด

รูปที 3 การเจือจางใน pH 1.0 buffer (KCl)
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ข้าวก่าเจ้า มช.107

ข้าวก่าพันธุพ
์ ื้นเมือง
ดอยสะเก็ด

รูปที 4 การเจือจาง pH 4.5 buffer (CH3COONa)

รูปที 5 กราฟเปรียบเทียบปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวก่าเจ้า มช.107
และข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด
จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 มีปริมาณแอนโทไซยานินน้อยกว่าข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอย
สะเก็ดเล็กน้อย (รูปที่ 5) โดยที่สารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 มีปริมาณแอนโทไซยานิน 20.11
ข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดมีปริมาณแอนโทไซยานินประมาณ 27.33

1.12 mg/g extract และใน

2.22 mg/g extract

2.2 ปริมาณสารฟีนอลิกรวม (Total Phenolic compounds)
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รูปที 6 กราฟเปรียบเทียบปริมาณฟีนอลิกรวมในข้าวก่าเจ้า มช.107
และข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด
สารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 มีปริมาณฟีนอลิกรวมน้อยกว่าข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดเล็กน้อย (รูปที่ 6) โดยที่
สารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 มีปริมาณฟีนอลิกรวม 112.93

8.82 mg/g extract และในข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดมี

ปริมาณฟีนอลิกรวมประมาณ 115.25 10.55 mg/g extract
2.3 ปริมาณของฟลาโวนอยด์รวม (Total Flavonoid contents)

รูปที 7 กราฟเปรียบเทียบปริมาณฟลาโวนอยด์รวมในข้าวก่าเจ้า มช.107
และข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด
สารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวมน้อยกว่าข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองเล็กน้อย (รูปที่ 7) โดยที่สารสกัด
ข้าวก่าเจ้า มช.107 มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวม 64.54

4.58 mg/g extract และในข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดมี

ปริมาณฟลีนอริกรวม 68.23 6.84 mg/g extract
3.การวัดฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากข้าวก่าเจ้า มช.107 และข้าวก่าดอยสะเก็ด
3.1 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
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วิตามินอี

ข้าวก่าเจ้า มช.107

ข้าวก่าพันธุ์พื้นเมือง
ดอยสะเก็ด

รูปที 8 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดข้าวทั้งสองชนิดและวิตามินอี
สารทีน่ามาทดลอง

DPPH Assay IC50 (µg/ml)

วิตามิน (Vitamin E)

36

2.83

สารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107

119

1.41

สารสกัดข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด

81

1.41

ตารางที 2 แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดข้าวทั้งสองชนิดและวิตามินอี
จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอย
สะเก็ดเมื่อเทียบกับวิตามินอี โดยให้ค่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิ สระชนิด DPPH ได้ 50% (IC50) ของข้าวก่าเจ้า มช.
107 อยู่ที่ 119
ค่า IC50 อยู่ที่ 36

1.41 µg/ml และข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด 81

1.41 µg/ml ในขณะที่สารมาตรฐานวิตามินอี ให้

2.83 41 µg/ml

3.2 ฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งปอด

รูปที 9 ผลของสารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 ต่อการอยู่รอดของเซลล์ A549 ที่เวลา 24 ชั่วโมง
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รูปที 10 ผลของสารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 ต่อการอยู่รอดของเซลล์ A549 ที่เวลา 48 ชั่วโมง

รูปที 11 ผลของสารสกัดข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด ต่อการอยูร่ อดของเซลล์ A549 ที่เวลา 24 ชั่วโมง

รูปที 12 ผลของสารสกัดข้าวพันธุพ์ ื้นเมืองก่าดอยสะเก็ด ต่อการอยูร่ อดของเซลล์ A549 ที่เวลา 48 ชั่วโมง
จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า ทั้ ง ส า ร ส กั ด ข้ า ว ก่ า เ จ้ า ม ช . 1 0 7 แ ล ะ ข้ า ว ก่ า พั น ธุ์ พื้ น เ มื อ ง ด อ ย ส ะ เ ก็ ด
มีฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดที่ความเข้มข้นสูงสุด 200 µg/ml ทั้งในเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง สารสกัด
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ข้าวก่าเจ้า มช.107 เริ่มยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดที่ความเข้มข้น 50 g/ml ณ เวลา 24 ชั่วโมง โดยให้ค่า
ความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอด ได้ 20% (IC20) อยู่ที่ 200 µg/ml และที่ความเข้มข้น 50
g/ml ณ เวลา 48 ชั่วโมง โดยให้ค่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอด ได้ 20% (IC20) อยู่ที่ 25
µg/ml ขณะทีส่ ารสกัดจากข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดเริ่มยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดที่ความเข้มข้น 12.5
g/ml ณ เวลา 24 ชั่วโมง โดยให้ค่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอด ได้ 20% (IC20) อยู่ที่ 200
µg/ml และที่ความเข้มข้น 100 g/ml ณ เวลา 48 ชั่วโมง โดยให้ค่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งปอด ได้ 20% (IC20) อยู่ที่ 100 µg/ml
3.3 ฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยสารก่อการอักเสบ
3.31 ผลของสารสกัดจากข้าวก่าทั้งสองชนิด ต่อการหลังไซโทไคน์ชนิด Human IL-6 ทีถูกกระตุ้นด้วย TNF-α

รูปที 13 กราฟแสดงฤทธิ์การต้านการอักเสบของข้าวก่าเจ้า มช.107 จากการยับยั้งการหลั่งของ IL-6 ที่ถูกกระตุ้นด้วย TNF-α

รูปที 14 กราฟแสดงฤทธิ์การต้านการอักเสบของข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดจากการยับยั้ง การหลั่งของ IL-6 ที่ถูกกระตุ้ย
ด้วย TNF-α
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รูปที 15 กราฟแสดงฤทธิ์การต้านการอักเสบของข้าวก่าเจ้า มช.107 จากการยับยั้งการหลั่งของ IL-8 ที่ถูกกระตุ้นด้วย TNF-α

รูปที 16 กราฟแสดงฤทธิ์การต้านการอักเสบของข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดจากการยับยั้ง การหลั่งของ IL-8 ที่ถูกกระตุ้น
ด้วย TNF-α
จากการทดลอง เมื่อทาการบ่มเซลล์ร่วมกับ TNF-α มีการเพิ่มขึ้นของ TNF-α เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และเมื่อบ่ม
เซลล์ด้วย TNF-α และสารสกัดข้าวทั้งสองชนิดที่ความเข้มข้นที่ 6.25-100 µg/ml พบว่าทั้งสารสกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 และ
ข้าวก่าพันธุ์พนื้ เมืองดอยสะเก็ดมีฤทธิ์การต่อต้านการอักเสบเมื่อกระตุ้นด้วย Human IL-6 และ Human IL-8 ที่ความเข้มข้น
สูงสุด 100 µg/ml โดยสารสกัดข้าวก่าเจ้า มช. เริ่มมีฤทธิ์การต่อต้านการอักเสบที่ความเข้มข้น 6.25 µg/ml เมื่อกระตุ้นด้วย
Human

IL-6

และ Human

IL-8 ขณะที่ ส ารสกั ด ข้ า วก่ าพั น ธุ์ พื้ น เมื อ งดอยสะเก็ ด มี ฤ ทธิ์ ก ารต่ อ ต้ า น

การอั ก เสบที่ ค วามเข้ ม ข้ น 12.5 µg/ml เมื่ อ ถู ก กระตุ้ น ด้ ว ย Human

IL-6

แต่ มี ฤ ทธิ์ ก ารต่ อ ต้ า น

การอักเสบเพียงเล็กน้อยที่ความเข้มข้น 6.25-100 µg/ml เมื่อถูกกระตุ้นด้วย Human IL-8

วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง:
จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณสารสาคัญได้แก่ Anthocyanin, ปริมาณฟินอลิกรวมและ ปริมาณฟลาโวนอยรวมนั้น ในสาร
สกัดข้าวก่าเจ้า มช.107 มีปริมาณน้อยกว่าข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดเพียงเล็กน้อย ส่วนในด้านฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่า
ข้าวก่าเจ้ า มช.107 มี ฤทธิ์ก ารต้า นอนุมู ลอิ ส ระน้ อยกว่ าข้ าวก่าพัน ธุ์พื้ นเมือ งดอยสะเก็ ด ในด้า นของฤทธิ์ก ารยับ ยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งของสารสกัดข้าวทั้งสองชนิดไม่พบความแตกต่างกัน แต่พบว่าฤทธิ์การต้านการอักเสบของข้าวก่า
เจ้า มช.107 มากกว่าข้าวก่าพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ด จึงสามารถสรุปได้ว่าการปรับปรุงข้าวก่าจากสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งแต่เดิม
เป็นข้าวเหนียวให้กลายเป็นข้าวก่าเจ้าสายพันธุ์ มช.107 โดยพบว่า ข้าวก่าเจ้า มช.107ให้ปริมาณสารสกัดที่มากกว่า แต่เมื่อ
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นาไปวัดค่าปริมาณสารสาคัญในสารสกัดแล้ว พบว่าข้าวก่าเจ้า มช.107 มีปริมาณสารสาคัญที่น้อยกว่าข้าวก่าพัน ธุ์พื้นเมือง
เล็กน้อย ในหน่วยของ mg/g extract แต่ทั้งนี้เมื่อดูจากปริมาณของสารสกัดที่ได้เทียบกับปริมาณสารสาคัญของข้าวก่าเจ้า
มช.107 จะมีปริมาณสารสาคัญชนิดต่าง ๆ มากกว่าเมื่อตั้งต้นที่จมูกและราข้าว 100 g ก่อนทาการสกัด และเมื่อดูฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารสกัด ข้า วก่ าทั้ งสองชนิด พบว่า ฤทธิ์ใ นการต้านอนุ มูล อิส ระรวมถึงฤทธิ์ใ นการยั บยั้ งการเจริ ญเติบ โตของ
เซลล์มะเร็งของสารสกัดข้าวก่าทั้งสองชนิดไม่แตกต่างกัน แต่ในส่วนของฤทธิ์การต้านการอักเสบนั้นมีความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัดโดยพบว่าฤทธิ์การต้านการอักเสบของข้าวก่าเจ้า มช.107 จากการยับยั้งการหลั่งของ IL-6 และ IL-8 ลดลงจากชุด
การทดลองควบคุม ในขณะที่ฤทธิ์การต้านการอักเสบของข้าวพันธุ์พื้นเมืองดอยสะเก็ดลดลงเพียงเล็กน้อยหรือมีอัตราการหลั่ง
ของ IL-6 และ IL-8 ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นข้าวก่าเจ้า มช.107 ที่ปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นั้นสามารถรับประทานทดแทนข้าวพันธุ์
พื้นเมืองดอยสะเก็ดได้ นอกจากนี้ข้าวก่าเจ้า มช.107 นั้นยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยในจมูกและราข้าวก่าทั้งจะมีสารสาคัญ
แอนโทไซยานิน รวมถึงสารประกอบฟีโนลิก ฟลาโวนอยด์อื่นๆ ที่ออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายอีก ช่วยให้ลด
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปกติไปเป็นเป็นเซลล์มะเร็งหรือช่วยลดกระบวนการพัฒนาของเซลล์มะเร็งที่ถูก
เหนี่ยวนาด้วยกระบวนการการอักเสบ
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การใช้ไมโครแคปซูลจากยีสต์ในการเพิ่มความเสถียรของผลิตภัณฑ์ในสภาวะน้ำย่อยจำลอง
ENHANCING CURCUMINOID STABILITY IN SIMULATED GASTRIC FLUIDS USING YEAST
ENCAPSULATION
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บทคัดย่อ:
เคอร์ ค ูม ิน (curcumin) เป็ น สารสกัด จากขมิ ้น ชัน (Curcuma longa L.) ที ่ ไ ด้ร ับ การยอมรั บอย่า งแพร่ หลายว่ามี
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา เนื่องจากเคอร์คูมินละลายน้ำได้ไม่ดีนัก จึงมีการผลิตสารอนุพันธ์ของเคอร์คูมินขึ้นมา เรียกว่าเคอร์คูมินอยด์ (curcuminoids) ซึ่งประกอบด้วย bisdemethoxycurcumin, demethoxycurcumin และ curcumin อย่างไรก็
ตามทางผู้วิจัยมีความต้องการเพิ่มปริมาณการดูดซึมของเคอร์คูมินอยด์ในลำไส้เล็ก เพื่อลดปริมาณของสารสกัดที่จะต้องบรรจุ
ในตัวผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม (ลดต้นทุนการผลิต) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำสารห่อหุ้ม เช่น ยีสต์ (Saccharomyces
cerevisiae) มาเพิ่มความเสถียรของสารเคอร์คูมินอยด์ด้วยเทคนิค microencapsulation โดยใช้วิธีทำแห้งเยือกแข็งและวิธี
พ่นฝอยแบบแห้ง ลักษณะของผลึกสารประกอบได้ถูกตรวจสอบโดยใช้กล้องจุ ลทรรศน์แบบส่องกราด (scanning electron
microscopy; SEM) ในการทดสอบการปลดปล่อยเคอร์คูมนิ อยด์ออกจากตัวผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยนำเคอร์คูมินอยด์ที่ถูกห่อหุ้มด้วย
ส่วนผสมสารห่อหุ้มต่าง ๆ มาทดสอบภายใต้สภาวะน้ำย่อยแบบจำลอง (simulated gastric fluid; SGF) และตรวจวัดปริมาณ
ของเคอร์คูมินอยด์ที่ละลายออกมาในสารละลาย SGF ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบเหลวสมรรถนะสูง (high-performance
liquid chromatography; HPLC) จากการทดลอง พบว่า เมื่อผสมสารเคอร์คูมินอยด์ ผงยีสต์ และ sodium alginate เข้า
ด้วยกันนั้น ช่วยชะลอการปลดปล่อยเคอร์คูมินอยด์ออกจากตัวผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด
คำสำคัญ: ขมิ้น เคอร์คูมิน ไมโครแคปซูล สภาวะน้ำย่อยจำลอง
Abstract:
Curcumin is widely accepted as pharmaceutically potent. Water solubility of curcumin was
increased by the production of curcuminoids including bisdemethoxycurcumin and demethoxycurcumin.
Nonetheless, to maximize the intestinal absorption, curcuminoids should be well protected from the acidic
gastric juice. Therefore, encapsulation is an attractive method for protection of curcuminoids. Yeast
microencapsulation is of interest because multiple strains of Baker’s yeast are generally accepted as safe
(GRAS). Additionally, yeast may contribute to the added benefit of the curcuminoids products. In this work,
we used simulated gastric fluid (SGF) to assay for stability of the encapsulated curcuminoids, which were
detected using a high-performance liquid chromatography (HPLC)-diode array detector (DAD). We found
that yeast in combination with sodium alginate maximize the stability in SGF.
Keywords: curcuminoid, encapsulation, simulated gastric fluid
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บทนำ:
ในปัจจุบัน ผู้บริโภคได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรมากขึ้นจากเทรนด์ (trend) ในการบริโภคอาหารที่ผลิตจาก
วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ และการบริโภคอาหารเป็นยา ส่งผลให้ตลาดของสินค้าจากสมุนไพรเติบโตอย่างรวดเร็ว
ขมิ้นชัน (turmeric) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa เป็นสมุนไพรอันทรงคุณค่าที่มีการศึกษา และ
งานวิจัยจำนวนมากรับรองว่ามีสรรพคุณในการลดการอักเสบ ต้านการติดเชื้อ ต้านการเกิดมะเร็ง [1-3] เคอร์คูมิน (curcumin)
เป็นสารพอลิฟีนอล (polyphenol) สีเหลืองส้มที่พบตามธรรมชาติในขมิ้นชัน ถูกใช้เป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติ และสาร
ป้องกัน (protective agent) การเกิดภาวะทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง การติดเชื้อ HIV โรคทางระบบประสาท โรคหัวใจ
และหลอดเลือด (cardiovascular disease) และโรคผิวหนัง [4] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าเคอร์คูมินมีฤทธิ์ในการบรรเทา
อาการจากความผิดปกติทางสมอง (brain disorder) อีกด้วย [5] สรรพคุณอันมากมายของขมิ้นชันและเคอร์คูมินส่งผลให้มี
ความสนใจและงานวิจัยจำนวนมากเกิดขึ้น ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับคลินิก (clinical studies) [6-10] อย่างไรก็
ดี หนึ่งในคอขวด (bottleneck) ของการนำเคอร์คูมินสกัดมาใช้ในอาหารเสริมสุขภาพและยาสมุนไพร คือสมบัติการละลายน้ำ
ที่จำกัดของสารประกอบพอลิฟีนอลนี้
ดังนั้นงานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อหาสูตรตำรับของเคอร์คูมินอยด์ ที่สามารถละลายน้ำได้ และมีความคงตัวที่สูงขึ้น ใน
การวิจัยนี้สามารถพัฒนาให้สารเคอร์คูมินอยด์ ละลายน้ำได้ถึง 4 mg/mL ซึ่งมากกว่าเดิมถึง 10,000 เท่า อย่างไรก็ดี เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคและเป็นการลดต้นทุนในการใช้วัตถุดิบ ทางบริษัทจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบนำส่ง (delivery system) เพื่อเพิ่มอัตราส่วนของสารสำคัญที่ถูกดูดซึมโดยร่างกายต่อปริมาณสารทั้งหมดที่บรรจุอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยและผู้ประกอบการจึงมีแนวความคิดร่วมกันที่จะทดสอบประสิทธิภาพในการนำเชื้อจุลินทรียท์ ี่เป็นโพรไบโอติก
และเป็นส่วนหนึ่งของ gut microbiota มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างแคปซูลห่อหุ้มเคอร์คูมิ นอยด์เพื่อการรักษาสารสำคัญให้
คงอยู่ถึงขั้นตอนการดูดซึม อีกทั้งผลผลิต (output) จากโครงการวิจัยที่จะเกิดขึ้น เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยสารอาหารที่อยู่ในยีสต์ และกระบวนการที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ ยังสามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
หรือยาอื่น ๆ ได้อีกด้วย
วิธีการทดลอง:
การเพาะเลี้ยงและเก็บเกี่ยวเซลล์ยีสต์
นำเชื ้ อ Saccharomyces cerevisiae 8090 จากกลี เ ซอรอล stock ไป streak ลงบนอาหารเลี ้ ย งเชื ้ อ yeast
peptone dextrose (YPD) agar บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในตู้บ่มเชื้อเป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นเมื่อมีโคโลนี
บนจานอาหาร จึงนำห่วงเขี่ยเชื้อเขี่ยโคโลนีลงไปใส่ใน ขวดรูปชมพู่ที่มีอาหาร YPD broth อยู่ แล้วนำไปเขย่าในเครื่องเขย่า
ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 120 rpm
เมื่อมีการเจริญเติบโตของเชื้อในอาหาร YPD จึงทำการเก็บตัวอย่างจากขวดรูปชมพู่ แบ่งใส่หลอด conical vial
ขนาด 50 mL หลังจากนั้นนำตัวอย่างที่แบ่งใส่หลอด ไปปั่นเหวี่ยงที่ 4,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที ทิ้งส่วนใสที่เป็นอาหาร
เลี้ยงเชื้อ หลังจากนั้นเติม 0.85% (w/v) NaCl ผสมให้เข้ากับ pellet ด้วย vortex หลังจากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงอีกหนึ่งรอบเป็น
เวลา 10 นาที เทส่วนใสทิ้งแล้วจึง ล้างเซลล์อีกครั้งด้วย autoclaved water ปั่นเหวี่ยงและเทส่วนใสทิ้ง และเติมน้ำเพื่ อ
resuspend cells เพื่อรอทำแห้งภายใต้ความดันและอุณหภูมิต่ำต่อไป
การทำแห้งยีสต์โดยการทำแห้งภายใต้ความดันและอุณหภูมิต่ำ
แบ่งตัวอย่างที่ผ่านการ resuspended cells ลงในขวดก้นกลมขนาด 1,000 mL เพื่อทำการกลิ้งใน water bath ที่
มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ -30 องศาเซลเซียส เพื่อให้ตัวอย่างนั้นอยู่ในสถานะของแข็งโดยจะทำการกลิ้งตัวอย่างประมาณ 1015 นาที หลังจากนั้นจึงนำขวดก้นกลมที่มีตัวอย่างใส่เข้ากับเครื่องทำแห้งภายใต้ความดันและอุณหภูมิต่ำเป็นเวลา 7-8 ชั่วโมง
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ทดสอบการอยู่รอดของยีสต์หลังกระบวนการทำแห้งภายใต้ความดันและอุณภูมิต่ำ
นำตัวอย่างผงที่ได้จากการทำแห้งมาละลายใน autoclaved water และนำไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตร
หลังจากนั้นนำมา serial dilution ตั้งแต่ 10-1 ถึง 10-9 แล้วจึงนำมา spread ลงบน YPD agar plate เพื่อศึกษาอัตราการ
อยู่รอดและสร้างโคโลนีของยีสต์ต่อไป
การผสมสารห่อหุ้มเข้ากับผงขมิ้นสกัด
นำผงขมิ้นที่ผ่านการสกัดมาแล้วมาผสมกับยีสต์ที่ผ่านการทำแห้งโดยแต่ละสูตรมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1: สูตรของสารผสมที่ใช้ในการทดลอง
สูตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ส่วนผสม
ยีสต์ (yeast control)
ผงขมิ้นสกัด (curcuminoid)
ยีสต์ ผงขมิ้นสกัด (อัตราส่วน 1:1)
ยีสต์ ผงขมิ้นสกัด (อัตราส่วน 1:2)
ผงขมิ้นสกัด alginate (1:1)
ผงขมิ้นสกัด maltodextrin (1:1)
ยีสต์ ผงขมิ้นสกัด sodium alginate (1:1:1)
ยีสต์ ผงขมิ้นสกัด sodium alginate (1:2:1)
ยีสต์ ผงขมิ้นสกัด maltodextrin (1:2:1)

เมื่อผสมสารละลายในขวดรูปชมพู่เรียบร้อยแล้ว โดยในขั้นแรกเพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผสม โดยลองใช้
อุณหภูมิห้องในการผสมแต่ ต่อมานำตัวอย่างไปเขย่าในเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ ห้อง 35, 55 และ 65 องศาเซลเซียส ที่
ความเร็วรอบ 120 rpm เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาที่กำหนดนำตัวอย่างไปทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อไป
การทำแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยการพ่นฝอยแบบแห้ง (spray drying)
นำตัวอย่างที่อยู่ในขวดรูปชมพู่ เข้าเครื่องด้วยอัตรา inlet aspirator 75, pump 15, nozzle cleaner 1, 150
องศาเซลเซียส จนตัวอย่างแห้งสนิท แล้วจึงเก็บตัวอย่างลงใน conical vial 50 mL และเก็บรักษาในโถดูดความชื้น
การประเมินการสร้างและสมบัตทิ างกายภาพของไมโครแคปซูลภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(scanning electron microscopy; SEM)
ก่อนนำไปส่องกล้อง SEM นั้น ผู้วิจัยทำตัวอย่างให้แห้งสนิทด้วยการนำไปบ่มที่ 40 องศาเซลเซียส ในตู้อบลมร้อน
(hot air oven) เป็นเวลา 2 ชั่วโมงจนไม่มีความชื้นอยู่
การทดสอบเคอร์คูมินอยด์ในสภาวะจำลองน้ำย่อยและการปล่อยสารสำคัญ
โดยในการทดลองระบบน้ำย่อยแบบจำลองเป็นการจำลองสภาวะในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ซึ่งในการทดลอง
นี้ ใช้สารละลาย simulated gastric fluid (SGF) [4] ซึ่งประกอบด้วย 0.4 g/L glucose, 3.0 g/L yeast extract, 1.0 g/L
bacto-peptone, 4.0 g/L porcine mucin, 0.5 g/L cysteine, 0.08 g/L NaCl, 0.4 g/L NaHCO3, 0.04 g/L K2HPO4, 0.04
g/L KH2PO4, 0.008 g/L CaCl22H2O, 0.008 g/L MgSO47H2O, 1.0 g/L xylan และ 3.0 g/L soluble starch เมื่อเตรียม
สารละลาย SGF ดังกล่าวเสร็จแล้ว เติม 2.0 USP/L pectin และ 0.1% (v/v) Tween-20 และปรับพีเอชไว้ที่ 2 โดย SGF
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เป็นการจำลองสภาวะให้ใกล้เคียงกับกระเพาะอาหาร การจำลองสภาวะดังกล่าวนี้ควบคุมอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับร่างกายของ
มนุษย์ คือประมาณ 37 องศาเซลเซียส
เมื่อได้ตัวอย่างจากการทำแห้งแบบพ่นฝอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น นำทุกตัวอย่างมาอัดในแคปซูล โดยจะใส่ตัวอย่าง
แคปซูลละ 50 mg เมื่อได้แคปซูลของตัวอย่างทั้งหมดแล้ว นำแคปซูลของแต่ละสูตรมาใส่ลงไปใน สารละลาย SGF ปริมาตร
20 mL นำไปบ่มในตู้เขย่าควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 120 rpm และ เก็บตัวอย่างนาทีที่ 0, 5, 10, 20, 30 และ 60
นาทีหลังการเติมน้ำย่อยจำลองลงในหลอด microcentrifuge tube
การวัดปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ที่ปลดปล่อยออกมา
เมื่อได้สารละลายจากการทดสอบการปลดปล่อยออกมาจาก SGF แล้วจึงนำตัวอย่างมา spin down ที่ความเร็ว
สูงสุดด้วย benchtop centrifuge เป็นเวลา 30 วินาที แล้วดูดส่วนใสลงในหลอด HPLC vial โดยการทำ HPLC นั้น ใช้
คอลัมน์ Hypersil ODS ขนาด 5 µm 4.0×250 mm และใช้ column chamber ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตัว HPLC
ต่อกับ diode array detector (DAD) ซึ่งตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 190-400 nm ปริมาตรที่ใช้ในการฉีดตัวอย่างคือ 10 µL
โดยใช้ อ ั ต ราการไหลของ mobile phase ที่ 0.5 mL/min mobile phase ประกอบด้ ว ย A: 2% (v/v) acetic acid, B:
acetonitrile และ C: methanol ใช้ chromatography แบบ gradient และใช้ เ วลาการรั น ตั ว อย่ า ง (total run time)
ตัวอย่างละ 15 นาที
การประเมินสารเมแทบอไลต์อื่น ๆ ที่ได้จากยีสต์
การสกัดเมแทบอไลท์ของยีสต์ ใช้วิธีการกรองโดยใช้ แผ่นกรองขนาด 0.45 µm ใช้การส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ
กลาง (บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ) ที่ได้รับมาตรฐานในการตรวจวัดปริมาณสารในกลุ่มกรดอะมิโน
น้ำตาล และกรดไขมัน
ผลการทดลอง:
การเจริญเติบโตของ Saccharomyces cerevisiae
1.2
50% (v/v) yeast malt broth
(YMB) #1

1

OD600

0.8

50% (v/v) yeast malt broth
(YMB) #2

0.6

yeast malt broth (YMB) #1

0.4
0.2

yeast malt broth (YMB) #2

0
0

100

200

300

Time (minutes)

ภาพที่ 1: การเจริญเติบโตของ Saccharomyces cerevisiae 9080®
ภาพที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080® ที่เลี้ยงในอาหารแบบต่างๆ
และพบว่ายีสต์นั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อ yeast malt แบบเหลว ทั้งสูตรดั้งเดิมและเมื่อเจือจาง 50%
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(v/v) โดยผู้วิจัยพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของยีสต์ใน exponential phase ในอาหารเลี้ยงเชื้อสองสูตรนี้ ไม่ต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ และสามารถใช้สูตรอาหารเจือจางแทนได้เพื่อลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงเซลล์ยีสต์
การทดสอบการอยู่รอดของ S. cerevisiae หลังจากผ่านกระบวนการทำแห้งด้วยความดันและอุณหภูมิต่ำ
เพื่อเป็นการศึกษาการนำเชื้อไปใช้ต่อไป การรอดชีวิตของเชื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการอยู่รอด
หลังจากการ freeze dry โดยเชื้อที่เป็นผงจะถูกนำมาผสมกับ autoclaved water และเจือจาง หลังจากนั้นจึงนำมาทดสอบ
การเจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้น พบว่าเชื้อส่วนใหญ่สามารถเจริญเติบโตได้หลังจากการผ่านกระบวนการ freeze
dry ดังสรุปได้ดังตารางที่ 2
ตาราง 2 : การอยู่รอดของ Saccharomyces cerevisiae หลังจากผ่านกระบวนการทำแห้งด้วยความดันและอุณหภูมิตำ่

ตัวอย่าง
1
2

CFU/mL/OD600
1.02 x 105
1.65 x 105

SD
5.27 x 103
1.74 104

ผลการประเมินการสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(scanning electron microscopy; SEM)

ภาพที่ 2: ลักษณะของกายภาพของ curcuminoid
ภาพที่ 2 แสดง SEM ของลักษณะทางกายภาพของ curcuminoid ที่ได้เตรียมตัวอย่างไปทำให้แห้งด้วย hot air
oven และเก็บรักษาด้วย silica gel ก่อนนำไปส่งตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ scanning electron microscopy
(SEM) พบว่าเคอร์คูมินอยด์มีลักษณะของผลึกที่มีขนาดใหญ่ จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าผลึกที่มีขนาดใหญ่ของเคอร์คูมินอยด์
นั้น มีความกว้างกว่า 20 ไมครอน
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ภาพที่ 3: ลักษณะของกายภาพของ Saccharomyces cerevisiae
ภาพที่ 3 แสดง SEM ลักษณะของกายภาพของ Saccharomyces cerevisiae โดยขนาดของเซลล์ยีสต์ จากภาพ
ที่ 3 มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 1-2.5 ไมครอนเท่านั้น

ภาพที่ 4: ลักษณะของกายภาพของ Saccharomyces cerevisiae : curcuminoid (1:1)
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ภาพที่ 5: ลักษณะของกายภาพของ Saccharomyces cerevisiae : curcuminoid (1:2)

ภาพที่ 6: ลักษณะของกายภาพของ Curcuminoid : sodium alginate (1:1)

ภาพที่ 7: ลักษณะของกายภาพของ Saccharomyces cerevisiae : curcuminoid : sodium alginate (1:2:1)

618

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

ภาพที่ 8: ลักษณะของกายภาพของ Saccharomyces cerevisiae : curcuminoid : sodium alginate (1:1:1)

ภาพที่ 9: ลักษณะของกายภาพของ curcuminoid : maltodextrin (1:1)

ภาพที่ 10: ลักษณะของกายภาพของ Saccharomyces cerevisiae : curcuminoid : maltodextrin (1:2:1)
ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ที่ปลดปล่อยออกมาด้วยเทคนิค HPLC
ในการปลดปล่อยสารละลายโดย curcuminoid ที่เป็น control นั้นมีการปลดปล่อยมากถึง 7 ug/mL ที่เวลา 30
นาที โดยสามารถนำค่าการปลดปล่อย แสดงดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 11: ปริมาณของสาร bisdemethoxycurcumin (A), demethoxycurcumin (B) และ curcumin (C) ที่ปลดปล่อย
ออกมาสู่ SGF ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ผลการประเมินสารเมแทบอไลต์อื่น ๆ ที่ได้จากยีสต์
จากการที่ได้ส่งตัวอย่างของยีสต์ไปตรวจสอบเมแทบอไลต์ โยผลการวิเคราะห์กรดอะมิโนและกรดไขมันพบว่า มีกรด
ไขมั น ดั ง นี ้ palmitic acid 0.4 g/100 g stearic acid 0.03 g/100 g saturated fat 0.08 g/100 g cis-9-oleic acid 0.01
g/100 g monounsaturated fatty acid 0.01 g/100 g unsaturated fat 0.01 g/100 g ส่วนผลการทดสอบน้ำตาลพบว่า
มีปริมาณน้ำตาลรวมทั้งหมดน้อยกว่า 0.02 g/100 g และผลการทดสอบกรดอะมิโนพบว่ามี ปริมาณของ lysine มากที่สุด
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(55.18 g/100 g) รองลงมาเป็น glutamic acid (19.47 g/100 g) leucine (15.81 g/100 g) isoleucine (13.30 g/100 g)
และ phenylalanine (11.85 g/100 g) ตามลำดับ
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
ยีสต์ที่ใช้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ในที่นี้ผู้วิจัยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ yeast
malt broth สำเร็จรูป ในอนาคต หากมีการนำการทดลองไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรม อาจหาวัสดุทดแทนเพื่อลดต้นทุน
เช่น นมพร่องไขมัน หรือวัสดุที่เป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารอื่น ๆ เช่น กากพืช เป็นต้น
ในการทดสอบการอยู่รอดของยีสต์ นั้นพบว่าภายหลังผ่านกระบวนการทำแห้งภายใต้ความดันและอุณหภูมิต่ำพบว่า
การอยู่รอดของยีสต์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ารับได้ แต่เมื่อถึงกระบวนการของการทำแห้งแบบพ่นฝอยนั้นยีสต์จะมีการอั ตราการ
อยู่รอดที่ต่ำมากหรือไม่มีเลย แต่อัตราการอยู่รอดของยีสต์หลังผ่านกกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้
เกิดการห่อหุ้มสารสำคัญเท่านั้น เพื่อช่วยการการชะลอในการปลดปล่อยสาระสำคัญไปยังอวัยวะเป้าหมาย (ลำไส้)
การทำ microencapsulation พบว่าในการผสมระหว่างยีสต์และเคอร์คูมินอยด์พบว่าเบื้องต้นใช้อุณหภูมิห้องใน
การผสมพบว่าความเข้ากันของสารละลายนั้นเป็นไปได้ยากดังนั้น จึงทำการทดลองให้อุณหภูมิที่สูงขึ้นพบว่าส่วนผสมนั้นมี
ความเข้ากันมากขึ้น และเมื่อนำมาดูลักษณะทางกายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบส่อ งกราดพบว่า ลักษณะทางกายภาพ
ของ S. cerevisiae มีลักษณะเป็นกลม รี และลักษณะของเคอร์คูมินอยด์นั้นมีลักษณะเป็นแท่งผลึก แต่ลักษณะทางกายภาพ
ของ ยีสต์และเคอร์คูมินอยด์เมื่อผสมกันด้วยอัตราส่วน 1:1 พบว่าบางส่วนของผลึกเคอร์คูมินอยด์ ถูกล้อมรอบและยึดเกาะโดย
ยีสต์ เช่นเดียวกันกับอัตราส่วน 1:2 และในสูตรของยีสต์และเคอร์คูมินอยด์ผสมกับ sodium alginate ลักษณะทางกายภาพ
จะเห็นได้ว่า sodium alginate มีลักษณะกลม และสังเกตได้ว่าปริมาณของยีสต์และเคอร์คูมินอยด์นั้นลดลง โดยคาดว่าเกิด
จากการห่อหุ้มของ sodium alginate ห่อหุ้มยีสต์และเคอร์คูมินอยด์อยู่ภายในแผ่นฟิล์มของ sodium alginate แต่ใน สูตรที่
ผสมกับ maltodextrin นั้นแตกต่างออกไปโดยลักษณะของกายภาพของยีสต์และเคอร์คูมินอยด์ร่วมกับ maltodextrin นั้น
พบว่าผลึกของ maltodextrin นั้นเพียงเกาะกับพื้นผิวของสาร curcuminoid แต่ไม่ได้ห่อหุ้ม ดังนัน้ พบว่าสูตรที่มีลักษณะทาง
กายภาพมีการห่อหุ้มได้ดีที่สุดคือสูตร ยีสต์ curcuminoid ผสมร่วมกับ sodium alginate ในอัตราส่วน 1:2:1 การละลายน้ำ
ของสารสกัดเคอร์คูมินอยด์มีความแตกต่างจากการละลายของสารในตัวทำละลายอินทรีย์อย่างเช่นเมทานอลหรือเอทานอล
การเตรียมตัวสารมาตรฐานจึงมีคลาดเคลื่อนเมื่อไม่สามารถละลายสารทั้งหมดในน้ำได้ แต่เมื่อละลายสารมาตรฐานในเมทา
นอลหรือเอทานอลแล้วนำมาเจือจาง ก็จะมีการละลายของสารที่แตกต่างไปจากการละลายของสารในน้ำย่อยจำลอง
ในการตรวจวัดสารเคอร์คูมินอยด์และสารเมแทบอไลท์ที่ได้จากยีสต์ ไม่สามารถใช้วิธีการ non-targeted ที่ตรวจ
สารทุกชนิดในมวลและประจุที่กำหนด ในการทดลองนี้ผู้วิจัยได้ตรวจวัดปริมาณเคอร์คูมินอยด์ด้วย HPLC-diode array
detector (DAD) พบว่ามีการตรวจพบสารสำคัญหลักๆด้วยกันสามพีคด้วยกัน ซึ่งในตัวอย่างแต่ละสูตรที่แตกต่างในแต่ละเวลา
ต่างๆนั้นมีการปลดปล่อยที่แตกต่างกันโดยสูตรที่มีการปลดปล่อยสารสำคัญออกมาน้อยที่สุดคือ ยีสต์ เคอร์คูมินอยด์ และ
sodiem alginate ในอัตราส่วน 1:2:1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการยีสต์และ sodium alginate นั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ชะลอการปลดปล่อยสารสำคัญของเคอร์คูมินอยด์ได้ดีกว่าสูตรอื่น ซึ่งไม่ได้ใช้ mass accuracy อาจจะมีความผิดพลาดได้
เนื่องจากไม่สามารถบ่งบอกได้อย่างแน่ชัดว่าพีคที่ปรากฏบนโครมาโทกราฟีเป็นการแยกสารที่บริสุทธิ์แล้ว
การผสมสารสารจากขมิ้นชัน (เคอร์คูมินอยด์) เข้ากับสารผสม (wall materials) ชนิดต่าง ๆ มีผลกระทบต่อการ
ละลายน้ ำ ของเคอร์ ค ู ม ิ น อยด์ ซึ ่ ง เคอร์ ค ู ม ิ น อยด์ ท ี ่ ป ระกอบไปด้ ว ย curcumin, demethoxycurcumin และ
bisdemethoxycurcumin นั้นละลายน้ำได้ในปริมาณที่ต่างกัน โดยอนุพันธ์สองตัวหลังสามารถละลายน้ำได้ดีกว่าสารตัวแรก
การนำสารห่อหุ้มเข้าไปผสมร่วมกับเคอร์คูมินอยด์ ชะลอการละลายของเคอร์คูมินอยด์ในน้ำย่อยจำลอง (SGF) โดยจากการ
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ทดลองพบว่าผงยีสต์ ช่วยในการชะลอการละลายของเคอร์คูมินอยด์ใน SGF และเมื่อผสมผงยีสต์ร่วมกับ sodium alginate
ทำให้การละลายของเคอร์คูมินอยด์ใน SGF ชะลอตัวที่สุด
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณแหล่งทุน ได้แก่ บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) ที่ให้การสนับสนุนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ตลอดจนค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น และสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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บทคัดย่อ:
แห้วหมู (Cyperus rotundus L.) เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตได้ดี แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการ
เจริญของพืชอื่น ๆ ทั่วไป ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้จึงเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะปัจจัยจุลินทรีย์ที่
อาศัยอยู่ร่วมกับพืช งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับแห้วหมู โดยมีการศึกษาด้วยวิธีเมตาจีโนมิกส์ เป็นวิธีที่สามารถศึกษาจำแนกจุลินทรีย์ด้วยสารพันธุกรรมเพื่อจำแนกเชื้อทั้งหมดที่มีในตัวอย่างดินก่อนการปลูกแห้ว
หมู ตัวอย่างดินและรากของแห้วหมู และตัวอย่างดินหลังจากปลูกแห้วหมู นอกจากนี้ยังมีการแยกเชื้อจากตัวอย่างโดยการ
เพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ เพื่อเทียบกับข้อมูลการจำแนกเชื้อจากเมตาจีโนมิกส์ ซึ่งพบว่าตัวอย่างดินที่เริ่มปลูกแห้วหมูมี
ความหลายหลายของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้ น เมื่อเทียบกับตัวอย่างดินก่อนการปลูกแห้วหมู ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นกลุ่มของ Bacillus species ทั้งสิ้น แต่เมื่อเทียบกับข้อมูลจากเมตาจีโนมิกส์ กลุ่มของ Firmicutes มีเพียงร้อยละ
0.8 ของแบคทีเรียทั้งหมด เมื่อนำตัวอย่างจุลินทรีย์ที่แ ยกได้จาก ตัวอย่างดินและรากของแห้วหมู และตัวอย่างดินหลังจาก
ปลูกแห้วหมู ทำการทดสอบอัตราการอยู่รอดหลังผ่านการรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียสพบว่าตัวอย่างดินและรากของ
แห้วหมูที่อยู่ระหว่างการปลูกแห้วหมู มีอัตราการรอดชีวิตสูง และเมื่อนำประชากรแบคทีเรียจากแห้วห มูไปเลี้ยงต่อ ใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่ามีกิจกรรมเอนไซม์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้
คำสำคัญ : แห้วหมู การจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ ประชากรแบคทีเรีย
Abstract:
Purple nutsedge (Cyperus rotundus L.) grows robustly even under non-optimal conditions for other
plants. Factors that influence and facilitate the growth of this weed plant are, therefore, of interest. In this
study, we aimed to examine the diversity of microbial communities of nutsedge rhizomes using
metagenomics studies. This method enables identification of microorganisms using only genetic materials
isolated from nutsedge rhizome microbiome samples and associated soil as well as the soil before and
after planting the nutsedges. We also performed the conventional culture-based method. Here, the DNA
from cultured bacteria were extracted and PCR amplified for a part of 16S rRNA gene using the universal
primers (27F and 1492R). The PCR products were subsequently subject to sequencing. The isolated bacteria
were also tested for their survivability following a freeze-thaw cycle. We found most of the isolates with
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the ability to withstand a freeze-thaw cycle, hinting that they could be further used for desired applications.
The communities were also artificially evolved with repeated subcultures in the nutsedge rhizome-based
medium. The resultant cultures were tested for selected enzyme activities that could be utilized for
agricultural and environmental applications.
Keywords: purple nutsedge, microbial isolation, bacterial communities, metagenomics

บทนำ:
แห้วหมูหรือหญ้าขนหมู (Cyperus rotundus Linn.) เป็นวัชพืชที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และสร้าง
ปัญหาทั้งทางทัศนียภาพ เช่น วัชพืชที่ขึ้นแทรกในสนามหญ้า สวนไม้ประดับ เป็นต้น และปัญหาทางทางเศรษฐกิจ เช่น วัชพืช
ขึ้นตามแปลงผัก สวน หรือไร่พืช เป็นต้น แห้วหมูสามารถส่งผลกระทบต่อหญ้าหรือพืชประดับที่ปลูก โดยนอกจากจะสามารถ
แย่งอาหารในดินแล้ว ยังสร้างออกฤทธิ์ทางอัลลีโลพาธี (allelopathy) ที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอื่นอีกด้วย [1]
ความสามารถของแห้วหมูในการทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และความสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
จนกระทั่งรุกรานพืชชนิดอื่น ทำให้คณะผู้วิจัยเกิด ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ทำให้พืชชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดี โดยกลุ่ม
ประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน และอาศัยอยู่ร่วมกับส่วนรากและเหง้าของแห้วหมูเป็น ประเด็นหลักที่จะศึกษา เนื่องจากมี
รายงานว่าจุลินทรีย์ในดิน ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช [2] เช่น กลุ่มจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช (plant growth promoting rhizobacteria; PGPR) ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของพืช
[3] โดยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนพืชได้แก่เอทิลีน (ethylene) และออกซิน (auxin) เป็นต้น
ในการกำจัดแห้วหมู วิธีการที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือการใช้สารเคมีซึ่งจำเป็นต้องมีการใช้ซํ้า เนื่องจาก
สารเคมีส่วนมากไม่สามารถกำจัด แห้วหมูอย่างถาวรได้ วัชพืชชนิดนี้มี เหง้า (rhizomes) ใต้ดิน ที่สามารถคงอยู่และงอกขึ้น
เป็นลำต้นเหนือดินใหม่ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสารเคมีที่ใช้ควบคุมวัชพืชได้เข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหาร (food chain) เช่น การ
บริโภคสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับผลิตผลทางการเกษตร การแพร่กระจายของสารเคมีไปยังพืชชนิดอื่น จุลินทรีย์ สัตว์ในพื้นที่
และแหล่งน้ำใกล้เคียง เป็นต้น การพัฒนาชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแห้วหมูจึงเป็นโจทย์ที่น่าสนใจ นำไปสู่
วัตถุประสงค์ประเด็นที่สองในงานวิจัยที่ต้องการจะพัฒนากลุ่มประชากรจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน ให้สามารถย่อยชีวมวลของ
รากและเหง้าของแห้วหมูได้ในสภาวะที่มีอากาศน้อย
ในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษา microbiota ที่เป็นประชากรแบคทีเรียทีอ่ าศัยอยูร่ ่วมกับส่วนใต้ดนิ ของแห้วหมู
เพื่อบ่งชี้ (identify) สายพันธุ์ของแบคทีเรียที่อาศัยอยูร่ ่วมกับวัชพืชชนิดนี้ และค้นหากลุ่มจุลชีพทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะ ที่น่าจะ
สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้วิธีการแยกเชื้อในห้องปฏิบัติการ (culture-based) ควบคู่กับการวิเคราะห์
เมตาจีโนมของรากแห้วหมู (16s rRNA metagenome analysis) แบคทีเรียที่คัดแยกบนอาหารเลีย้ งเชื้อแบบวุ้น ได้เก็บรักษา
เป็น stock freezer ไว้ที่ -80 องศาเซลเซียส และนำมาเลี้ยงบนอาหารแข็งอีกครั้งเพื่อประเมินการอยู่รอดเมื่อผ่านการเก็บ
รักษา ประชากรแบคทีเรียทีไ่ ด้จากแห้วหมูถูกนำไป subculture โดยเลี้ยงในอาหารที่มีแห้วหมูเป็นแหล่งคาร์บอนและ
ไนโตรเจนซ้ำ ๆ กัน ภายหลังจากการถ่ายเชื้อลงในอาหารชนิดเดิมอย่างน้อย 50 ครั้ง (50 repeated subcultures) ประชากร
แบคทีเรียของแห้วหมูได้ถูกนำมาทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์ เซลลูเลส อะไมเลส และโปรติเอส พบว่ามีกิจกรรมของเอนไซม์
ที่น่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
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วิธีการทดลอง:
การแยกเชื้อให้บริสุทธิ์โดยใช้วิธีการเลี้ยงเชื้อบนอาหารแข็ง
แยกเชื้อให้บริสุทธิ์โดยนำตัวอย่างรากและเหง้าแห้วหมูแช่ในสารละลาย phosphate buffered saline (PBS, pH
7.2; 100 มิลลิลิตรต่อราก) นำมาเจือจางที่อัตราส่วน 1:100 และ 1:1000 จากนั้นหยดสารละลาย 50 µL ลงบนอาหารเลี้ยง
เชื้อแบบวุ้น (agar plate) แล้ว spread ให้ทั่วจานเพาะเชื้อ นำไปบ่มที่อุณหภูมิห้องในสภาวะที่มีอากาศเป็นเวลา 16 ชั่วโมง
จากนั้นแยกโคโลนีที่มีหน้าตาแตกต่างกันออกบนเพลตใหม่ด้วยการ streak plates ทำซ้ำจนกว่าจะได้โคโลนีที่บริสุทธิ์ กำจัด
เชื้อราในสารละลายโดยใช้ nystatin (TYSTATIN®) และแยกจานเพาะเชื้อที่มีราขึ้นออกจากกลุ่มทดลอง (เน้นศึกษาเฉพาะ
แบคทีเรีย) อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ได้แก่ lactose agar, Luria-Bertani (LB) agar, yeast malt agar, tryptic soy agar, Eosin
Methylene Blue (EMB) agar, King’s B agar, MacConkey agar และ potato dextrose agar
การทำ colony PCR และการวิเคราะห์ข้อมูล 16S rRNA sequencing (Sanger sequencing)
หลังจากการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ แบคทีเรียจะถูกนำไปเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดวุ้น จากนั้นสามารถย้ายโคโลนี
(colony) บนวุ้นไปยังหลอด 1.5-mL microcentrifuge tube ด้วยก้านไม้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เติมโซเดียม ไฮดรอกไซด์
(0.02N NaOH) ให้ท่วมโคโลนี (ประมาณ 50 µL) จากนั้นนำไปบ่มที่ 95°C เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยง
(10,000 x g) และเก็บเฉพาะส่วนใส (supernatant) เพื่อใช้เป็นดีเอ็นเอต้นแบบ (template) ในการทำ polymerase chain
reaction (PCR) ซึ่งใช้ไพรเมอร์ 27F (5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3') และ 1492R (5'-GGTTACCTTGTTACGACTT3') สภาวะที่ใช้ในการทำพีซีอาร์ได้แก่ initial denaturation ที่ 95°C เป็นเวลา 5 นาที ตามด้วย 35 รอบ (cycles) ของ
denaturation ที่ 95°C เป็นเวลา 30 วินาที annealing ที่ 48-52°C (touch down) เป็นเวลา 30 วินาที และ extension ที่
72°C เป็นเวลา 1 นาที ตามด้วย final extension ที่อุณหภูมิ 72°C อีก 7 นาที จากนั้นวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพีซีอาร์ด้วย
เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส ความเข้มข้นเจล 1% (w/v) agarose gel เมื่อยืนยันผลิตภัณฑ์ของพีซีอาร์ด้วยเจล อิเล็กโทรโฟรีซิสแล้ว
ก่อนการส่งตรวจ ทำตัวอย่างให้บริสุทธิ์ (PCR product purification) โดยใช้ชุดแยกผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ให้บริสุทธิ์สำเร็จรูป
(TianQuick midi PCR purification kit, TianGEN) จากนั ้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย ส่ ง วิ เ คราะห์ ต ั ว อย่ า งที่ 1 st base DNA sequencing
service ประเทศมาเลเซีย
การทดสอบการเจริญเติบโตของเชื้อผ่านการเก็บรักษาที่ -80 องศาเซลเซียส
เชื้อแบคทีเรียที่ผ่านการแยกให้บริสุทธิ์และบ่งชี้สายพันธุ์แล้วถูกนำไปเก็บรักษาในกลีเซอรอล (20% v/v glycerol)
ที่อุณหภูมิ -80˚C จากนั้น เชื้อที่เก็บรักษาจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับลักษณะโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดวุ้นแบบเดิม ก่อน
การเก็บรักษาเชื้อ และทำการเก็บข้อมูลการอยู่รอดของเชื้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลเมตาจีโนมของแห้วหมู (16S rRNA metagenome sequencing)
ตัวอย่างรากแห้วหมู 2 ตัวอย่างผ่านการสกัดดีเอ็นเอโดยวิธีของ (Macrogen NGS service, Seoul, Korea) เตรียม
library โดยใช้ Herculase II Fusion DNA Polymerase Nextera XT Index Kit V2 จากนั ้ น NGS library ถู ก นำไป
วิ เ คราะห์ ล ำดั บ กรดนิ ว คลิ อ ิ ก ด้ ว ย Illumina platform โดยใช้ ไ พรเมอร์ ส ำหรั บ 16S rRNA gene ที ่ บ ริ เ วณ V3-V4
(Macrogen NGS service, Seoul, Korea) ข้อมูล FASTA ที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์แบบ open-source
ชื่อ mothur [4] ซึ่งอยู่บนแพลตฟอร์ม usegalaxy.org ข้อมูลจากตัวอย่างเมตาจีโนมของแห้วหมูถูกนำมาเทียบกับฐานข้อมูล
SILVA [5] เพื่อบ่งชี้สายพันธุ์ของแบคทีเรียในตัวอย่างที่วิเคราะห์
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การทำ repeated subculture
ประชากรจุลินทรีย์จากแห้วหมูที่ละลายอยู่ในสารละลาย PBS ผ่าน nystatin treatment แล้วนำมาเลี้ยงในอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่ประกอบด้วยชีวมวลจากรากแห้วหมู โดยผสมรากแห้วหมูอบแห้งบดละเอียด 1% (w/v; autoclaved) เข้ากับน้ำ
จากนั้นใส่หัวเชื้อในสารละลาย PBS ลงไปในอัตราส่วน 1:100 บ่มที่อุณหภูมิห้องโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่เลี้ยงใน
ขวดรูปชมพู่ด้วยการเขย่า (agitated) และกลุ่มที่เลี้ยงในขวดรูปชมพู่แบบตั้งไว้กับที่ (non-agitated) ทำการ subculture ทุก
72 ชั่วโมง เพื่อคัดเลือกเอากลุ่มเซลล์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ลงสู่แหล่งอาหารใหม่ เก็บส่วนใสและเก็บเชื้อในทุกครั้งที่ทำการ
subculture โดยรักษาเชื้อในกลีเซอรอล (20% glycerol) ที่อุณหภูมิ -80˚C
การทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์
การวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส ด้วยวิธี dinitrosalicylic acid method (DNS method) [6] ใส่ 2% (w/v)
carboxymethyl cellulose (CMC) ใน 0.05 M Citrate buffer, pH 4.8 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองแล้วเติม
ส่วนใส (supernatant) ที่ได้จากการปั่นเหวี่ยง bacterial culture ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นหยุดปฏิกิริยาโดยการแช่น้ำแข็ง เติมสารละลาย DNS ปริมาตร 1 มิลลิลิตร นำไปต้มในน้ำเดือด
10 นาที แล้วแช่ในน้ำเย็น แล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง เติมน้ำกลั่นปริมาตร 4 มิลลิลิตร ลงในหลอด เขย่าให้เข้ากัน วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่คลื่นความยาว 540 นาโนเมตร วิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสเทียบกับค่าที่ได้จากกราฟมาตรฐานกลูโคส
การวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์อะไมเลส ด้วยวิธี [7] นำส่วนใสที่ได้จากการปั่นเหวี่ยง bacterial culture ปริมาตร
0.5 มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลอง แล้วเติม 1% (w/v) soluble starch ใน 0.1 M acetate buffer, pH 5.0 ปริมาตร 0.5
มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 30 นาที หยุด กิจกรรมของเอนไซม์โดยการแช่ไว้ในน้ำแข็ง เติมสารละลาย DNS
1 มิลลิลิตร นำไปต้มในน้ำเดือด 10 นาที แช่ในน้ำเย็น แล้วทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเย็นลง เติมน้ำกลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงใน
หลอดทดลอง เขย่าให้เข้ากันวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร วิเคราะห์ กิจกรรมเอนไซม์อะไมเลส
เทียบกับค่าที่ได้จากกราฟมาตรฐานกลูโคส
การวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์โปรติ เอส ด้วยวิธี [8] นำ bacterial supernatant (spent medium) ปริมาตร
1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองแล้วเติม 2% (w/v) casein ใน 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 ปริมาณ 1 มิลลิลิตร
นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เติม 0.4 M TCA ปริมาตร 2 มิลลิลิตร นำไป vortex ผสมให้เข้ากัน
หลั ง จากนั ้ น บ่ ม ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 20 นาที ย้ า ยสารละลายในหลอดทดลองใส่ ใ น 1.5-mL
microcentrifuge tube นำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที นำ supernatant 1 มิลลิลิตรใส่ลง
ในหลอดทดลอง เติม 0.4 M Na2CO3 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากนั้นเติม 1 N Folin-Ciocalteu's phenol reagent ปริมาตร
1 มิลลิลิตร บ่มไว้ 20 นาที แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่คลื่นความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร วิเคราะห์กิจกรรมของ
เอนไซม์โปรติเอสเทียบกับค่าที่ได้จากกราฟมาตรฐานไทโรซีน
ผลการทดลอง:
แบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับรากแห้วหมูมีความหลากหลายทางสายพันธุ์สูง
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการแบ่งตัวอย่างแห้วหมูและการศึกษาจุลินทรีย์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดัง แผนภาพในภาพที่ 1
พบว่ามีโคโลนีที่มีลักษณะแตกต่างกันจำนวนมาก ซึ่งได้นำไปแยกเชื้อให้บริสุทธิ์โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดวุ้นได้แก่ lactose
agar, Luria-Bertani (LB) agar, yeast malt agar, tryptic soy agar, Eosin Methylene Blue (EMB) agar, King’s B
agar, MacConkey agar และ potato dextrose agar พบว่ามีแบคทีเรียหลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ใน
สภาวะในห้องปฏิบัติการ และความสามารถในการสร้างโคโลนีนั้นแตกต่างกันออกไป ทั้งในเชิงอัตราการ เจริญเติบโตและ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาอื่น ๆ เช่น สี การผลิตสารที่เป็น extracellular matrix เยื่อเมือก การย่อยน้ำตาลแลกโทส เป็นต้น
โดยจำนวนของโคโลนีที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันได้มีการสรุปเอาไว้ในตารางที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการแยกเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยูร่ ่วมกับรากแห้วหมู
ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการแยกเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากแห้วหมู แบคทีเรียถูก
นำไปแยกเชื้อด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้น (agar plates) ได้แก่ lactose agar, Luria-Bertani (LB) agar, yeast malt agar,
tryptic soy agar, Eosin Methylene Blue (EMB) agar, King’s B agar, MacConkey agar และ potato dextrose agar
ตารางที่ 1 สรุปจำนวนของโคโลนีที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันของตัวอย่างดินและแห้วหมูที่ศึกษา
ที่

ตัวอย่าง

1
2
3

ตัวอย่างดินที่เก็บก่อนการเพาะแห้วหมู (ตัวอย่างที่ 1)
ตัวอย่างรากแห้วหมูและดินที่มากับราก/เหง้า (ตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างดินที่ผ่านการปลูกแห้วหมูมาแล้ว (ตัวอย่างที่ 3)

จำนวนของโคโลนีที่มลี ักษณะสัณฐาน
วิทยาที่แตกต่างกัน
39
85 (ซ้ำที่ 1)
76 (ซ้ำที่ 2)
42

โคโลนีต่าง ๆ จากตารางที่ 1 เมื่อนำไปทำ colony PCR เพื่อเพิ่มปริมาณกรดนิวคลิอิกของยีน 16S rRNA และส่ง
วิเคราะห์ลำดับกรดนิวคลิอิกแล้ว พบว่าส่วนมากเป็นแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลลัส (Bacillus spp.) เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเมตาจีโนมของแห้วหมูแล้ว พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เมตาจี โ นมด้ ว ย mothur toolsuite [4] บน usegalaxy.org ทำให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ความ
หลากหลายของแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากแห้วหมู โดยพบว่าแบคทีเรียที่เป็นไมโครไบโอต้า (microbiota) ของแห้วหมูมี
ความหลากหลาย กระจายอยู่ในไฟลัมต่าง ๆ ถึง 16 ไฟลัม และ 5 candidate phyla ใน domain Bacteria สามารถจัดแบ่ง
เป็นไฟลัมต่าง ๆ ดังสรุปในตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า Firmicutes ที่เป็นไฟลัมของกลุ่มบาซิลลัสนั้น คิดเป็นองค์ประกอบเพียง
ร้อยละ 0.8 ของเมตาจีโนมของรากแห้วหมู ในทางตรงกันข้าม ไฟลัม Proteobacteria ซึ่งเป็นไฟลัมของแบคทีเรียแกรมลบ
เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของไมโครไบโอต้าของแห้วหมู คิดเป็นร้อยละ 39 ของแบคทีเรียทั้งหมด (ภาพที่ 2) แบคทีเรียใน
ไฟลัมนี้ที่แยกได้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ Pseudomonas spp.
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ตารางที่ 2 การบ่งชี้สายพันธุ์ของแบคทีเรียจากข้อมูลเมตาจีโนม

ภาพที่ 2 แบคทีเรียทั้งหมดในตัวอย่างรากแห้วหมู
ภาพที่ 2 แสดงความหลากหลายของแบคทีเรีย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเมตาจีโนมของแห้วหมูด้วย mothur
toolsuite และสร้ า งเป็ น แผนภู ม ิ ว งกลม (pie chart) โดยใช้ เ ครื ่ อ งมื อ Krona visualization [9] จากแผนภู ม ิ ว งกลม
Proteobacteria (ร้อยละ 39 ของแบคทีเรียทั้งหมด) เป็นไฟลัมที่มีปริมาณมากที่สุดในตัวอย่างที่วิเคราะห์
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การทดสอบการอยู่รอดของเชื้อหลังผ่านการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส
เพื่อเป็นการศึกษาการนำแบคทีเรียที่คัดแยกได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป การรอดชีวิตของเชื้อที่เก็บรักษาเป็นสิ่งสำคัญ
ผู้วิจัยได้ศึกษาการอยู่รอดหลัง freeze-thaw cycle โดยเชื้อจะถูกเก็บรักษาในกลีเซอรอล (20% v/v) เป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 3 วันก่อนนำมาทดสอบการเจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้น พบว่าเชื้อส่วนใหญ่สามารถเจริญเติบโตได้หลังจาก
การเก็บรักษา ดังสรุปได้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการเจริญเติบโตของเชื้อหลังผ่านการเก็บรักษาที่ -80 องศาเซลเซียส
ที่

ตัวอย่าง

1
2
3

ตัวอย่างดินที่เก็บก่อนการเพาะแห้วหมู (ตัวอย่างที่ 1)
ตัวอย่างรากแห้วหมูและดินที่มากับราก/เหง้า (ตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างดินที่ผ่านการปลูกแห้วหมูมาแล้ว (ตัวอย่างที่ 3)

จำนวนโคโลนีที่เจริญเติบโตหลังจาก
การทดสอบเก็บแช่แข็ง
data not reproducible
75 (88.2%)
69 (90.8%)
8 (19.04%)

ประชากรแบคทีเรียในอาหารที่มีรากแห้วหมูเป็นสารตั้งต้น (nutsedge rhizome-based medium)
ประชากรแบคทีเรีย สามารถเจริญเติบโตได้ในอาหารเหลวที่มีรากแห้วหมู (ground rhizomes; 1% w/v) เป็น
แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจน ผู้วิจัย subculture เชื้อเหล่านี้ลงสู่อาหารใหม่ทุก 72 ชั่วโมงเพื่อคัดเลือกเอาเซลล์ที่สามารถ
เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่ทดลอง ได้แก่ การเลี้ยงที่อุณหภูมิห้องในสภาวะที่มีอากาศ (agitated flasks) และการเลี้ยงใน
อุณหภูมิห้องแบบไม่เขย่าขวด ประชากรทั้งสองกลุ่มนี้ถูกนำมาประเมินกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส อะไมเลส และโปรติเอส
โดยพบว่ามีกิจกรรมของทั้งสามเอนไซม์ที่ทดสอบ (ภาพที่ 3) กิจกรรมของเอนไซม์จากส่วนใส (supernatant from spent
media) ของเชื้อมีความแปรปรวนเมื่อทำการทดสอบด้วยประชากรเชื้อที่มีอายุต่างกัน (1-4 วัน ในอาหารเลี้ยงเชื้อ)

ภาพที่ 3 กิจกรรมของเอนไซม์ทดสอบจากส่วนใสของกลุ่มประชากรเชื้อที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อจากแห้วหมู
ภาพที่ 3 แสดงกิจกรรมของเอนไซม์ทดสอบจากส่วนใสของกลุ่มประชากรเชื้อที่เลี้ยงในอาหารเลีย้ งเชื้อจากแห้วหมู
กิจกรรมของเอนไซม์ที่ทดสอบได้แก่ เซลลูเลส () อะไมเลส (□) และโปรติเอส (⚫) ประชากรที่นำมาทดสอบได้แก่
TPLC001 ที่เป็นหัวเชื้อ TPLC063-064 ที่ผ่านการ subculture มา 30 ครั้ง และ TPLC099-100 ที่ผ่านการ subculture มา
50 ครั้ง ประชากรเชื้อ TPLC063 และ TPLC099 ถ่ายเชื้อโดยเลี้ยงแบบไม่เขย่าขวด ในขณะที่ประชากรเชื้อ TPLC064 และ
TPLC100 ถ่ า ยเชื ้ อ โดยเลี ้ ย งแบบเขย่ าขวด (constantly agitated flasks) การทดสอบกิ จ กรรมชองเอนไซม์ ใ ช้ ส่ วนใส
(supernatant) ของ culture เป็นอนุกรมเวลาตั้งแต่วันที่ 1-4 หลังจากใส่เชื้อลงในขวดรูปชมพู่
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วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากการทดลองได้ทำการแยกเชื้อแบคทีเรียจาก 3 ตัวอย่าง จากตัวอย่างดินก่อนการปลูกแห้วหมู ตัวอย่างดินและ
รากแห้วหมูขณะเพาะปลูก ตัวอย่างดินหลังการปลูกแห้วหมู พบว่าดินที่อยู่กับรากแห้วหมูมีความหลากหลายของประชากร
แบคทีเรียมากกว่าดินเปลือย เมื่อเปรียบเทียบวิธีการศึกษาความหลากหลายของประชากรแบคทีเรียด้วยการเลี้ยงเชื้อใน
ห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์เมตาจีโนมแล้ว พบความแตกต่างของผลการทดลอง โดยที่เมตาจีโนมิกส์บ่งชี้ว่าแบคทีเรีย
ส่วนมากอยู่ในกลุ่มของโพรติโอแบคทีเรีย (Proteobacteria) ในขณะที่การเพาะเชื้อ ทำพีซีอาร์เพื่อวิเคราะห์ลำดับกรด
นิ ว คลิ อ ิ ก ของยี น 16S rRNA เที ย บกั บ ฐานข้ อ มู ล National center for biotechnology information (NCBI) พบว่ า
แบคทีเรียที่แยกได้ส่วนมากเป็น Bacillus spp. (Firmicutes) อย่างไรก็ดี Bacillus spp. เป็นสายพันธุ์ของแบคทีเรีย ที่พบใน
ดินได้จำนวนมากอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในงานวิจัยของบูรณี พั่ววงษ์แพทย์ (2553) ที่พบว่ามี Bacillus subtilis อยู่
ในดินจำนวนมาก และพบ Bacillus สายพันธุ์ที่แตกต่างจากที่พบในดินแต่พบในบริเวณรากพืชอยู่หลายสายพันธุ์ อาจจะ
กล่าวได้ว่าพืชส่งเสริมให้มีจุลินทรีย์บางชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกับรากพืช ซึ่งอาจจะส่งเสริมการเจริญเติบโตและเป็นประโยชน์
ต่อกันและกัน ทั้งนีม้ ีรายงานว่ามะเขือเทศปล่อยกรดแมลิก (malic acid) ออกมาเพื่อดึงดูดแบคทีเรียพวกบาซิลลัสให้มาสร้าง
ฟิล์มชีวภาพ (biofilms) ที่รากของพืช [10, 11]
ในการศึกษาความหลากหลายของประชากรแบคทีเรีย ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีข้อจำกัด
เนื่องจากผู้วิจัยใช้เพียงอาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้น ที่ให้ออกซิเจนแก่โคโลนีเต็มที่ (virtually 100 percent) ดังนั้นแบคทีเรีย
จำพวก facultative anaerobes อาจไม่สามารถเจริญเติบโตได้เร็วเท่ากับพวก aerobes ทำให้เมื่อทำการแยกเชื้อ ผู้วิจัยอาจ
มองไม่เห็นเนื่องจากขนาดของโคโลนีที่แตกต่างกันมากเกินไป หรืออาจเกิดการเจริญได้เร็วกว่า (outgrowth) ของแบคทีเรีย
อย่างเช่นพวกบาซิลลัส ทำให้แบคทีเรียที่เจริญช้ากว่าไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ หรือถูกแย่งอาหารจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้
ผู้วิจัยสามารถปรับปรุงงานวิจัยได้โดยการเพิ่มสภาวะในการเลี้ ยงเชื้ออย่างเช่นการเลี้ยงเชื้อด้วยการแทงแท่งเขี่ยเชื้อเข้าไปใน
วุ้น (stab culture) หรือการบ่มอาหารเลี้ยงเชื้อในสภาวะปลอดออกซิเจน อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในงานวิจัยนี้ก็มีข้อจำกัด ผู้วิจัย
ได้พยายามใช้อาหารให้มีแหล่งคาร์บอนที่หลากหลาย ทั้งน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ ำตาลโอลิโก หรือ potato dextrose และ
กลีเซอรอล แต่ก็ยังอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจำลองสภาวะในดินหรือรากพืชได้
ในการทดสอบการอยู่รอดของเชื้อหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิติดลบ ผู้วิจัยพบว่าเชื้อที่เก็บรักษาไว้นั้นส่วนมาก
รอดชีวิตหลังจากผ่านไป 1 freeze-thaw cycle แต่นอกเหนือจากการทดสอบดังกล่าว พบว่าเชื้อมีอัตรารอดที่ต่ำ ลงเรื่อย ๆ
เมื่อนำออกมาทำการทดสอบหลาย ๆ ครั้ง จึงสรุปได้ว่าการเก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งที่อุณหภูมิติดลบอาจไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด
หากต้องการนำเชื้อออกไปใช้ประโยชน์ต่อไป ควรศึกษาเกี่ ยวกับการเก็บรักษาเชื้อด้วยวิธีการอื่น เช่น การทำแห้งแบบ
เยือกแข็ง (freeze dry) และการใช้สารห่อหุ้ม [12] เป็นต้น
ผู้วิจัยได้นำประชากรแบคทีเรียที่ผ่านการถ่ายเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบหยาบที่ทำจากรากแห้วหมูอบ/ตากแห้ง
ปั่นละเอียด (nutsedge rhizome-based media) เพื่อให้เชื้อแบคทีเรียเจริญในสภาวะที่มีเพียงรากแห้วหมูเป็นแหล่ง
คาร์บอนและไนโตรเจน ประชากรที่ถูกคัดเลือกในการถ่ายเชื้อแต่ละครั้งได้ถูกนำไปเก็บรักษาในกลีเซอรอลที่อุณหภูมิ -80
องศาเซลเซียส ภายหลังการถ่ายเชื้อจำนวน 30 และ 50 ครั้งได้นำเชื้อออกมาทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ย่อยสลายชีวมวล ได้แก่ เอนไซม์เซลลูเลส อะไมเลส และโปรติเอส การทดสอบทั้งสามล้วนแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์นั้นมี
กิจกรรมของเอนไซม์ดังกล่าวอยู่ ที่น่าสนใจคือกิจกรรมของเอนไซม์ที่ได้จากส่วนใส (spent media) ของประชากรที่ผ่านการ
ถ่ายเชื้อ มีกิจกรรมที่ลดลงเมื่อเทียบกับส่วนใสของประชากรก่อนการถ่ายเชื้อในอาหารหยาบจากแห้วหมู แต่เมื่อ normalize
ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ด้วยจำนวนของเซลล์ใน cultures ต่าง ๆ แล้วพบว่า ประชากรที่ผ่านการถ่ายเชื้อมาแล้วนั้นมีกิจกรรม
ต่อปริมาณของเซลล์ที่สูงกว่า กล่าวคือหากมีจำนวนของเซลล์ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เท่ากัน เชื้อที่ผ่านการถ่ายเชื้อมานั้นจะมี
กิจกรรมของเอนไซม์ที่ทดสอบสูงกว่าประชากรดั้งเดิม อย่างไรก็ดีการทดลองนี้จะต้องมีการทดลองซ้ำเพื่อหาความสำคัญทาง
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สถิติและแก้ไขทดลองโดยนำเชื้อมาปรับสภาพในอาหารเหลวก่อนนำไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำจากแห้วหมู แต่กิจกรรม
ของเอนไซม์ที่วิเคราะห์ได้อาจจะยังไม่พอหากต้องการนำไปใช้ประโยชนือาจจะต้องเลี้ยงเชื้อจากอาหารที่เหนี่ยวนำให้
จุลินทรีย์ดังกล่าวสร้างเอนไซม์ขึ้นมาย่อย substrate ที่อยู่ในอาหาร
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ผลของสูตรอาหารต่อการเพาะเลี้ยงอย่างง่ายกล้วยไม้กะเรกะร่อน
THE EFFECTS OF MEDIUM ON SIMPLIFY IN VITRO CYMBIDIUM
รวิวรรณ หมานจันทร์1 , น้าฝน หมวกครอง1 และ จักรกริช อนันตศรัณย์ 2*
Rawiwan Manjan, Namfon mougkrong and Jackrit Anantasaran
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บทคัดย่อ:
กล้วยไม้กะเรกะร่ อนเป็นกล้วยไม้ป่าที่มีความหลากหลายพันธุกรรมในพืนที่ป่าภาคใต้ของประเทศไทยและมีความ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง ท้าให้ชุมชนมีความต้องการอนุรักษ์ความหลากหลายของกะเรกะร่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลียงเนือเยื่อ
พืชที่ประยุกต์ให้ง่าย ดังนัน ในการวิจัยครังนีจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลียงเนือเยื่ออย่าง
ง่ายของโปรโตคอมกล้วยไม้กะเรกะร่อน โดยน้าเมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนป่าจากฝักแก่ที่มีลักษณะดอก 2 ลักษณะ คือ ดอกสี
เผือกและดอกสีขาวปากสีแดง มาเพาะเลียงบนอาหารสังเคราะห์แข็ง สูตร MS ที่ไม่มีส ารควบคุมการเจริญเติบโตจนได้
โปรโตคอร์ม ขนาด 1 มิลลิเมตร ในระยะเวลา 45 วัน แล้วย้ายกลุ่มโปรโตคอร์มกล้วยไม้ (8-10 โปรโตคอร์ม) เลียงในอาหาร
แข็ง 4 สูตร (MS, ½ MS, VW และ VW + micro MS) ที่เติม TDZ 1 มิล ลิกรัมต่อลิตร อาหารทังหมดท้าให้ ปราศจาก
เชือจุลินทรีย์ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) 1.5 พีพีเอ็ม เมื่อเลียงเป็นเวลา 30 วัน พบว่า ชนิดของสูตรอาหารส่งผลต่อ
การเจริญโปรโตคอร์ม กล้วยไม้กะเรกะร่อนทังสองลักษณะอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยโปรโตคอร์ม กะเรกะร่อนทังสอง
ลักษณะเจริญเติบโตได้ดีในอาหารสูตร MS เริ่มเกิดการสร้างคู่ใบสีเขียวขึน โปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนดอกสีเผือก มี
น้าหนักสด 111 มิลลิกรัม/กลุ่ม จ้านวนโปรโตคอร์มขนาด 0.3–0.6, 0.6-0.9 และ ≥0.9 ซม. เท่ากับ 4.47, 1.34 และ 0.41
โปรโตคอร์มต่อกลุ่ม (73, 22 และ 6.7 % ตามล้าดับ) และโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนดอกสีขาวปากสีแดง น้าหนักสด
85 มิลลิกรัม/กลุ่ม จ้านวนโปรโตคอร์มขนาด 0.3–0.6, 0.6-0.9 และ ≥0.9 ซม. เท่ากับ 3.62, 0.64 และ 0.29 โปรโตคอร์มต่อ
กลุ่ม (80, 14 และ 6.73 % ตามล้าดับ) โปรโตคอร์มกล้วยไม้เจริญเติบโตได้ช้าและปล่อยสารจากโปรโตคอร์มกล้วยไม้ เมื่อ
เลียงในอาหารสูตร VW และ VW + micro MS ดังนัน สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลียงเนือเยื่ออย่างง่ายของโปรโต
คอร์มกล้วยไม้สกุลกะเรกะร่อนที่ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ในการฆ่าเชือจุลินทรีย์ คือ สูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ 1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพืนฐานทางเทคนิคส้าหรับการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าสกุลกะเรกะร่อนในพืนที่ชนบท
ต่อไป

ค้าส้าคัญ: การเพาะเลียงเนือเยื่ออย่างง่าย โซเดียมไฮโปคลอไรท์ สูตรอาหาร กะเรกะร่อน
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Abstract:
Cymbidium spp. are wild types orchids that have high genetic diversity in forests of southern of
Thailand and are high risk extinction therefore some areas want to conserve diversity of Cymbidium spp.
by simplify in vitro culture techniques then The purposes of this study were to investigate the effect of
appropriate media formula on simplify in vitro protocorms growth of Cymbidium spp. Seeds of mature twophenotypes Cymbidium pods (albino flower and white petals with red lip flower) were germinated on freehormone MS solid media and developed into 1-millimeter protocorms within 45 days. The groups of
protocorms (8-10 protocorms) were cultured on 4 solid medium (MS, ½ MS, VW and VW+ micro MS)
supplement with TDZ 1 mg/l. All medium were steriled by sodium hypochlorite (NaOCl) 1.5 ppm. The 30
day-cultured protocorms were observed. The result show that the type of medium have more of an effect
on protocorms growth different significantly. The suitable protocorms of two-phenotype Cymbidium were
growth on MS that young leaves were initiated. The albino phenotype, fresh weight was 111 mg. /group
and the number of 0.3-0.6, 0.6-0.9 and ≥0.9 cm. protocorm were 4.47, 1.34 and 0.41 protocorms/group (73,
22 and 6.7 % respectively). The phenotype that was white flower with red lip, fresh weight was 85 mg.
/group and the number of 0.3-0.6, 0.6-0.9 and ≥0.9 cm. protocorms were 3.62, 0.64 and 0.29
protocorms/group (80, 14 and 6.3 % respectively). Cymbidium protocorms were growth slowly and
secondary metabolized was released on VW and VW + micro MS. Therefore the appropriate medium for
simplify in vitro Cymbidium that NaOCl sterilization was MS + TDZ 1 mg/l. The data investigated from this
study can be basic techniques for conservation of wild type Cymbidium by rural areas.

Keyword: Simplify in vitro culture, Sodium hypochlorite, Medium, Cymbidium
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บทนา:
ก ล้ ว ย ไ ม้ ป่ า ก ะ เ ร ก ะ ร่ อน (Cymbidium spp.) เป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยพบในป่าทั่วประเทศไทย
ชอบที่โล่งแจ้ง แสงแดดจัดมีล้า ต้นขนาดสันเกาะรวมกันเป็นกระจุกแน่น ออกดอกเป็นช่อสายห้อยลง กลีบดอกสันสีเหลืองมี
ลักษณะเป็นแถบ แถบสีจะมีความหลากหลายสูง ในบางประเทศ (เช่น เนปาล) ยังใช้สรรพคุณทางยา เช่น ส่วนของใบใช้ห้าม
เลือด รากใช้ในการรักษาอัมพาตและเจ็บป่วยเรือรัง และต้ นใช้เป็นยาชูก้าลังรักษาวิงเวียน แผลไฟไหม้และสายตา [1-4] ใน
พืนที่ป่าภาคใต้ของประเทศไทยพบกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนที่มีความหลากหลายพันธุกรรมและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง
เนื่องจากมีการน้ากล้วยไม้ป่าออกจ้าหน่ายและพืนธรรมชาติถูกท้าลายจากการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ชุมชนในพืนทีม่ ีความ
ต้องการอนุรักษ์ความหลากหลายของกะเรกะร่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลียงเนือเยื่อพืชที่ประยุกต์ให้ง่าย ด้าเนินการได้ด้วย
ตนเอง ดัง นัน ในการวิจั ยครังนีจึง มีวัตถุประสงค์ ศึกษาข้อมูล พืนฐานการเพาะเลียงเนื อเยื่อ อย่างง่ายของเมล็ด กล้ ว ยไม้
กะเรกะร่อนป่า

รูปที่ 1 ดอกกะเรกะร่อนดอกสีเผือกและดอกสีขาวปากสีแดง
การเพาะเลียงเนือเยื่อพืช เป็นเทคนิคการขยายพันธุ์พืช ได้จ้านวนมากอย่างรวดเร็ว ช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์พืช ได้
หลายชนิดรวมทังกล้วยไม้ทุกสกุล การเพาะเลียงกล้วยไม้กะเรกะร่อนเพื่อการอนุรักษ์ได้มีร ายงานอย่างต่อเนื่องตังแต่ อดี ต
[5-8] แต่งานวิจัยดังกล่าวชุมชนไม่สามารถท้า การขยายพันธุ์ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากต้องอาศัย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ราคาสูง
และวิธีการที่ซับซ้อน จึงเกิดแนวคิดการเพาะเลียงเนือเยื่ออย่างง่าย เพื่อลดขันตอนที่ยุ่งยากที่ซับซ้อนและใช้อุปกรณ์ สารเคมีที่
ราคาถูก ให้ชุมชนชาวบ้านสามารถเพาะเลียงได้ด้วยตนเอง ได้มีงานวิจัยการเพาะเลียงเนือเยื่ออย่างง่ายในพืชหลายชนิดที่ได้
เผยแพร่ [9-11] รวมทังกล้วยไม้สกุลต่างๆ [12-13] แต่ไม่มีรายงานในกล้วยไม้กลุ่มกะเรกะร่อน จึงเป็นที่ของการศึกษาผลของ
สูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนป่าที่ได้จากเมล็ดตามธรรมชาติ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
วิธีการทดลอง:
วิธีการด้าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ การเตรียมโปรโตคอร์มกล้วยไม้ การเตรียมอาหารเพาะเลียงเนือเยื่อพืช
และการศึกษาผลของชนิดสูตรอาหารต่อโปรโตคอร์มกล้วยไม้
การเตรียมโปรโตคอร์มกล้วยไม้
ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง คือ กะเรกะร่อนป่า (Cymbidium spp.) ที่มีลักษณะแสดงออก 2 ลักษณะ คือ ดอกสี
เผือก และดอกสีขาวปากแดง ซึ่งขึนเองในพืนที่ธรรมชาติจังหวัดตรัง ซึ่งฝักแก่ได้รับอนุเคราะห์จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 ตรัง
น้าเมล็ดไปเพาะเลียงในขวดแก้ว 2 ออนซ์ ที่บรรจุอาหารวุ้นสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) เติมน้าตาล 30 กรัมต่อ
ลิตร ปรับ pH เป็น 5.7 และฆ่าเชือจุลินทรีย์ด้วยหม้อนึ่งอัดไอ ท้าการเพาะเลียง ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลียงเนือเยื่อพืช คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสภาวะให้ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ เป็น
เวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน จนได้โปรโตคอร์มสีเขียว ขนาด 1 มิลลิเมตร (รูปที่ 2)
การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง
การเตรียมอาหารเพาะเลียงเนือเยื่อพืชสูตรทดลอง 4 สูตร คือ MS, ½ MS, VW (Vacin & Went, 1949) และ VW
+ micro MS (ธาตุอาหารรองและวิตามินของสูตร MS) เตรียมโดยเติมน้าประปา 500 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร
จากนัน เติมสารละลายความเข้มข้นสูง ตามสูตรอาหาร, TDZ 1 มิล ลิกรัมต่อลิตรอาหาร และน้าตาล ปรับปริมาตรด้วย
น้าประปาเป็น 1 ลิตร ปรับค่า pH ตามสูตรอาหาร ด้วย NaOH หรือ HCl เติมผงเจล (gellan gum) 2.2 กรัมต่อลิตร อาหาร
ทุกสูตรน้าไปต้มจนวุ้นละลาย รอให้อุณหภูมิของอาหารลดลงถึง 50 องศาเซลเซียส จึงเติมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) หรือ
น้ายาฟอกผ้าขาวไฮเตอร์ 0.15 มิลลิลิตรต่อลิตรอาหาร [14] เพื่อฆ่าเชือจุลินทรีย์ในอาหาร เทใส่ถุงพลาสติกใส ขนาด 5x7 นิว
ปิดปากถุง รอจนวุ้นแข็งตัวแล้ว จึงน้าไปใช้ในการศึกษาผลของชนิดสูตรอาหาร (รูปที่ 3)
การศึกษาผลของชนิดสูตรอาหารต่อโปรโตคอร์มกล้วยไม้
ท้าการย้ายเลียงโปรโตคอร์มสีเขียว ขนาด 1 มิลลิเมตร แบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ลงในอาหารสี่สูตรอาหาร (MS, ½
MS, VW และ VW + micro MS) เป็นกลุ่มๆ ละ 8-10 โปรโตคอร์ม จ้านวน 15 กลุ่ม/ถุง จ้านวน 5 ถุง/สูตรอาหาร จ้านวน 3
ซ้า น้าไปเพาะเลียงในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน เพาะเลียงเป็นระยะเวลา 4
สัปดาห์ ท้าการบันทึกผลน้าหนักสดต่อกลุ่มโปรโตคอร์ม และนับจ้านวนโปรโตคอร์มแยกตามขนาด เป็น 3 ระยะ คือ 0.3–0.6,
0.6-0.9 และตังแต่ 0.9 เซนติเมตร น้าข้อมูลที่บันทึกได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ้าแนกทางเดียว (One-way ANOVA)
จากนันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ร ะดับนัยส้าคัญ 0.05 ด้วย
โปรแกรม SPSS

รูปที่ 2 โปรโตคอร์มขนาด 1 มิลลิเมตร

รูปที่ 3 อาหารเพาะเลียงกล้วยไม้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ผลการทดลอง:
ฝักกล้วยไม้กะเรกะร่อนป่าทังสองลักษณะ คือ ดอกสีเผือกและดอกสีขาวปากแดง มีความสมบูรณ์ดี เมื่อน้าเมล็ดจาก
ฝักแก่มาฟอกฆ่าเชือด้วยการลนไฟฝักแล้วน้าเมล็ดเลียงในขวดอาหารสูตร MS เมล็ดกล้วยไม้มีเปอร์เซ็นต์การงอกเกือบ 100%
เกิดเป็นโปรโตคอร์มสีเขียวขนาด 1 มิลลิเมตร ภายในระยะเวลา 2 เดือน (รูปที่ 3) แสดงว่า กล้วยไม้ป่ามีความสมบูรณ์ก่อน
การทดสอบสูตรอาหาร
การเพาะเลียงโปรโตคอร์มกะเรกะร่อนทังสองลักษณะ ขนาด 1 มิลลิเมตร ในสภาพปลอดเชือที่มีบนอาหารวุ้นสูตร
อาหารต่างๆ ที่เติม Thidiazuron (TDZ) 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เลียงที่อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 สัปดาห์
ไม่พบการปนเปื้อนของชินส่วนพืชและอาหารเพาะเลียงเนือเยื่อ แสดงว่าวิธีการฆ่าเชือจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเลียงเนือเยื่อพืช
ด้ ว ยโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ ส ามารถท้า ให้ปลอดเชือได้ ดี ในส่ ว นของการเจริญ เติ บ โตของกะเรกะร่อ นทั งสองลักษณะมี
รายละเอียด ดังนี
กะเรกะร่อนดอกสีเผือก หลังจากย้ายกลุ่มของโปรโตคอร์มลงในอาหารสี่สูตร 4 สัปดาห์ พบว่า น้าหนักสดและน้าหนัก
สดและจ้านวนรวมของโปรโตคอร์ม ของกล้วยไม้ทังสี่สูตรไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยกล้วยไม้ที่เลียงใน
อาหารสู ต ร MS มี ค่ า น้ า หนั ก สดและจ้ า นวนรวมของโปรโตคอร์ ม ที่ เ จริ ญ เติ บ โตมากที่ สุ ด (111 มิ ล ลิ ก รั ม และ 6.13
โปรโตคอร์ม/กลุ่ม) เมื่อพิจารณาจ้านวนโปรโตคอร์มแยกตามขนาด พบว่า จ้านวนโปรโตคอร์มเล็ก (0.3-0.6 ซม.) พบมากใน
อาหารสูตร VW และ VW+ micro MS อย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งตรงข้ามกับโปรโตคอร์มขนาด 0.6-0.9 ซม. และ ≥0.9 ซม. พบ
มากในอาหารสูตร MS และ ½MS อย่างมีนัยส้าคัญ (ตารางที่ 1) โปรโตคอร์ม ในสูตรอาหาร MS และ ½MS เจริญเติบโตปกติ
มีล้าต้นสีเขียว เริ่มเกิดใบ ส่วนโปรโตคอร์มในอาหารสูตร VW และ VW + micro MS มีโปรโตคอร์มขนาดเล็กจ้านวนมาก
ลักษณะล้าต้นสีซีด และมีการปล่อยสารลงในอาหารที่เพาะเลียง (รูปที่ 4) ดังนัน โปรโตคอร์มกะเรกะร่อนดอกสีเผือก ที่เลียงใน
MS + TDZ 1 มิลลิกรัม/ลิตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมา ½MS, VW + micro MS และ VW ตามล้าดับ
กะเรกะร่อนดอกสีขาวปากแดง เมื่อย้ายเลียงกลุ่มของโปรโตคอร์มลงในอาหารสี่สูตรจนครบ 4 สัปดาห์ พบว่า น้าหนัก
สดและจ้านวนรวมของโปรโตคอร์มไม่มีความแตกต่างทางสถิติเช่นเดียวกัน โปรโตคอร์มที่เลียงในอาหารสูตร VW+ micro
MS มีค่าน้าหนักสดและจ้านวนรวมของโปรโตคอร์มที่เจริญเติบโตมากที่สุด (121 มิลลิกรัมและ 5.34 โปรโตคอร์ม/กลุ่ม) เมื่อ
พิจารณาจ้านวนโปรโตคอร์มแยกตามขนาด พบว่า โปรโตคอร์มขนาดเล็ก (0.3-0.6 ซม.) พบมากใน VW + micro MS อย่างมี
นัยส้าคัญ (4.71 โปรโตคอร์ม/กลุ่ม) และโปรโตคอร์มขนาดใหญ่ (≥ 0.9 ซม.) พบจ้านวนมากใน MS และ ½ MS อย่างมี
นัยส้าคัญ (0.29 และ 0.16 โปรโตคอร์ม/กลุ่ม ตามล้าดับ) (ตารางที่ 2) ลักษณะโปรโตคอร์มในสูตรอาหาร MS และ ½ MS เริ่ม
เกิดใบสีเขียวมีการกางใบออก ขณะที่โปรโตคอร์มในสูตรอาหาร VW และ VW + micro MS ล้าต้นสีซีดและมีการปล่อยสารลง
ในอาหารที่เลียง (รูปที่ 5) ดังนัน ดังนัน โปรโตคอร์มกะเรกะร่อนดอกสีขาวปากแดง ที่เลียงใน MS + TDZ 1 มิลลิกรัม/ลิตร มี
การเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมา ½MS, VW + micro MS และ VW ตามล้าดับ เช่นเดียวกับโปรโตคอร์มกะเรกะร่อนดอกสี
เผือก
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 1 ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนดอกสีเผือกเลียงระยะเวลา 1 เดือน
สูตรอาหาร
MS
½ MS
VW
VW+ micro MS
รวม

น้าหนักสด
(มิลลิกรัม)
111 ± 84
104 ± 58
113 ± 79
88 ± 53
104 ± 70
ns

0.3-0.6 ซม.
4.47 ± 3.76 bc
3.65 ± 2.79 c
5.52 ± 2.66 a
5.27 ± 2.06 ab
4.71 ± 2.97
*

จ้านวนต้นแยกตามขนาด (โปรโตคอร์ม)
0.6-0.9 ซม.
≥ 0.9 ซม.
1.34 ± 1.51 a
0.41 ± 0.80 a
1.62 ± 1.79 a
0.47 ± 0.77 a
0.07 ± 0.25 c
0.02 ± 0.13 b
0.52 ± 0.96 b
0.04 ± 0.21 b
0.90 ± 1.42
0.24 ± 0.61
*
*

รวม
6.13 ± 4.01
5.74 ± 3.01
5.61 ± 2.66
5.84 ± 2.00
5.84 ± 3.01
ns

ค่าเฉลี่ยตามตัวอักษรเหมือนกันตามแนวคอลัมภ์แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
* มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ความเชื่อมัน 95%

รูปที่ 4 โปรโตคอร์มกะเรกะร่อนดอกสีเผือกที่เจริญเติบโตในสูตรอาหารต่างๆ 30 วัน (เส้นบาร์ = 1 ซม)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 2 ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนดอกสีขาวปากแดงที่เลียงเป็น 1 เดือน
สูตรอาหาร
MS
½ MS
VW
VW+ micro MS
รวม

น้าหนักสด
(มิลลิกรัม)
85 ± 53
75 ± 48
93 ± 50
121 ± 66
93 ± 56

0.3-0.6 ซม.
3.62 ± 2.98 b
3.71 ± 2.43 b
3.81 ± 2.16 b
4.71 ± 3.51 a
3.95 ± 2.83

จ้านวนต้นแยกตามขนาด (โปรโตคอร์ม)
0.6-0.9 ซม.
≥ 0.9 ซม.
0.64 ± 1.16
0.29 ± 0.49 a
0.65 ± 1.01
0.16 ± 0.37 ab
0.60 ± 0.84
0.09 ± 0.28 b
0.52 ± 0.96
0.12 ± 0.46 b
0.60 ± 1.00
0.17 ± 0.42

รวม
4.55 ± 2.75
4.52 ± 1.96
4.50 ± 2.10
5.34 ± 3.10
4.72 ± 2.53

ค่าเฉลี่ยตามตัวอักษรเหมือนกันตามแนวคอลัมภ์แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
* มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ความเชื่อมัน 95%

รูปที่ 5 โปรโตคอร์มกะเรกะร่อนดอกสีขาวปากม่วงที่เจริญเติบโตในสูตรอาหารต่างๆ 30 วัน (เส้นบาร์ = 1 ซม)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
เมล็ดกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนดอกสีเผือกและสีขาวปากม่วงจากธรรมชาติที่ท้าการศึกษามีความสมบูรณ์ดี เนื่องจาก
สามารถพัฒนาเป็นโปรโตคอร์มสีเขียว ภายในระยะเวลา 2 เดือน มีอัตราการรอดสูง ด้วยเทคนิคการเพาะเลียงเนือเยื่อ พืช
มาตรฐานและเลียงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุม ดังนัน การเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มในสูตรอาหารต่างๆ จึงเป็นอิทธิผล
ของสูตรอาหารโดยตรง ไม่ใช่ ปัจ จัย ความสมบูรณ์ของเมล็ด หรือโปรโตคอร์ม หลัง จากเลือกโปรโตคอร์มสมบูร ณ์ สีเขียว
ลักษณะรูปร่างปกติ ขนาด 1 มิลลิเมตร เลียงในอาหารลักษณะเป็นกลุ่มๆละ 8-10 โปรโตคอร์ม เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ แล้ว
บันทึกผลการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม พบว่า กล้วยไม้กะเรกะร่อนทังสองลักษณะมีการตอบสนองที่เป็นไปในทิศ ทาง
เดียวกัน แต่มีค่าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ โปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนสีเผือกมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่า โปรโตคอร์มกล้วย
ไม้กะเรกะร่อนสีขาวปากแดง จ้านวนรวมโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนสีเผือกมีการเจริญเติบโตมากกว่า 50% (5.84 โปร
โตคอร์ม/กลุ่ม) ส่งผลให้น้าหนักสดต่อกลุ่มมีค่ามากเช่นเดียวกัน (104 มิลลิกรัม/กรัม) ส่วนสัดส่วนจ้านวนโปรโตคอร์มที่มีขนาด
ใหญ่ (≥ 0.9 ซม.) พบมาก เมื่อเลียงในอาหารสูตร MS, ½ MS มากกว่า VW, VW+ micro MS อย่างมีนัยส้าคัญในกล้วยไม้
กะเรกะร่อนทังสองลักษณะ (ดอกสีเผือก 6.7, 8.1, 0.3 และ 0.7 %, ดอกสีขาวปากแดง 6.3, 3.5, 2.0 และ 2.2 % ตามล้าดับ)
ลักษณะของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ที่เลียงด้วยสูตรอาหาร MS และ½ MS เจริญเติบโตได้ดีกว่า VW และ VW+micro MS อย่าง
มีนัยส้าคัญ โปรโตคอร์มกล้วยไม้ที่เลียงในอาหาร VW หรือ VW + micro MS จะเกิดการระคายเคืองและปลดปล่อยสารลงใน
อาหาร ขณะที่ MS หรือ ½ MS โปรโตคอร์มกล้วยไม้ไม่ปล่อยสารในระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่เลียง ดังนัน ไม่สามารถใช้น้าหนัก
สดและจ้านวนรวมของโปรโตคอร์ม แยกความแตกต่างทางสถิติได้
การเพาะเลียงเนือเยื่อ พืชอย่างง่าย ได้มีงานวิจัยด้าเนินการประยุกต์ดัดแปลงได้ในหลายขันตอนแตกต่างกัน เช่น
การใช้สารอาหารอื่นทดแทนสารเคมีในสูตรอาหารมาตรฐาน ได้แก่ การใช้ปุ๋ยต่างๆ [10,11,15] การใช้สารอาหารธรรมชาติ
[12] สารอื่นๆ [16,17] เป็นต้น การใช้วิธีท้าให้อาหารปราศจากเชือจุลินทรีย์ทดแทนการใช้หม้อนึ่งอัดไอ (autoclave) ได้แก่
การใช้หม้อนึ่งไอน้า [12,18] คลื่นไมโครเวฟ [18-19] การใช้สารเคมี (น้ายาฆ่าเชือ น้ายาฟอกฆ่าเชือ ฯลฯ) [11,18] เป็นต้น
ภาชนะเลียงอาหารและสภาพแวดล้อมในการเลียง ซึ่งทุกวิธีการดัดแปลงสามารถทดแทนได้บางส่วน และมีเงื่อนไขสภาวะ
แวดล้อมที่ก้าหนดไว้ดังปรากฏในงานวิจัยนัน ที่ส้าคัญที่สุดขึนกับปัจจัยของพืชทีท่ ้าการเพาะเลียง เช่น ชนิด สายพันธุ์ อายุและ
ชินส่วน เป็นต้น จึง ต้องมีการศึกษาเจาะจงตามชนิดพืช กรณี ง านวิจัยนีศึกษาการเพาะเลียงอย่างง่ายเมล็ ดกล้ว ยไม้ ป่ า
กะเรกะร่อนด้วยการใช้สูตรอาหารมาตรฐานต่างๆ ที่เตรียมอาหารให้ปลอดเชือจุลินทรีย์ด้วยการเติมโซเดียมไฮโปคลอไรท์แทน
การใช้หม้อนึ่งอัดไอ สามารถน้าไปใช้ได้จริง แต่ชนิดของสูตรอาหารส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างมีนัยส้าคัญ เนื่องจากสู ตร
อาหารแต่ละสูตรมีค่า pH ที่เหมาะสมแตกต่างกัน สูตรอาหาร VW มีค่า pH 4.8-5.0 ขณะที่ MS มีค่า pH 5.6-5.8 แสดงว่า
สูตรอาหาร VW ต้องการความเป็นกรดมากกว่า MS และการเติมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ลงในอาหารเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลให้ค่า
pH เพิ่มขึนอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีการปรับค่า pH ก็ด้าเนินการได้ยาก เพราะต้องเติมโซเดียมไฮโปคลอไรท์หลังจากต้มวุ้นแล้ว
นอกจากนีการเติมปริมาณโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่แตกต่างกันลงในอาหารส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช [20] ดังนัน การ
เติมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ลงในอาหารสูตร VW หรือ VW ที่ดัดแปลง ไม่เหมาะสมต่อการน้าไปเลียงเมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อน
เพราะโปรโตคอร์มเจริญเติบโตได้ช้า ต้นซีดผิดปกติ และมีการระคายเคืองสูง ปลดปล่อยสารสีชมพู่ลงในอาหาร เห็นได้ชัดตังแต่
สัปดาห์ที่สองหลังจากย้ายเลียง ส่วนสูตรอาหาร MS โปรโตคอร์มมีการปล่อยสารสีน้าตาลหลังเลียงเกิ น 4 สัปดาห์ จึงต้องมี
การย้ายเลียงอาหารใหม่ เมื่อเทียบกับการเลียงในอาหารที่ไม่เติมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ตามวิธีมาตรฐาน โปรโตคอร์มไม่มีการ
ปล่อยสารในทุกสูตรอาหาร ดังนัน การเพาะเลียงอย่างง่ายของโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนในสูตรอาหาร MS หรือ ½ MS
ที่เติม TDZ 1 มิลลิกรัม/ลิตร และใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ในการฆ่าเชือจุลินทรีย์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สามารถเพาะเลี ยง
ทดแทนวิธีการมาตรฐานในห้องปฏิบัติการได้ โดยโปรโตคอร์มที่ได้มีลักษณะสีเขียวสมบูรณ์ เริ่มเกิดใบ แต่ต้องมีการย้ายเลียง
เมื่อครบระยะเวลา 4 สัปดาห์ ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนีจึงเป็นข้อมูล พืนฐานทางเทคนิคส้าหรับการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าสกุล
กะเรกะร่อนโดยชุมชนต่อไป
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บทคัดย่อ:
การศึกษาการผลิตและการทำบริสุทธิ์ของเอนไซม์อะไมเลส เซลลูเลส และไซแลนเนส ด้วยเชื้อรา Rhizopus oryzae
โดยใช้รำข้าวเป็นสับสเทรต โดยทำการศึกษาปริมาณรำข้าวที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์โดยการหมักบนอาหารแข็งที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน จากนั้นทำเอนไซม์ให้ บริสุทธิ์โดยเปรียบเทียบการตกตะกอนของเอนไซม์ด้วยแอมโมเนียมซัลเฟตที่
ความเข้มข้นร้อยละ 0-30, 30-60 และ 60-90 แล้วนำเอนไซม์ไปแยกขนาด (น้ำหนักโมเลกุล < 3,000 ดาลตัน, น้ำหนักโมเลกุล
3,000-5,000 ดาลตัน และ น้ำหนักโมเลกุล > 5,000 ดาลตัน) และศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ที่แยกได้ จากการทดลองพบว่าเมื่อ
ใช้รำข้าว 40 กรัมต่อ น้ำ 20 มิลลิลิตร ให้กิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส, เซลลูเลส และไซแลนเนส สูงที่สุด คือ 1,930 หน่วยต่อ
มิลลิลิตร, 1,304 หน่วยต่อมิลลิลิตร และ 1,114 หน่วยต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ เมื่อทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ พบว่าแอมโมเนียมซัลเฟต
ความเข้มข้นร้อยละ 60-90 สามารถตกตะกอนเอนไซม์ได้สูงสุด และเอนไซม์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5,000 ดาลตัน ให้กิจกรรมจำเพาะ
ของเอนไซม์ อ ะไมเลส, เซลลู เ ลส และ ไซแลนเนส เท่ า กั บ 1,740 หน่ ว ยต่ อ มิ ล ลิ ก รั ม , 873 หน่ ว ยต่ อ มิ ล ลิ ก รั ม และ
636 หน่วยต่อมิลลิกรัม ตามลำดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารำข้าวเป็นแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์อะไมเลส
คำสำคัญ: การทำบริสุทธิ์ อะไมเลส เซลลูเลส ไซแลนเนส Rhizopus oryzae
Abstract:
Production and partial purification of amylase, cellulase and xylanase by Rhizopus oryzae utilizing rice
bran as substrate was studied. Rice bran concentration for enzymes production was optimized by solid state
fermentation at 30 oC for 7 days. Also, the enzymes were partially purified by ammonium sulfate precipitation
with 0-30 %, 30-60 % and 60-90 %. The purified enzymes were separated by size (molecular weight: < 3,000
Da, 3,000-5,000 Da and > 5,000 Da) and their activities were investigated. The results found that the optimum
rice
bran
concentration
was
40 g/ 20 ml water exhibiting cellulase, amylase and xylanase activity with 1,930 U/ml, 1,304 U/ml and 1,114
U/ml, respectively. Ammonium sulfate 60-90 % saturation gave the highest enzyme yield. The molecular weight
of enzyme greater than 5,000 Da performed highest specific activity of amylase, cellulase and xylanase with
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1,740 U/mg, 873 U/mg and 636 U/mg, respectively. Therefore, rice bran is an appropriate carbon source for
amylase production.
Keywords: purification, amylase, cellulase, xylanase, Rhizopus oryzae
บทนำ:
รำข้าว เป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการสีข้าว รำข้าวยังคงประกอบไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น โปรตีน แป้ง
เส้นใย แร่ธาตุ ไขมัน และสารอาหารที่มีคุณค่า ต่างๆ ซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์คือ ช่วยลดอนุมูลอิสระและคอเลสเตอรอล ใน
ร่างกาย ทำให้ช่วยลดการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น [1]
รำข้าวมีส่วนประกอบของโปรตีนร้อยละ 11.5 - 17.2 แป้ง ร้อยละ 10 - 55 และเส้นใยร้อยละ 6.2 - 31.5 ซึ่งสามารถ
นำมาเป็นแหล่งอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อผลิตเอนไซม์ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับรำข้าวได้อีกด้วย
เชื้อราสามารถผลิตเอนไซม์ได้หลายชนิดจากรำข้าว เอนไซม์ดังกล่าว ได้แก่ อะไมเลส เซลลู เลส และไซแลนเนส โดย
Akpan และ Adelaja ผลิตเอนไซม์อะไมเลสจากรำข้าวโดยใช้ Aspergillus oryzae [2] ส่วน Abubakar และ Oloyede ทำการ
ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจาก Aspergillus niger โดยใช้รำข้าวเป็นสับสเทรต [3] Utharalakshmi และคณะ ได้ทำการผลิตเอนไซม์
เซลลูเลสจากรำข้าวด้วยเชื้อรา A. flavus SB4 [4] และ Sherief et al. ได้ศึกษาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากรำข้า วสาลีผสม
กับฟางข้าวจาก A. fumigatus [5] และ Kim ผลิตเอนไซม์ไซแลนเนสจากรำข้าวจาก A. flavus [6]
เอนไซม์ อะไมเลส เซลลูเลส และไซแลนเนส นี้สามารถย่อยโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบหลักของพืช จึงเหมาะเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะใช้เอนไซม์เหล่านี้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารของสัตว์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
คือ การผลิตเอนไซม์ อะไมเลส เซลลูเลส และไซแลนเนส จากรำข้าวด้วยเชื้อรา Rhizopus oryzae และเปรียบเทียบวิธีการทำ
เอนไซม์ให้บริสุทธิ์
วิธีการทดลอง:
การเตรียมเชื้อ
เลี้ยง Rizhopus oryzae บนอาหารแข็ง Potato Dextrose Agar (PDA) ที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน
การเก็บเกี่ยวเอนไซม์
ทำการผลิตเอนไซม์โดยเลี้ยง R. oryzae บนอาหารแข็ง (solid state fermentation) โดยใช้รำข้าวเป็นแหล่งคาร์บอน
โดยทำการเปรียบเทียบสัดส่วนรำข้าวต่อน้ำ 1:1, 2:1 และ 3:1 นำไปฆ่าเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที จากนั้นถ่ายหัวเชื้อ
R. oryzae ปริมาณ 105 spore/g bran นำไปเลี้ยงที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน พอสิ้นสุดการหมัก นำอาหารเลี้ยงที่ได้ไป
สกัดเอนไซม์ โดยการเติมน้ำกลั่นลงไปในอาหารเลี้ยงแล้วนำไปเขย่าเพื่อสกัดเอนไซม์ออกจากอาหารเลี้ยง หลังจากนั้นนำไปปั่น
เหวี่ยงที่ 5000 รอบต่อนาที เพื่อแยกเอนไซม์ออกจากอาหารเลี้ยง ได้เป็น crude enzyme
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การทําเอนไซม์บริสุทธิ์
นำ crude enzyme ที่ได้ไปตกตะกอนด้วยแอมโมเนียม โดยใช้แอมโมเนียมซัลเฟต ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 0-30, 30-60
และ 60-90 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นำตะกอน crude enzyme ที่ได้ไปคัดแยกตามขนาดด้วยวิธี ultrafiltration โดยแยก
ขนาดดังนี้ น้ำหนักโมเลกุล < 3,000 ดาลตัน, 3,000-5,000 ดาลตัน และ น้ำหนักโมเลกุล > 5,000 ดาลตัน
การวิเคราะห์
กิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส
วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส โดยนำเอนไซม์ที่ได้จากการทำให้บริสุทธิ์ 1 มิลลิลิตร มาทำปฏิกิริยากับ น้ำแป้ง
(ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร) ปริมาณ 1 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที
วิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่เกิด ด้วยวิธี dinitrosalicylic methods (DNS) โดยใช้กลูโคสเป็นสารมาตรฐาน
1 หน่วย (U) ของเอนไซม์อะไมเลสคือ ความสามารถในการย่อยแป้งของเอนไซม์อะไมเลสให้เป็นน้ำตาลกลูโคส 1
ไมโครกรัมต่อนาที ภายใต้สภาวะทดลอบ
กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส
วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ เซลลูเลส โดยนำเอนไซม์ที่ได้จากการทำให้บริสุทธิ์ 1 มิลลิลิตร มาทำปฏิกิริยากับ
สารละลาย carboxymethylcellulose (ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร) ปริมาณ 1 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 45
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที วิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่เกิด ด้วยวิธี dinitrosalicylic methods (DNS) โดยใช้กลูโคส
เป็นสารมาตรฐาน
1 หน่วย (U) ของเอนไซม์เซลลูเลส คือ ความสามารถในการย่อย carboxymethylcellulose ของเอนไซม์เซลลูเลสให้
เป็นน้ำตาลกลูโคส 1 ไมโครกรัมต่อนาที ภายใต้สภาวะทดลอบ
กิจกรรมของเอนไซม์ไซแลนเนส
วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ ไซแลนเนส โดยนำเอนไซม์ที่ได้จากการทำให้บริสุทธิ์ 1 มิลลิลิตร มาทำปฏิกิริยากับ
สารละลายไซแลน (ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร) ปริมาณ 1 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 30 นาที วิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่เกิด ด้วยวิธี dinitrosalicylic methods (DNS) โดยใช้ไซโลสเป็นสารมาตรฐาน
1 หน่วย (U) ของเอนไซม์ไซแลนเนส คือ ความสามารถในการย่อยไซแลน ของเอนไซม์ไซแลนเนสให้เป็นน้ำตาลไซโลส 1
ไมโครกรัมต่อนาที ภายใต้สภาวะทดลอบ
การวิเคราะห์โปรตีน
นำเอนไซม์ที่ได้จากการทำให้บริสุทธิ์ มาวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนโดยวิธีของ Lowry (Lowry et. al., 1951) โดย
เปรียบเทียบสารมาตรฐาน bovine serum albumin (BSA)
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ผลการทดลอง:
จากการศึกษาปริมาณรำข้าวที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ เอนไซม์อะไมเลส, เซลลูเลส และไซเลนเนส พบว่าเมื่อใช้รำ
ข้าว 40 กรัม ต่อ 20 มิลลิลิตรน้ำ ให้กิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส, เซลลูเลส และไซเลนเนส สูงที่สุด คือ 1,930 หน่วยต่อมิลลิลิตร
, 1,304 หน่วยต่อมิลลิลิตร และ 1,114 หน่วยต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การศึกษาปริมาณรำข้าวที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส, เซลลูเลส และไซเลนเนส ด้วยเชื้อรา
R. oryzae โดยทำการเลี้ยงที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน
เมื่อนำเอนไซม์ไปทำให้บริสุทธิ์โดยการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่าแอมโมเนียมซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ
60-90 สามารถตกตะกอนเอนไซม์อะไมเลสได้สูงที่สุดส่วนแอมโมเนียมซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ 0-30 สามารถตกตะกอนเอนไซม์
เซลลูเลส และไซแลนเนสได้สูงที่สุด ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์ ที่ได้จากการทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ โดยการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟตที่
ความเข้มข้น ร้อยละ 0-30, 30-60 และ 60-90
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เมื่อแยกขนาดเอนไซม์ด้วย วิธี ultrafiltration พบว่าเอนไซม์ที่ตกละกอนได้จากแอมโมเนียมซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ
60-90 ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5,000 ดาลตัล (ไม่เกิน 10,000 ดาลตัล) ให้กิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์อะไมเลส, เซลลูเลส และ ไซแลน
เนสสูงที่สุด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ด้วยการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟตและ ultrafiltration
Purification Step

Ammonium sulfate
precipitation
0-30 %
MW< 3000 Da
3000<MW<5000 Da
MW>5000 Da
30-60 %
MW< 3000 Da
3000<MW<5000 Da
MW>5000 Da
60-90 %
MW< 3000 Da
3000<MW<5000 Da
MW>5000 Da

Amylase
Specific
Purification
activity
(Fold)
(U/mg)

Cellulase
Specific
Purification
activity
(Fold)
(U/mg)

Xylanase
Specific Purification
activity
(Fold)
(U/mg)

nd
435.66
nd

nd
0.14
nd

nd
475.21
nd

nd
0.22
nd

nd
623.37
nd

nd
0.34
nd

nd
734.28
nd

nd
0.23
nd

nd
215.24
nd

nd
0.10
nd

nd
238.69
nd

nd
0.13
nd

nd
798.05
1,740.93

nd
0.25
0.54

nd
355.69
873.31

nd
0.16
0.40

nd
281.33
636.05

nd
0.15
0.34

nd =not detected
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
ปริมาณรำข้าวที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์อะไมเลส, เซลลูเลส และไซเลนเนส คือ รำข้าว 40 กรัมต่อ น้ำ 20 มิลลิลิตร
ให้กิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส, เซลลูเลส และไซแลนเนส สูงที่สุด คือ 1,930 หน่วยต่อมิลลิลิตร, 1,304 หน่วยต่อมิลลิลิตร และ
1,114 หน่วยต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ เมื่อทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ พบว่าแอมโมเนียมซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ 60-90 สามารถ
ตกตะกอนเอนไซม์ได้สูงสุด และเอนไซม์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5,000 ดาลตัน ให้กิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์อะไมเลส, เซลลูเลส และ
ไซแลนเนส เท่ากับ 1,740 หน่วยต่อมิลลิกรัม, 873 หน่วยต่อมิลลิกรัม และ 636 หน่วยต่อมิลลิกรัม ตามลำดับ จากรายงานการวิจยั
ของ Abubakar และคณะ ทำการหมักบนอาหารแข็งโดยใช้รำข้าวเป็นวัตถุดิบใช้ Aspergillus niger เป็นเชื้อราในการหมัก พบว่า
มีการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสสูงสุดในชั่วโมง ที่ 94 มีกิจกรรมเซลลูเลสเท่ากับ 16.63 ไมโครโมรต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ในชั่วโมง 48
พบว่ามีการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส 14.30 ไมโครโมรต่อมิลลิลิตร นอกจากการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซเลนเนสในรำข้าวแล้วยัง
สามารถผลิตได้ในฟางข้าวผสมรำข้าวสาลี [3] จากรายงานการวิจัยของ Sherief et al ซึ่งทำการหมักบนอาหารแข็ง โดยใช้
Aspergillus fumigatus เป็นเชื้อราในการหมัก พบว่ามีการผลิตเอนไซม์ เอนไซม์เซลลูเลส, β-glucosidase, exoglucanase,
endoglucanase และไซเลนเนส มีกิจกรรมเท่ากับ 14.71, 8.51, 0.93, 0.68 และ 42.7 หน่วยต่อกรัม ตามลำดับ [5] และยังมี
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รายงานการผลิตเอนไซม์อะไมเลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร Paul และคณะ ทำการหมักบนอาหารแข็ง โดยใช้ Bacillus
tequilensis ในการหมัก โดยจากการรายงานพบว่าสามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสสูงสุด คือ 39.736 หน่วยต่อมิลลิลิตร [7]
จากงานวิจัยนี้เราสามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลส, เซลลูเลส และไซเลนเนส จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ รวมถึงยัง
สามารถทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต่อไป
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บทคัดย่อ:
ปัจจุบันกระแสการบริโภคข้าวกล้องงอกกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ เนื่องจากข้าวกล้องงอกมีสารอาหารที่
สำคัญ คือสารกาบา ที่ช่วยลดความวิตกกังวล ทำให้สมองผ่อนคลาย ช่วยลดความดันโลหิต การทำข้าวกล้องงอกยังช่วยเพิ่ม
มูลค่าของข้าวให้สูงขึ้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาผลของกระบวนการทำข้าวกล้องงอก เปรียบเทียบผลของวิธีการทำข้าวกล้อง
งอกระหว่างการสีเปลือกออกก่อนการทำงอกและสีเปลือกออกหลังการทำงอก และทำการศึกษาระยะเวลาในการทำข้าวงอก
โดยการบ่มที่อุณหภูมิ 35 C เป็นเวลา 12 18 24 และ 36 ชั่วโมง แล้วทำการนึ่งที่อุณหภูมิ 100 C เป็นเวลา 15 นาที
จากนั้นนำไปทำแห้งที่อุณหภูมิ 45 C จนกระทั่งมีความชื้น 12 % ทำการศึกษาปริมาณสารกาบา พบว่า เมื่อระยะเวลาใน
การทำงอกนานขึ้น ทำให้ปริมาณสารกาบาสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการทำข้าวกล้องงอกทั้งสองแบบ พบว่า
ข้าวกล้องที่สีเอาเปลือกออกก่อนทำงอก มีปริมาณสารกาบาสูงกว่าข้าวกล้องที่สีเอาเปลือกออกทีหลังทำงอก ซึ่งมีสารกาบา
เท่ากับ 75.13 mg/kg และ 20.76 mg/kg ตามลำดับ เมื่อระยะเวลาในการทำงอกนานขึ้น ส่งผลให้ปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิค มีค่าลดลงเล็กน้อย ส่วนฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมีค่าเพิ่มขึน้ เล็กน้อย แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P0.05)
คำสำคัญ : ข้าวกล้องงอก สารกาบา สารประกอบฟีนอลิค
Abstract:
In the present, the consumption of germinated brown rice is becoming popular for healthy people,
because of the gamma-aminobutyric acid (GABA) is the main component in germinated rice which could
help to reduce anxiety, brain relaxing, and reduction of blood pressure. Moreover, the germination process
is advantage for value added of Thai rice. Therefore, the germination process of dehulled brown rice and
paddy brown rice was investigated. Each rice sample was incubated at 35 C of different time periods (12,
18, 24 and 36 h). Treated sample then was steamed at 100 C for 15 min and dried at 45 C until 12 % of
moisture content. The results showed that the GABA content was increased when prolonged time of
germination process. Moreover, GABA content of dehulled brown rice (7 5 . 1 3 mg/kg) was higher that of
paddy brown rice (2 0 . 7 6 mg/kg). Furthermore, total phenolic compound of germinated rice was slightly
decreased when long germination times in both dehulled brown rice and paddy brown rice but no
significant difference in antioxidant property (P0.05).
Key word: Germinated brown rice, GABA content, Phenolic compound
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บทนำ:
ข้าวกล้องเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวที่มีการขัดสี เนื่องจากมีส่วนรำข้าวที่อุดมด้วยสารอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามข้าวกล้องยังมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการหุงต้มที่นา น ที่มีการดูดซับน้ำช้าเป็นผล
มาจากใยอาหารที่มีอยู่ในรำข้าว ไขมันในรำข้าวยังทำให้อายุการเก็บรักษาข้าวกล้องสั้นลง ทำให้เกิดกลิ่นหืนจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมัน อีกทั้งมีโอกาสเสื่อมเสียจากเชื้อจุลินทรีย์และแมลง ซึ่งเป็นข้อเสียของการใช้ประโยชน์จากข้าวกล้อง [5]
ข้าวกล้องงอก (germinated brown rice) นับว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นการนำข้าวไปแช่น้ำ ทำ
ให้เยื่อหุ้มชั้นนอกอ่อนตัว น้ำสามารถซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดได้ ทำให้ข้าวกล้องมีรากงอกออกมา มีความยาว 0.5- 1 mm. แล้ว
นำไปผ่านความร้อนโดยการอบลดความชื้น ทำให้แห้ง [9] ข้าวกล้องงอกมีสารอาหารหลายชนิด เช่น ใยอาหาร Phytic acid
วิตามินอี วิตามินซี และ GABA (Gamma amino butyric acid) ซึ่งช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ช่วย
ควบคุมน้ำหนักตัว เป็นต้น การทำข้าวกล้องงอก ยังทำให้ได้สาร GABA สูงขึ้น ซึ่งเป็นสารที่เป็นหัวใจสำคัญของข้าวกล้องงอก
สารกาบา หรือ Gamma amino butyric acid เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ แต่ได้ จากกระบวนการ
Decarboxylation ของกรดกลูตามิก (Glutamic acid) กรดนี้มีความสำคัญในการทำหน้าที่สารสื่อประสาทในระบบประสาท
ส่วนกลาง และสารกาบาเป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยั้งโดยทำหน้าที่รักษาสมดุลสมอง ช่วยทำให้สมองผ่อนคลายและนอน
หลับสบาย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ ที่ผลิตฮอร์โมนช่วยในการเจริญเติบโต ทำให้สร้างกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
ดังนั้นในวงการแพทย์ จึงนำสารกาบามารักษาโรคหลายชนิด เช่น โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ โรคลมชัก เป็นต้น เมื่อ
บริโภคข้าวกล้องงอกจะช่วยลดความดันโลหิต ลดน้ำหนัก ลดอาการอัลไซเมอร์ และทำให้ผิวพรรณดี [8] หลักการทำงานของ
สารกาบา คือ เมื่อสมองหรือระบบประสาทของมนุษย์มีความเครียดมากๆ โดยเกิดจากนอร์เอพิเฟริน (norepinephrine) หรือ
อิพิเนฟริน (epinephrine) สารจำพวกนี้เป็นสารที่ทำให้ตื่นตัวเกิดความเครียด ความวิตกกังวล หรือความกลัว และเพื่อลด
อาการเหล่านี้ สมองจึงผลิตสารสื่อประสาท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารกาบามีผลยับยั้งกับระบบประสาท โดยจะทำหน้าที่รักษาสมดุล
ในสมอง การมีสารกาบาน้อยเกินไปสมองก็จะคิดปรุงแต่งมากขึ้น เพราะขาดการยับยั้ง อาจทำให้มีอาการวิตกกังวล เพราะ
หยุดหรือควบคุมความคิดตนเองไม่ได้อีกด้วย จากการศึกษาและวิจัย พบว่าการบริ โภคข้าวกล้องงอก มีสารกาบามากกว่าข้าว
กล้องปกติ 15 เท่า สามารถป้องกันการทำลายสมองและโรคสูญเสียความทรงจำได้ รวมทั้งผลการวิจัยด้านสุขภาพระบุว่าข้าว
กล้องงอกที่ประกอบด้วยสารกาบาทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ (Anterior Pituitary) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการ
เจริญเติบโต ทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อกระชับ ป้องกันการสะสมของไขมัน มีผลช่วยลดความดันโลหิต
ลดไลโปโปรตีนโคเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Lipoprotein, LDL) ในเลือด [4]
จากผลการศึกษาของจารุ รัตน์ [2] ศึกษาผลของกระบวนการแช่และกระบวนการงอกต่อปริมาณสารกาบา และ
ปริมาณกลูตาเมตในข้าวกล้องหอมมะลิ 105 โดยแช่ในสารละลายที่มี pH ต่างกัน คือ 4 4.5 5 5.5 6 และ 6.5 ที่อุณหภูมิ
40 C นาน 3 ชั่วโมง พบว่าข้าวที่ผ่านการแช่ที่ pH 5 มีปริมาณสารกาบาสูงสุด เมื่อแช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ที่
อุณหภูมิ 30 40 และ 50 C นาน 12 24 และ 36 ชม. พบว่าการงอกข้าวกล้องที่ 40C นาน 36 ชม. มีปริมาณสารกาบา
สูงสุด
จากคุณประโยชน์ต่างๆ อันมากมายของสารกาบาจากข้าวกล้องงอก จึงเป็นที่มาของการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ
ศึกษากระบวนการเพาะงอกข้าวกล้องหอมมะลิแบบสีเปลือกก่อนเพาะงอกเปรียบเทียบกับการสีเปลือกหลังจากเพาะงอก และ
ระยะเวลาในการเพาะงอกที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถรักษาสารกาบาไว้สูงสุด
วิธีการทดลอง:
วัตถุดิบ
ใช้ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 โดย แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 สีเปลือกออกก่อนเพาะงอกและ
ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 สีเปลือกหลังจากเพาะงอก
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การเตรียมตัวอย่างข้าวกล้องหอมมะลิทสี่ ีเปลือกก่อนเพาะงอกและสีเปลือกหลังเพาะงอก
ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 สีเปลือกออกก่อนทำงอก ทำการสีเปลือกออก โดยใช้เครื่องสีข้าวกล้อง จากนั้นทำการ
คัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ ที่ไม่มีการแตกหักของเมล็ด นำข้าวมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า 3- 4 ครั้ง จากนั้นแช่น้ำสะอาด
ในอัตราส่วนข้าวต่อน้ำ เท่ากับ 1 ต่อ 2 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาแล้วนำมาล้างทำความสะอาด และห่อด้วยผ้าขาวบาง
บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 35 C นาน 12 18 24 และ 36 ชั่วโมง จากนั้นนำมานึ่งด้วยน้ำเดือด 100 C นาน 15 นาที จนเมล็ดข้าว
สุก แล้วนำมาอบให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 45 C จนกระทั่งมีความชื้น 12 % บรรจุในถุงซิปล๊อค เก็บรั กษาไว้ที่
อุณหภูมิ -20 C จนกว่าจะทำการวิเคราะห์ ส่วนข้าวกล้องหอมมะลิที่สีเปลือกหลังจากเพาะงอกนั้น นำข้าวกล้องหอมมะลิ
มาทำการเพาะงอกทั้งเปลือก โดยใช้กระบวนการเพาะงอกข้าว เช่นเดียวกับสีเปลือกก่อนทำเพาะงอก หลังจากนั้นค่อยนำมาสี
เปลือกออกทีหลัง
การเตรียมสารสกัดเพื่อหาปริมาณสารกาบา
ทำการบดตัวอย่างข้าวให้เป็นผงแป้ง จำนวน 5 กรัม เติมสารสกัด ethanol 75 % จำนวน 25 ml ทำให้เป็นเนื้อ
เดียวกันด้วยเครื่อง homogenizer จากนั้นนำส่วนที่ผ่านการ homogenized มากรองผ่านกระดาษกรอง เบอร์ 1 แล้วนำ
ส่วนที่เหลือมาสกัดต่อด้วย ethanol 75 % จำนวน 25 ml นำส่วนที่กรองได้ ปรับปริมาตรให้ครบ 100 ml
การวิเคราะห์หาปริมาณสารกาบา
การวิ เ คราะห์ ห าสารกาบา โดยวิ ธ ี Iwaki and Kitada (2006) [13] วิ เ คราะห์ โดยเครื ่ อ ง HPLC (Agilent 1200
Series, Agilent Technologies, Germany) ใช้คอลัมน์ Cosmosil 6C18MS-II มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6 mm และสูง
15 cm อุณหภูมิคอลัมน์ เท่ากับ 40 C ใช้อะซีโตไนไตรท์ (Acetonitrile, ACN) เป็น mobile phase อัตราการไหล 0.8
ml/min ใช้ Fluorescence detector ที่ความยาวคลื่น 340 nm และ 450 nm
การสกัดตัวอย่างข้าวกล้องสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคและฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระ
การสกัดตัวอย่างข้าว ตามวิธีของ Walter et al. (2013) [18] ทำการชั่งตัวอย่างแป้งข้าว 1 กรัม ผสมด้วยเมทานอล
80% ปริมาณ 20 ml กวนผสมด้วยเครื่อง Magnetic stirrer ทีอ่ ุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หมุนเหวี่ยงตัวอย่างที่ความเร็ว
รอบ 3,000 รอบต่อนาที นาน 10 นาที กรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เก็บสารละลายที่ได้อุณหภูมิ -20C
จนกระทั่งใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค (Total phenolic content; TPC) โดย Folin-Ciocaltau method)
ดัดแปลงตามวิธีของ Daiponmak et al. (2010) [11] นำสารละลายที่สกัดได้จากตัวอย่าง 0.5 ml ใส่ลงในหลอดทดลอง ผสม
Folin-ciocalteu’s reagent 10% จำนวน 2.5 ml หลังจากนั้น 3 นาที เติมสารละลาย sodium carbonate 7.5% จำนวน
2 ml ผสมให้ เ ข้ า กั น และวางทิ ้ ง ไว้ ใ นที ่ ม ื ด เป็ น เวลา 30 นาที นำสารละลายที ่ ไ ด้ ว ั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ ว ยเครื ่ อ ง
spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 765 nm นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาคำนวณเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Gallic
acid (µg gallic acid /g sample)
การทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2, 2-Diphenyl-1-picryhydrazyl) radical scavenging
activity assay ดัดแปลงตามวิธีของ Tananuwong and Tewaruth (2010) [17] โดย ปิเปต DPPH methanol 0.1 mM
จำนวน 1.9 µl ผสมกับสารละลายที่สกัดได้ 100 µl เขย่าให้เข้ากัน แล้วเก็บไว้ในที่มืด 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสง
(Absorbance, A) ด้วยเครื่อง UV-Spectophotometer (Thermo Fisher Scientificม, Genesys 10s UV-Vis, U.S.A.) ที่
ความยาวคลื่น 517 nm วิเคราะห์ผล EC50 (g sample/g DPPH) จากความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดอนุมูล
อิสระของ DPPH ลงครึ่งหนึ่งของที่เริ่มต้น ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (%) ซึ่งคำนวณได้จากสมการ (1)
Radical scavenging activity (%) =  (1-Asample)/Areagent blank x100
(1)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ในแต่ละการทดลองมีการทำ 3 ซ้ำ แต่ละตัวอย่างทำการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จำนวน 3 ซ้ำแสดงเป็นค่าเฉลี่ย
±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดย One-way analysis of variance (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม
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SPSS (version IBM 26) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ าเฉลี่ยระหว่า งสิ่ งทดลองด้ ว ยวิ ธี
Duncan’s multiple-range test
ผลการทดลอง:
จากผลการทดลองเปรียบเทียบกระบวนการทำข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก โดยเปรียบเทียบระหว่างการสีเปลือก
ก่อนทำเพาะงอกและการสีเปลือกหลังจากทำเพาะงอก จากนั้นศึกษาระยะเวลาในการบ่มที่เหมาะสม โดยทำการศึกษา
ระยะเวลาในการบ่มที่ 12 18 24 และ 36 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับชุดควบคุมหรือข้าวกล้องหอมมะลิที่ไม่ผ่านการทำเพาะงอก
พบว่า เมื่อระยะเวลาในการทำงอกนานขึ้น มีผลทำให้ความยาวของรากที่งอกยาวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการบ่ม (รูปที่ 1)
ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณที่รากงอกนั้น คือบริเวณที่เรียกว่าจมูกข้าว เป็นจุดที่พบสารกาบา (GABA; Gamma amino butyric
acid ) สูงสุด

ชุดควบคุม

สีก่อนบ่ม 12 ชม.

สีหลัง บ่ม 12 ชม.

สีก่อนบ่ม 18 ชม.

สีก่อนบ่ม 24 ชม.

สีก่อน บ่ม 36 ชม.

สีหลัง บ่ม 18 ชม.

สีหลัง บ่ม 24 ชม.

สีหลัง บ่ม 36 ชม.

รูปที่ 1 ผลของกระบวนการทำข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก โดยเปรียบเทียบระหว่างการสีเปลือกก่อนและสีเปลือกหลังทำ
เพาะงอก เมื่อบ่มเป็นระยะเวลาต่างๆ กัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการทำงอก)
ผลการหาปริ ม าณสารกาบา (GABA; Gamma amino butyric acid) ในข้ า วกล้ อ งหอมมะลิ เปรี ย บเที ย บ
กระบวนการทำงอกทั้งสองแบบ คือ สีเปลือกก่อนเพาะงอกและสี เปลือกหลังเพาะงอก เมื่อระยะเวลาในการบ่มแตกต่างกัน
ได้แก่ 12 18 24 และ 36 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการเพาะงอก) พบว่า เมื่อระยะเวลาในการ
เพาะงอกนานขึ้น ปริมาณสารกาบาจะเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาในการบ่ม ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของรากที่งอกบริเวณจมูก
ข้าวกล้องที่ยาวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการบ่ม จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าปริมาณสารกาบาจะเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาในการบ่ม
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GABA (Gamma amino butyric acid)
(mg/kg)

และมีปริมาณสารกาบาสูงสุดเมื่อระยะเวลาในการบ่มที่ 36 ชั่วโมง ทั้งการสีเปลือกก่อนเพาะงอกและสีเปลือกหลังจากเพาะ
งอก เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการเพาะงอกข้าวกล้องหอมมะลิ พบว่า การสีเปลือกก่อนเพาะงอกและการสีหลังเพาะงอกนั้น
มีผลทำให้ปริมาณสารกาบามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยที่การสีเปลือกก่อนเพาะงอกมีปริมาณ
สารกาบาสูงกว่าการสีหลังจากเพาะงอก ซึ่งมีปริมาณสารกาบา เท่ากับ 75.13 mg/kg และ 20.77 mg/kg ตามลำดับ ซึ่งมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งนี้ชุดควบคุมหรือข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการเพาะงอกนั้นมีปริมาณสากาบา
ต่ำสุด

80

Treatment 1 = Control (ไม่ผ่านการเพาะงอก)
Treatment 2 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 12 ชม.
Treatment 3 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 18 ชม.
Treatment 4 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 24 ชม.
Treatment 5 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 36 ชม.
Treatment 6 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 12 ชม.
Treatment 7 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 18 ชม.
Treatment 8 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 24 ชม.
Treatment 9 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 36 ชม.
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รูปที่ 2 ปริมาณสารกาบา (GABA; Gamma amino butyric acid) ในข้าวกล้องหอมมะลิ เปรียบเทียบการทำงอกทั้งสองแบบ
คือ สีเปลือกก่อนเพาะงอกและสีเปลือกหลังเพาะงอก เมื่อระยะเวลาในการบ่มแตกต่างกัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ข้าว
กล้องที่ไม่ผ่านการเพาะงอก)
ผลการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิค ในข้าวกล้องหอมมะลิ เปรียบเทียบกระบวนการทำงอกทั้งสองแบบ คือ
สีเปลือกก่อนเพาะงอกและสี เปลือกหลังเพาะงอก เมื่อระยะเวลาในการบ่มแตกต่างกัน ได้แก่ 12 18 24 และ 36 ชั่วโมง
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการเพาะงอก) พบว่า ชุดควบคุมหรือข้าวกล้องหอมมะลิที่ไม่ผ่านการเพาะงอก
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคสูงกว่าข้าวกล้องหอมมะลิที่ผ่านการเพาะงอกทั้งแบบสีเปลือกก่อนและสีเปลือกหลังเพาะงอก
โดยชุดควบคุมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค เท่ากับ 415.03 mg/100 g ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
เมื่อระยะเวลาในการบ่มนานขึ้น พบว่า ทั้งข้าวกล้องหอมมะลิที่สีเปลือกก่อนเพาะงอกและสีเปลือกหลังจากเพาะงอกนั้น พบว่า
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคมีแนวโน้มลดลง และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงดังรูปที่ 3
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Total Phenolic compound
(mg/100g sample)

500

Treatment 1 = Control (ไม่ผ่านการเพาะงอก)
Treatment 2 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 12 ชม.
Treatment 3 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 18 ชม.
Treatment 4 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 24 ชม.
Treatment 5 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 36 ชม.
Treatment 6 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 12 ชม.
Treatment 7 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 18 ชม.
Treatment 8 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 24 ชม.
Treatment 9 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 36 ชม.
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รูปที่ 3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค ในข้าวกล้องหอมมะลิ เปรียบเทียบการทำงอกทั้งสองแบบ คือ สีเปลือกก่อนเพาะงอก
และสีหลังเพาะงอก เมื่อระยะเวลาในการบ่มแตกต่างกัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการเพาะงอก)
ผลการทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ชุดควบคุม หรือข้าวกล้องหอมมะลิที่ไม่ผ่านการเพาะงอก มีฤทธิ์ใน
การต้านอนุมูลอิสระต่ำกว่าข้าวกล้องหอมมะลิที่สีเปลือกก่อนเพาะงอกและสีเปลือกหลังจากทำเพาะงอก แต่ทั้งนี้ฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูลอิสระ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05) โดยพบว่าเมื่อระยะเวลาในการบ่มนานขึ้น ส่งผลให้
ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสะมีค่าสูงขึ้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05) ทั้งนี้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระของข้าวกล้องหอมมะลิที่สีเปลือกหลังจากเพาะงอก บ่มเป็นระยะเวลา 36 ชั่วโมง มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด
เท่ากับ 53.16 % รองลงมาคือ สีเปลือกก่อนเพาะงอก บ่ม เป็นระยะเวลา 36 ชั่วโมง ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เท่ ากับ
51.24 % แสดงผลดังรูปที่ 4
100.00

Treatment 1 = Control (ไม่ผ่านการเพาะงอก)
Treatment 2 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 12 ชม.
Treatment 3 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 18 ชม.
Treatment 4 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 24 ชม.
Treatment 5 = สีเปลือกก่อนทำงอก บ่ม 36 ชม.
Treatment 6 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 12 ชม.
Treatment 7 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 18 ชม.
Treatment 8 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 24 ชม.
Treatment 9 = สีเปลือกหลังทำงอก บ่ม 36 ชม.
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รูปที่ 4 การทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องหอมมะลิ เปรียบเทียบการทำงอกทั้งสองแบบ คือ สีเปลือกก่อน
เพาะงอกและสีหลังเพาะงอก เมื่อระยะเวลาในการบ่มแตกต่างกัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการเพาะ
งอก)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
ผลการศึกษากระบวนการเพาะงอกข้าวกล้องหอมมะลิ โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างการสีเปลือกก่อนเพาะงอก
และสีเปลือกหลังจากเพาะงอก ทำการบ่มเป็นระยะเวลา 12 18 24 และ 36 ชั่วโมง เปรียบเทียบเทียบกับชุดควบคุมหรือ
ข้าวกล้องหอมมะลิที่ไม่ผ่านการเพาะงอก จะเห็นว่าเมื่อระยะเวลาในการบ่มนานขึ้น ส่งผลให้ความยาวของรากที่งอก บริเวณ
จมูกข้าวนั้น มีความยาวเพิ่มมากขึ้น จมูกข้าวซึ่งเป็นบริเวณที่มีสารกาบาอยู่มากที่สุด [16] สอดคล้องกับปริมาณสารกาบา ซึ่งมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการบ่ม โดยการบ่มที่ 36 ชั่วโมง มีปริมาณสารกาบาสูงสุด (75.13 mg/kg) และชุดควบคุม
หรือข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการเพาะงอกนั้นมีปริมาณต่ำสุด ทั้งนี้ปริมาณสารกาบาที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากข้าวกล้องหอมมะลิที่ผ่าน
การเพาะงอกนั้น มีกรดกลูตามิค (Glutamic acid) ที่ผ่านกระบวนการ Decarboxylation ของกรดกลูตามิค ด้วยเอนไซม์
กลูตาเมทดีคาร์บอกซิเลส (Glutamate Decarboxylase) จะเปลี่ยนจากกรดกลูตามิค (L-glutamic Acid) เป็นสารกาบา ซึ่ง
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ[10] การเพิ่มขึ้นของปริมาณสารกาบาเกิดจากเอนไซม์ Glutamate Decarboxylase ที่ถูกสร้างจาก
กระบวนการทางชีวเคมี เร่งปฏิกิริยาระกว่างกรดอะมิโนกลูตาเมทกับไฮโดรเจนไอออน ได้สารกาบา [10] สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจักราวุฒิ [1] พบว่ากระบวนการทำข้าวงอกทำให้ปริมาณสารกาบาเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการงอกและวิธีการงอกของ
ข้ า วมี ผ ลต่ อ ปริม าณสารกาบา การให้ ค วามร้อ นในระหว่ างการทำงอกทำให้ป ริ มาณสารกาบาสู งสุ ด เมื ่ อ เปรี ยบเทียบ
กระบวนการทำเพาะงอกโดยการสีเปลือกก่อนและสีเปลือกหลังจากเพาะงอก พบว่า การสีเปลือ กก่อนเพาะงอกมีปริมาณสาร
กาบาสูงกว่าสีหลังทำเพาะงอก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งนี้เนื่องจากการสีเปลือกหลังจากทำเพาะงอกหรือการ
กะเทาะเปลือกข้าวกล้องออกนั้นทำให้บริเวณจมูกข้าวหลุดไป ซึ่งเป็นบริเวณที่พบสารกาบามากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจินดา [3] สารสกัดข้าวกล้องงอกมีปริมาณสารกาบาสูงกว่าสารสกัดข้าวฮาง เนื่องจากการผลิตข้าวฮางมีกระบวนการที่
ซับซ้อนกว่า ต้องนำข้าวไปผ่านความร้อนให้สุก ซึ่งทำให้สูญเสียสารกาบาไปในระหว่างกระบวนการนี้ หลังจากนึ่งให้สุกแล้ว
นำไปตากให้แห้ง ก่อนที่จะกะเทาะเปลือก ซึ่งทำให้จมูกข้าวหลุดออกได้ ทำให้พบสารกาบาต่ำกว่าข้าวกล้องงอก
จากผลการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคในข้าวกล้องหอมมะลิที่สีเปลือกก่อนเพาะงอกและสีเปลือกหลังจากเพาะ
งอก พบว่าชุดควบคุมหรือข้าวกล้องหอมมะลิที่ไม่ผ่านการเพาะงอกมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคสูงกว่าข้าวกล้องหอมมะลิที่
ผ่านการเพาะงอกทั้งแบบสีเปลือกก่อนเพาะงอกและสีเปลือกหลังเพาะงอก แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดย
ข้าวกล้องหอมมะลิชุดควบคุม มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค เท่ากับ 415.03 mg/100g ส่วนข้าวกล้องหอมมะลิที่สีเปลือก
ก่อนเพาะงอก บ่มเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงนั้น มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค เท่ากับ 254.21 mg/100g และข้าวกล้อง
หอมมะลิที่สีเปลือกหลังจากเพาะงอก บ่มเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค เท่ากับ 288.71 mg/100g
จะเห็นได้ว่าชุดควบคุมหรือข้าวกล้องหอมมะลิที่ไม่ผ่านการเพาะงอกมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคสูงกว่าข้าวกล้องหอมมะลิที่
ผ่านการเพาะงอก ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการเพาะงอกข้าวกล้องนั้นมีขั้นตอนการล้างน้ำหลายครั้ง เพื่อลดกลิ่นอับ และกลิ่น
ที่ไม่พึงประสงค์ของข้าวกล้องงอก จึงส่งผลให้ สารประกอบฟีนอลิค ซึ่งเป็นสารที่ละลายน้ำได้ [7] ถูกชะล้างไปกับน้ำ ทำให้
หลังจากทำการเพาะงอกมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคลดลงจากชุดควบคุม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nakamura and
Kayahara (2004) ได้ทำการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิคในข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวกล้องเพาะงอก พบว่าสารประกอบ
ฟีนอลิคมีทั้งแบบละลายน้ำได้และละลายไม่ได้ ซึ่ งพบสารประกอบฟีนอลิคที่ละลายไม่ได้สูงกว่าสารประกอบฟีนอลิคที่ละลาย
ได้ ในระหว่ า งการเพาะงอกจะพบการลดลงของสารประกอบฟี น อลิ ค ที ่ ล ะล ายไม่ ไ ด้ ได้ แ ก่ feruloylsucrose และ
sinapoylsucrose แต่จะมีปริมาณกรดฟีนอลิคอิสระเพิ่มขึ้น ได้แก่ feruric acid และ sinapinic acid รวมไปถึงสารประกอบ
ฟีนอลิคที่ไม่ละลายน้ำ [14] การลดลงของสารประกอบฟีนอลิคในข้าวกล้องเพาะงอกมีค่าลดลงได้เนื่องจากมีการสูญเสียไปกับ
น้ำและการสลายตัวเนื่องกระบวนการให้ความร้อน [13] แต่เมื่อระยะเวลาในการบ่ม ข้าวกล้องเพาะงอกนานขึ้นปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคและฤทธิ์ในการอนุมูลอิสระจะเพิ่มสูงขึ้น [12]
จากผลการทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องหอมมะลิที่สีเปลือกก่อนการเพาะงอกและสีเปลื อก
หลังจากเพาะงอกนั้น พบว่าข้าวกล้องหอมมะลิที่ผ่านการเพาะงอกมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล อิสระสูงกว่าชุดควบคุมหรือข้าว
กล้องที่ไม่ผ่านการเพาะงอก ซึ่งชุดควบคุมมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 30.21 % ข้าวกล้องที่ผ่านการเพาะงอกแบบสี
เปลือกก่อนเพาะงอก บ่มที่ 36 ชั่วโมง มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 54.17% และข้าวกล้องที่ผ่านการเพาะงอกแบบ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
สีเปลือกหลังจากเพาะงอก บ่มที่ 36 ชั่วโมง มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 53.16% ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากสารต้านอนุมลู
อิสระที่ไม่ใช่สารประกอบฟีนอลิค ซึ่งข้าวกล้องงอกประกอบไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ ๆ ได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระ สารไทโคไตรอีนอล สารเบต้าแคโรทีน สารแอนโทไซยานิน สารแกมมา-ออริซานอล กรดไฟติก โดยเฉพาะสารแกมมา-อะมิโนบิวทิริค
แอซิด หรือสารกาบา (Gamma amino butyric acid ; GABA) เป็นต้น [9] นอกจากนี้ยังพบสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด
เช่น วิตามินอี สารประกอบฟีนอลิค (phenolic compound) โอไรซานอล (oryzanol) วิตามินที่พบได้แก่ วิตามินบี 1
(thiamine) วิตามินบีสอง (riboflavin) และไนอะซิน (niacin) แร่ธาตุต่างๆ เช่น แมกนีเซียม แมงกานีส สังกะสี โคบอล
ทองแดง ซิลิเนียม และไอโอดีน [6] สอดคล้องกับการศึกษาของ Gujral et al. (2012) โดยทำการศึกษาการทำข้าวกล้องเพาะ
งอก บ่ม เป็นเวลา 0 24 และ 48 ชั่วโมง พบว่า เมื่อระยะเวลาในการเพาะงอกนานขึ้นส่งผลให้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเพิม่
สูงขึ้นด้วย [12]
จากการศึกษากระบวนการทำข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก โดยเปรียบเทียบการสีเปลือกก่อนเพาะงอกและการสี
เปลือกหลังจากเพาะงอกนั้น พบว่าการสีเปลือกก่อนเพาะงอกทำให้มีสารกาบาสูงกว่าการสีเปลือกหลังจากเพาะงอก ส่วน
ระยะเวลาในการเพาะงอกที่เหมาะสม คือ บ่มนาน 36 ชั่วโมง ซึ่งมีปริมาณสารกาบาสูงสุด กระบวนการเพาะงอกส่งผลทำให้
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคมีค่าลดลง ส่วนฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสารกาบาในข้าวกล้อง
งอกจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ เนื่องจากเมล็ดข้าวกล้องที่กำลังจะงอก จะมีสารยูริค
จำนวนมาก ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเกาต์ รวมถึงผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีอาการแพ้
กิตติกรรมประกาศ:
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถานที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และงบบูรณาการโครงการพัฒนาระบบซัพพลายเซนต์
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บทคัดย่อ:
ข้ า วเป็ น พื ชเศรษกิ จ สำคั ญ ของประเทศไทย แต่ ใ นปั จ จุ บ ั น ปริ ม าณการส่ งออกข้ า วลดลง เนื ่ อ งจากการ
เปลี ่ ย นแปลงภู ม ิ อ ากาศส่ งผลกระทบให้ ก ารเจริ ญ และผลผลิ ต ข้ า วลดลง งานวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาผลของ
ความเครียดเค็ม ความเครียดแล้ง และไคโตซานต่อการเจริญของแคลลัส โดยทำการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ (คลอรอกซ์) 15 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 20 นาที และชักนำให้เกิดแคลลัสในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สู ต ร Murashige and Skoog (MS) ร่ ว มกั บ 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) 2 mg/l และ6-benzylaminopurine (BAP) 0.1 mg/l เพาะเลี ้ ย งในห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารภายใต้ ค วามเข้ ม แสง 1,000 Lux เป็ น เวลา 16 ชั ่ ว โมงต่ อ วั น
ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นนำแคลลัสที่ได้มาตัดให้ได้ขนาด 0.4 x 0.4 เซนติเมตร
และย้ า ยลงอาหารเพาะเลี ้ ย งเนื ้ อ เยื ่ อ สู ต รเดิ ม ร่ ว มกั บ โซเดี ย มคลอไรด์ (NaCl) ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0, 100, 150 และ 200
มิ ล ลิ โ มลาร์ โพลิ เ อทิ ล ี น ไกลคอล (PEG (6000)) ความเข้ ม ข้ น 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2 % (v/v) และไคโตซานที่ ร ะดั บ
ความเข้มข้น 0, 25, 50 และ 100 ppm เพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
พบว่า เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต เปอร์เซ็นต์การตอบสนอง น้ำหนักสด น้ำหนักแห้งลดลง เมื่อความเข้มข้นของ NaCl และ PEG
เพิ่มขึ้น ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เติมไคโตซาน 50 ppm พบว่าแคลลัสมีน้ำหนักสด น้ำหนักแห้งเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อความ
เข้มข้นของไคโตซานเพิ่มขึ้นจะมีจุดสีเขียว (Green spot) บนแคลลัสเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวให้มีความทนทานต่อความเครียดจากปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ได้

คำสำคัญ : ความเครียดเค็ม ความเครียดแล้ง ไคโตซาน แคลลัส
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Abstract:
Rice is an important economic crop of Thailand. Nowadays, the export value is continuously
decreased due to climate change problem. Aim of this study was to investigate the effect of salt stress,
drought stress and chitosan on callus growth of rice ‘Hom mali daeng’. For callus induction, dehusked
seeds were surface sterilized by using 15 % Sodium hypochlorite (Clorox) for 20 minutes before washed
and cultured on MS (Murashige and Skoog) medium with 2 mg/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)
and 0.1 mg/l BAP (6-benzylaminopurine). The cultures were incubated at 25±2 °C under light condition
(1,000 Lux: 16 h/day) for 4 weeks. Callus size 0.4 x 0.4 cm were used as explants in all experiment. Callus
were cultured on the same medium in combination with various concentrations of NaCl (Sodium Chloride)
(0 , 100, 150 and 200 mM) or PEG (6000) (Polyethylene glycol (6000)) (0 , 0 . 5 , 1 , 1 . 5 and 2 % (v/v))
or Chitosan (0, 25, 50 and 100 ppm). All treatment were cultured for 4 weeks. One-way ANOVA results
revealed that survival percentage, response percentage, fresh weight and dry weight were decreased when
NaCl and PEG were increased. The MS medium with 50 ppm chitosan showed the highest fresh and dry
weight of callus. Higher chitosan concentration was affected on increase in green spot number on callus.
Result will provide important information to improve adaptation mechanisms of tolerant rice cultivars
under abiotic stress situation.
Keywords: Salt stress, Drought stress, Chitosan, Callus
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บทนำ:
ข้ า วเป็ น พื ชเศรษกิจ สำคั ญของประเทศไทย พื้ น ที ่ เ พาะปลู กข้ า วของไทยในปี 2562 มี ป ระมาณ 59 ล้ านไร่
มีการส่งออกข้าวประมาณ 9-11 ล้านตันต่อปี (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2562) แต่ปัจจุบันปริมาณการส่งออกข้าวลดลง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบให้การเจริญ และผลผลิตข้าวลดลง เนื่องจากพืชต้องเผชิญกับความเครียด
ทางกายภาพ เช่น ความเครียดเค็ม ความเครียดแล้ง โดยที่ปัญหาหลักที่พบในไทยคือ การประสบปัญหาความเครียดเค็ม
ซึ่งมีพื้นที่ดินเค็มในไทยประมาณ 19.7 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์, 2559)
ส่งผลให้กลุ่มนักวิจัยต้องการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวให้มีความทนทานต่อความเครียดจากปัจจัยทางกายภาพต่างๆ
ข้าวหอมมะลิแดง เป็นข้าวที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ มาจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณสารอาหารที่มีประโยชน์สูง ดัชนี
น้ำตาลต่ำ (กรมการข้าว, 2562) แต่พบว่า ข้าวหอมมะลิแดงมีข้อจำกัด คือ ทนต่อความเครียดทางกายภาพได้น้อย เช่น
ความเครียดเค็ม ความเครียดแล้ง งานวิจัยนี้ศึกษาผลของความเครียดเค็ม ความเครียดแล้ง และไคโตซานต่อการเจริญ
ของแคลลั ส ข้ า วหอมมะลิ แ ดง ซึ ่ ง อาจกระตุ ้ น ให้ แ คลลั ส เกิ ด การแปรผั น และเกิ ด ลั ก ษณะใหม่ ๆ โดยไคโตซาน
เป็นสารชนิดไบโอพอลิเมอร์ ที่สกัดได้จากเปลือกของกุ้ง แกนหมึก และกระดองปู (Chadrkrachang, 2002) พบรายงานว่า
ไคโตซานส่งผลดีต่ออัตราการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต กระตุ้นให้เกิดความต้านทานเชื้อรา ซึ่ง Nge et al. (2006)
กล่าวว่าไคโตซาน ที่ความเข้มข้น 10-15 ppm ส่งผลดีต่อการเกิดโปรโตคอร์มในกล้วยไม้ นอกจากนี้ สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
และคณะ (2561) รายงานว่าไคโตซานช่วยเพิ่มการแตกกอในข้าว มีส่วนช่วยให้ใบข้าวมีความเขียวของใบเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเครียดเค็ม ความเครียดแล้ง และไคโตซานต่อการเจริญของแคลลัส ข้าวหอมมะลิแดง
ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวได้ในอนาคต

วิธีการทดลอง:
พืชที่ใช้ในการทดลองคือข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง ซึ่งสูตรอาหารที่ใช้ในการทดลองเพื่อชักนำให้เกิดแคลลัสในข้าวพันธุ์
หอมมะลิแดง ใช้อาหารเพาะเลี้ ยงเนื้อเยื่อสูตร Murashige and Skoog (MS) ร่วมกับ 2,4-D Dichlorophenoxy acetic
acid (2,4-D) 2 mg/l และ 6-benzylamino- purine (BAP) 0.1 mg/l ทุกการทดลองจะทำการเพาะเลี้ยงตัวอย่างพืช ใน
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีระดับความเข้มแสงประมาณ 1,000 Lux เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25±2
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ การทดลองแบ่งออกเป็น 3 การทดลองดังนี้
การทดลองที่ 1 การศึกษาผลของความเครียดเค็มต่อการเจริญของแคลลัส
นำแคลลัสของข้าวพันธุ์หอมมะลิแดงขนาดประมาณ 0.4 ซม. มาศึกษาการเจริญของแคลลัสในสภาวะเครียดเค็ม
บนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรชักนำให้เกิดแคลลัส ร่วมกับ NaCl ที่ความเข้มข้น 0, 100, 150 และ 200 มิลลิโมลาร์
ทำการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์
การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของความเครียดแล้งต่อการเจริญของแคลลัส
นำแคลลัสของข้าวพันธุ์หอมมะลิแดงขนาดประมาณ 0.4 ซม. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนำให้เกิดแคลลัส
ร่วมกับ Polyethylene glycol (PEG (6000)) ที่ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2 % (V/V) เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์
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การทดลองที่ 3 การศึกษาผลของไคโตซานต่อการเจริญของแคลลัส
นำแคลลัสของข้าวพันธุ์หอมมะลิแดงขนาดประมาณ 0.4 ซม. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตรชักนำ
ให้เกิดแคลลัส ร่วมกับไคโตซานที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 0, 25, 50 และ 100 ppm เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์

การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
ทุกการทดลองจะทำการบันทึกขนาดของแคลลัส น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง ลักษณะของแคลลัส เปอร์เซ็นต์การ
ตอบสนองต่ออาหารเพาะเลี้ยง (ตรวจนับจากแคลลัสที่มีการเจริญหรือขยายขนาด) และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของแคลลัส
(ทดสอบด้วยวิธี TTC assay) ทำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละกลุ่มการทดลองโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิต
(SPSS) โดยใช้ One way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยวิธี Duncan ทีร่ ะดับความเชื่อมั่น P < 0.05

ผลการทดลอง:
การเจริญของแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง บนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เติม NaCl
เมื ่ อ นำแคลลั ส ข้ า วพั น ธุ ์ ห อมมะลิ แ ดงขนาดประมาณ 0.4 ซม. มาเพาะเลี ้ ย งบนอาหารเพาะเลี ้ ย งเนื ้ อ เยื ่ อ สู ตรชั กนำ
ให้ เ กิ ด แคลลั ส ร่ ว มกั บ NaCl ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0, 100, 150 และ 200 มิ ล ลิ โ มลาร์ เพาะเลี ้ ย งเป็ นระยะเวลา 4 สั ป ดาห์
พบว่าแคลลัส มีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง ความกว้าง และความยาวของแคลลัสมีค่าลดลงเมื่อระดับความเข้มข้น
ของ NaCl เพิ่มสูงขึ้น หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งแคลลัสที่เพาะเลี้ยงด้วย NaCl มีสีน้ำตาลเข้ม (ภาพที่ 1) โดยมี
เปอร์เซ็นต์การตอบสนองต่ออาหารเพาะเลี้ยง และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นของ NaCl เพิ่มสูงขึ้น
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเจริญของแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง บนอาหารสูตรชักนำแคลลัสที่เติม NaCl ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
NaCl
(mM)

น้ำหนักสด
น้ำหนักแห้ง
ความกว้าง
ความยาว
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
(กรัม)
(กรัม)
(ค่าเฉลี่ย±SE) (ค่าเฉลี่ย±SE) การตอบสนอง การรอดชีวิต
(ค่าเฉลี่ย±SE) (ค่าเฉลี่ย±SE)
(%)
(%)
0
0.087±0.01a
0.010±0.00a
0.80±0.01a
0.72±0.01a
85
85
100
0.078±0.01b
0.009±0.00a
0.59±0.02b
0.56±0.02b
85
75
c
b
c
c
150
0.056±0.01
0.006±0.00
0.40±0.01
0.41±0.01
35
30
200
0.038±0.00d
0.005±0.00b
0.38±0.01c
0.40±0.01c
25
25
หมายเหตุ: ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มการทดลองไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่น P< 0.05 โดยการทดสอบแบบพิสัยเชิงพหุของดันแคน (Duncan’s multiple range test)
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ภาพที่ 1 แสดงแคลลัสข้าวหอมมะลิแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม NaCl ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 4 สัปดาห์
การเจริญของแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง บนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เติม PEG (6000)
เมื่อนำแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดงขนาดประมาณ 0.4 ซม. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตรชักนำ
ให้เกิดแคลลัสร่วมกับ PEG (6000) ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2 % (V/V) เพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า
แคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง มีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง ความกว้าง และความยาวของแคลลัสมีค่าลดลงเมื่อ
ระดับความเข้มข้นของ PEG (6000) เพิ่มสูงขึ้น หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งแคลลัสที่เติม PEG (6000) มีสีน้ำตาล
เข้ม (ตารางที่ 2) โดยแคลลัสมีเปอร์เซ็นต์การตอบสนองต่ออาหารเพาะเลี้ยง และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต เมื่อระดับความ
เข้มข้นของ PEG (6000) เพิ่มสูงขึ้น (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 2 การเจริญของแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง บนอาหารสูตรชักนำแคลลัสที่เติม PEG (6000) ระดับความเข้มข้น
ต่างๆ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
PEG
น้ำหนักสด
น้ำหนักแห้ง
ความกว้าง
ความยาว
เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์
(6000)
(กรัม)
(กรัม)
(ค่าเฉลี่ย±SE) (ค่าเฉลี่ย±SE) การตอบสนอง การรอด
%(V/V) (ค่าเฉลี่ย±SE) (ค่าเฉลี่ย±SE)
(%)
ชีวิต (%)
0
0.087±0.01a
0.010±0.00a
0.80±0.01a
0.72±0.01a
100
100
0.5
0.085±0.01a
0.008±0.00b
0.70±0.01b
0.69±0.02a
100
100
b
c
c
b
1
0.065±0.01
0.007±0.00
0.49±0.02
0.46±0.01
70
50
1.5
0.061±0.00c
0.006±0.00d 0.45±0.02cd
0.40±0.01c
55
40
d
d
d
c
2
0.056±0.00
0.005±0.00
0.40±0.01
0.39±0.01
40
30
หมายเหตุ: ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่น P<นัยสำคัญ 0.05 โดยการทดสอบแบบพิสัยเชิงพหุของดันแคน (Duncan’s multiple range test)
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ภาพที่ 2 แสดงแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม PEG (6000) ระดับความเข้มข้นต่างๆเป็นเวลา 4 สัปดาห์

การเจริญของแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เติมไคโตซาน
เมื่อนำแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดงขนาดประมาณ 0.4 ซม. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรชักนำ
ให้เกิดแคลลัสร่วมกับไคโตซานที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 0, 25, 50 และ 100 ppm เพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
พบว่าแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดงที่ เพาะเลี้ยงในอาหารที่ เติมไคโตซาน 50 ppm มีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง
ความกว้าง ความยาว เปอร์เซ็นต์การตอบสนองต่ออาหาร และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ (ตารางที่ 2)
ซึ่งภายหลังจากการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ามีจุดสีเขียว (Green spot) บนแคลลัสเพิ่มขึ้นเมื่อระดับไคโตซาน
เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 3)

ตารางที่ 3 การเจริญของแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง บนอาหารสูตรชักนำแคลลัสที่เติมไคโตซานระดับความเข้มข้นต่างๆ
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
ไคโตซาน
(ppm)

น้ำหนักสด
น้ำหนักแห้ง
ความกว้าง
ความยาว
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
(กรัม)
(กรัม)
(ค่าเฉลี่ย±SE) (ค่าเฉลี่ย±SE) การตอบสนอง การรอด
(ค่าเฉลี่ย±SE) (ค่าเฉลี่ย±SE)
(%)
ชีวิต (%)
c
b
b
b
0
0.087±0.01
0.010±0.00
0.80±0.01
0.72±0.01
100
100
c
b
b
b
25
0.091±0.00
0.009±0.00
0.77±0.01
0.73±0.02
100
100
50
0.151±0.00a
0.019±0.00a
1.01±0.04a
0.96±0.02a
100
100
b
b
b
b
100
0.111±0.00
0.009±0.00
0.76±0.01
0.73±0.02
100
100
หมายเหตุ: ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่น P<นัยสำคัญ 0.05 โดยการทดสอบแบบพิสัยเชิงพหุของดันแคน (Duncan’s multiple range test)
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ภาพที่ 3 แสดงแคลลัสข้าวหอมมะลิแดงที่เพาะเลีย้ งบนอาหารที่เติมไคโตซานระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 4 สัปดาห์
แสดงบริเวณที่เกิดจุดสีเขียวและยอดขนาดเล็ก (ลูกศรชี้)

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากการศึกษาผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเจริญของแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง พบว่าแคลลัสมีค่าเฉลี่ยของ
น้ ำ หนั ก สด น้ ำ หนั ก แห้ ง ความกว้ า ง และความยาวของแคลลั ส ลดลง เมื ่ อ ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของ NaCl เพิ ่ ม สู ง ขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลของ NaCl ต่อการเจริญของแคลลัส ในข้าวหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์ PAU 201 และ PR 116
(Wani et al. 2010a), พันธุ์ BRRI 38 และข้าวพันธุ์ CHINI KANAI (Zinnah et al., 2013) และพันธุ์ MRQ74 (Alhasnawi
et al., 2016) ซึ่งรายงานว่าแคลลัสของข้าวสายพันธุ์เหล่านี้ล้วนได้รับผลกระทบจาก NaCl เมื่อระดับความเข้มข้นสูงขึ้นจะ
ส่งผลให้การเจริญของแคลลัส ทั้งค่าเฉลี่ยน้ำหนักสด เปอร์เซ็นต์การเกิดต้นใหม่ลดลง จากการศึกษาพบว่า แคลลัสที่เพาะเลีย้ ง
บนอาหารสูตรที่เติม NaCl ความเข้มข้น 150 และ 200 มิลลิโมลาร์ มีอัตราการรอดชีวิตต่ำ พบรายงานว่า NaCl ส่งผลให้พืช
มีความดันออสโมติก (Osmotic potential) ในข้าวลดลง (Khanyatnezhad et al., 2011) นอกจากนี้ข้าวยังสะสมโพลีน
เพิ่มขึ้นเมื่อระดับความเข้มข้นของ NaCl เพิ่มขึ้นด้วย (ธีระรัตน์ อุบลรัตน์, 2561) นอกจากนี้ อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์
(Relative Growth Rate) และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ รงควัตถุที่ใช้เพื่อสังเคราะห์ด้วยแสงก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ด้วย
เช่นเดียวกัน (ทวิพร แก้วเนรมิตร และ นุชนาถ วุฒิประดิษกุล , 2014) โดยรวมแล้ว ข้าวที่อยู่ในสภาวะเครียดเค็มมีการ
เจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตลดลงอย่างชัดเจน (Thitisaksakul et al., 2015)
จากการศึกษาผลของ PEG (6000)ต่อการเจริญของแคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง พบว่า เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
ของแคลลัสลดลงเมื่อปริมาณ PEG (6000) เพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลให้แคลลัสมีขนาดและนำหนักสดน้ำหนักแห้งลดลง สอด
คลองกับรายงานของ Wani et al. (2010b) ที่ศึกษาการเจริญของแคลลัสข้าวพันธุ์ PAU 201 และ PAU 116 ภายใต้ PEG
(6000) พบว่าเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต น้ำหนักและขนาดของแคลลัสข้าวทั้งสองสายพันธุ์มีค่าลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นของ
PEG (6000) เพิ่ม สูงขึ้นขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการเพิ่มขึ้ นของ PEG (6000) ส่งผลต่อเปอร์เซ็น ต์การชักนำให้เกิด ต้ น
(Regeneration percentage) ลดลงในข้าวทั้งสองสายพันธุ์ และจากการศึกษาพบว่าเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของข้าวพันธุ์
หอมมะลิแดงลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นของ PEG (6000) เพิ่มสูงขึ้น ในการศึกษาของ Bunnag et al. (2016) รายงานว่า
แคลลัสของข้าวสายพันธุ์ RD6 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม PEG (6000) พบว่าที่ระดับความเข้มข้น 2 %(v/v) ส่งผลให้
เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของแคลลัสลดลง (64%) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม (100%) และพบว่าจะมีค่าลดลงเมื่อระดับ PEG
(6000) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ PEG (6000) ยังส่งผลกระทบต่อการเจริญ ในข้าวโดย Rahim et al. (2020)
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รายงานว่าเมื่อชักนำแคลลัสข้าวบนอาหารที่เติม PEG (6000) พบว่าเมื่อระดับความเข้มข้น PEG (6000) เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผล
ให้ น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง และขนาดของแคลลัสมีค่าลดลง ปริมาณโพลีนและกิจกรรมของเอ็นไซม์คะตะเลส (Catalase
activity (CAT)) เพิ่มขึ้นเนื่องจากอยู่ในสภาวะเครียด
เมื่อชักนำแคลลัสบนอาหารเพาะเลี้ยงที่เติมไคโตซานส่งผลให้แคลลัสข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง มีน้ำหนักสด น้ำหนัก
แห้ง ความกว้าง ความยาวของแคลลัสเพิ่มขึ้น และมีค่าสูงที่สุดเมื่อระดับความเข้มข้นของไคโตซาน 50 ppm เปอร์เซ็นต์การ
ตอบสนอง และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของแคลลัสสูงที่สุดอย่างมีนั ยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gonzalez et al
(2015) ที่ศึกษาผลของไคโตซานในข้าวพันธุ์ INCA LP-5 และเมื่อได้รับไคโตซาน 100 mg/l ส่งผลให้น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง
ความกว้างของใบ และความยาวของใบข้าวเพิ่มสูงขึ้น แคลลัสในบริเวณที่มีการเกิดจุดสีเขียวสามารถชักนำให้เกิดต้นได้ดีกว่า
บริเวณที่ไม่เกิดจุดสีเขียว (Sharawat, 2001) นอกจากนี้ยังพบว่าไคโตซานมีส่วนช่วยชักนำให้เกิดยอดในข้าวหอมนิลที่บริเวณ
จุดสีเขียวบนแคลลัสได้ดีด้วย (พันทิวา ทีรวม และ ขวัญเดือน รัตนา, 2560) สำหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ถือเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ต่อยอดในงานวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าว หรือสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวภายใต้ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้
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Effects of media and growth regulators on callus induction and shoot bud formation
from leaf explants of marigold
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บทคัดย่อ:
ดาวเรืองเป็นพืชเศรษฐกิจและนิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอกในประเทศไทย ดอกมีสารประกอบฟลาโวนอยด์ที่สำคัญ และ
ลำต้นพบน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียและเชื้อรา ดาวเรืองยังใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อ
ทำให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น ในงานวิจัยนี้ศึกษาสูตรอาหารและความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการ
ชักนำชิ้นส่วนใบดาวเรืองให้เกิด แคลลัสและตายอด เมื่อเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS)
ดัดแปลงที่มีความเข้มข้นต่างกันของสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-benzyladenine (BA) และ 1-naphthalene acetic acid
(NAA) พบว่า เกิดแคลลัสและรากแต่ไม่เกิดตายอด เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร enriched MS (EMS) ที่เติมน้ำมะพร้า ว
ซิลเวอร์ไนเตรท เคซีนไฮโดรไลเสต โพลิไวนิลไพโรลิโดน กลูตามีน BA และ NAA พบว่า มีความเหมาะสมในการชักนำชิ้นส่วน
ใบให้เกิดตายอด โดย BA 2 มก./ล. และ NAA 0.5 มก./ล. ให้เปอร์เซ็นต์การเกิดตายอดดีที่ส ุด (100 %) ใช้ระยะเวลา 4
สัปดาห์ หลังจากเพาะเลี้ยง 5 สัปดาห์ พบว่า ตายอดพัฒนาไปเป็นยอด จากนั้นจึงนำยอดที่ได้มาวางบนอาหารสูตร MS ที่ไม่
เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่า ยอดมีการยืดยาวและแตกยอดเพิ่มเฉลี่ยคิดเป็น 2.5 ยอดต่อต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์ดาวเรืองในสภาพปลอดเชื้อและการปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองในอนาคต
คำสำคัญ : ดาวเรือง สูตรอาหาร แคลลัส การเกิดตายอด
Abstract:
Marigold is an economic crop and popularly grown for cut flowers in Thailand. Flowers are great
sources of flavonoid compounds. Stems consist of essential oils which has antibacterial and antifungal
activities. In addition, marigold is used in animal feed industries as an ingredient to increase the nutritional
value. In this research, media and plant growth regulators for induction of calli and differentiation of shoot
buds from leaf explants of marigold were studied. The leaf segments were cultured on modified Murashige
and Skoog (MS) medium with various concentrations of plant growth regulators, 6-benzyladenine (BA) and
1-naphthalene acetic acid (NAA). Callus induction and root formation were observed but shoot buds were
not induced. The enriched MS (EMS) medium supplemented with coconut water, AgNO3, casein
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hydrolysate, polyvinylpyrrolidone, glutamine, BA and NAA were investigated. It was found that EMS medium
containing 2 mg/l BA and 0.5 mg/l NAA gave the highest percentage (100 %) of shoot bud formation within
4 weeks and shoots were regenerated after 5-week culture. The developed shoots were placed on MS
medium without plant growth regulators. Shoot elongation and formation of multiple shoots were
observed with average 2.5 shoots per plant. This research would be beneficial for micropropagation and
genetic improvement of marigold.
Keywords : Marigold, Media, Callus, Shoot bud formation
บทนำ:
ดาวเรืองเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Asteraceaes (Compositae) สกุล Tagetes ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L.
ชื่อสามัญ Marigold มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกและทวีปอเมริกา ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุก เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ลำต้นตัง้ ตรง เป็น
ไม้เนื้ออ่อน ใบเป็นใบประกอบขนนก เรียงตัวแบบตรงข้าม ปลายใบแหลม ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกเดี่ยวที่ปลายกิ่ง ดอกวง
นอกกลีบดอกเป็นรูปร่างซ้อนกันแน่น [1] ในประเทศไทยนิยมนำดาวเรืองมาสักการะบูชาตามพิธีทางศาสนา ดอกดาวเรืองมี
สารประกอบอื่น ๆ เช่น ฟลาโวนอยด์ แคโรทีนอยด์ คาเอมพ์เฟอริตริน ลูทีน และซีแซนทีม เป็นต้น ส่วนของลำต้นยังพบน้ำมัน
หอมระเหย ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียและเชื้อรา ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหารเสริม สารสกัดที่ได้จากดอกมี
ฤทธิ์ช่วยบำรุงผิวและยังนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมเพื่อบำรุงสายตาซึ่งมีสารประกอบของลูทีนและทีแซนทีน [2]
นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังนำดาวเรืองมาเป็นส่วนผสมเพื่อช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดี และมีสีสันสวยงาม หากนำมา
ผสมในอาหารสัตว์ปีกจะทำให้ไข่แดงมีสีเข้มขึ้น และมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น [9]
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นการเลี้ยงหรือขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งโดยนำชิ้นส่วนของพืชมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์
ภายในสภาวะควบคุมแสง อุณหภูมิ และปลอดเชื้อโดยใช้เวลาน้อยได้ต้นพืชจำนวนมาก ต้นที่ได้จาการเพาะเลี้ยงจะมีลักษณะ
พันธุกรรมเหมือนต้นแม่ [1] นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่า และเพิ่มโอกาสในการ
คัดเลือกพันธุ์พืชที่มีลักษณะตามต้องการมากขึ้น
การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบดาวเรืองแอฟริกันมีความยากในการชักนำให้เกิดแคลลัส และการชักนำให้เกิดต้น [3] [4]
มีรายงานว่าแคลลัสจากชิ้นส่วนใบดาวเรืองฝรั่ง เศสเมื่อเลี้ยงได้ 3 สัปดาห์ พบว่าแคลลัส เป็นสีน้ำตาล และหยุดการเจริญ
นอกจากนี้ยังพบการเกิดรากของแคลลัสเพียงอย่างเดีย ว [5] เมื่อเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบดาวเรืองแอฟริกันได้ 3 สัปดาห์ พบว่า
แคลลัสมีสีน้ำตาลเขียวและเกิดราก นอกจากนี้ยังพบการเกิดจุดเขียวในแคลลัสบางส่วน [3] เมื่อเติมน้ำมะพร้าว ซิลเวอร์ไนเต
รท เคซีนไฮโดรไลเสต โพลิไวนิลไพโรลิโดน และกลูตามีน ลงในอาหารเพาะเลี้ยงสามารถชักนำให้เกิดต้นจากแคลลัสได้ แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของดาวเรือง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชิ้นส่วนใบดาวเรืองแอฟริกันมีการรายงานน้อยมาก เนื่องจากผลการ
ทดลองไม่มีความสม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม อาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง ใช้เวลานาน และไม่สามารถทำซ้ำได้ [6]
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนำให้เกิดแคลลัสและตายอดจากชิ้นส่วนใบ
ดาวเรืองพันธุ์มหาโชค สีทองเข้ม ศึกษาการชักนำตายอดให้ยืดยาวเป็นต้น และการแตกยอดเพิ่มจากยอดเริ่มต้น
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วิธีการทดลอง:
นำใบดาวเรืองพันธุ์มหาโชค สีทองเข้ม มาฟอกฆ่าเชื้อด้วย 1.67% sodium hypochlorite จากนั้นนำไปเขย่าบน
เครื่องเขย่าเป็นเวลา 10 นาที และล้างด้วยน้ำกลั่นประมาณ 4-5 ครั้ง โดยเขย่าหลอดขึ้นลงเบา ๆ เทใบดาวเรืองลงบนตะแกรง
ซับด้วยกระดาษทิชชู่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว นำใบดาวเรืองมาตัดให้มีขนาด 0.5 x 0.5 ซม. แล้ววางบนอาหาร 2 สูตร อาหาร
สูตรที่ 1 คือ MS [7] ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตต่างกัน 5 ทรีตเมนต์ ได้แก่ ทรีตเมนต์ 1 (T1) มี BA 0.5 มก./ล. และ NAA
0.5 มก./ล., ทรีตเมนต์ 2 (T2) มี BA 1 มก./ล. และ NAA 0.5 มก./ล., ทรีตเมนต์ 3 (T3) มี BA 1 มก./ล. และ NAA 0.25
มก./ล., ทรีตเมนต์ 4 (T4) มี BA 1 มก./ล. และ NAA 1.5 มก./ล. และทรีตเมนต์ 5 (T5) มี BA 2 มก./ล. และ NAA 0.5 มก./
ล. และอาหารสูตรที่ 2 คือ EMS [4] ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตต่างกัน 5 ทรีตเมนต์ ได้แก่ ทรีตเมนต์ 1 (T1) มี BA 0.25
มก./ล. และ NAA 0.5 มก./ล., ทรีตเมนต์ 2 (T2) มี BA 1 มก./ล. และ NAA 0.5 มก./ล., ทรีตเมนต์ 3 (T3) มี BA 1 มก./ล.
และ NAA 0.25 มก./ล., ทรีตเมนต์ 4 (T4) มี BA 2 มก./ล. และ NAA 0.5 มก./ล. และทรีตเมนต์ 5 (T5) มี BA 2 มก./ล. และ
NAA 0.25 มก./ล. โดยเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ในสภาพให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 4-5 สัปดาห์ โดย
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยแต่ละทรีตเมนต์มี 3 ซ้ำ ซ้ำละ 5 ชิ้นส่วนใบ จากนั้น
นำยอดที่ได้จ ากการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร EMS มาวางบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อชักนำให้ยอดยืดยาว
ผลการทดลอง:
การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนใบบนอาหารสูตร MS
เมื่อนำชิ้นส่วนใบดาวเรืองวางบนอาหารสูตร MS ที่มีความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่างกัน
พบว่า ชิ้นส่วนใบที่วางบนอาหารสูตร MS สัปดาห์ที่ 1 ทุกทรีตเมนต์เกิดแคลลัส สัปดาห์ที่ 2 เกิดรากทุกทรีตเมนต์ สัปดาห์ที่ 3
แคลลัสในทรีตเมนต์ที่ 1, 3 และ 5 เริ่มเป็นสีน้ำตาล ทรีตเมนต์ที่ 1 มีรากยืดยาวมากที่สุด ทรีตเมนต์ที่ 5 แคลลัสมีสีน้ำตาลเข้ม
มากที่สุด และสัปดาห์ที่ 4 แคลลัสในทรีตเมนต์ที่ 2 และทรีตเมนต์ที่ 4 มีลักษณะคล้ายกัน คือ มีสีเหลืองเขียว แต่ในทรีตเมนต์
ที่ 2 มีรากยืดยาวมากกว่าทรีตเมนต์ที่ 4 อย่างไรก็ตามไม่พบการเกิดตายอดในทุกทรีตเมนต์ (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบดาวเรืองบนอาหารสูตร MS ที่มีความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA
ต่างกัน (bar = 1 เซนติเมตร) เป็นเวลา 4 สัปดาห์

การชักนำให้เกิดยอดจากชิ้นส่วนใบบนอาหารสูตร EMS
เมื่อนำชิ้นส่วนใบดาวเรืองวางบนอาหารสูตร EMS ที่มคี วามเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่างกัน
พบว่า ชิ้นส่วนใบที่วางบนอาหารสูตร EMS สัปดาห์ที่ 1 ทุกทรีตเมนต์เกิดแคลลัส สัปดาห์ที่ 2 เกิดรากทุกทรีตเมนต์ สัปดาห์ที่
3 ทรีตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 ไม่เกิดยอด แต่ในทรีตเมนต์ที่ 2 เกิดจุดเขียว ต่างจากทรีตเมนต์ที่ 4 และทรีตเมนต์ที่ 5 ที่เกิดตา
ยอด และจุดเขียว (ภาพที่ 2) และเมื่อเพาะเลี้ยงได้ 4 สัปดาห์ พบว่า ตายอดยังคงมีขนาดเล็กอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
เพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นเพื่อให้ยอดมีขนาดใหญ่ขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบทรีตเมนต์ที่ 4 และ 5 พบว่า ลักษณะของแคลลัสในทรีตเมนต์ที่ 4 มีสีเหลืองเขียว มีราก
จำนวนน้อยและขนาดสั้น มีการเกิดตายอดมากกว่าทรีตเมนต์ที่ 5 (ภาพที่ 2) ส่วนแคลลัสในทรีตเมนต์ที่ 5 มีลักษณะสีน้ำตาล
และมีรากยืดยาวมากกว่า ดังนั้นทรีตเมนต์ที่ 4 เหมาะสมในการชักนำให้เกิดตายอดของดาวเรืองดีกว่า เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์
การเกิดตายอด 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ทรีตเมนต์ที่ 5 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดตายอด 40 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)
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ภาพที่ 2 การชักนำให้เกิดตายอดบนอาหารสูตร EMS ที่มสี ารควบคุมการเจริญเติบโตต่างกัน (bar = 1 เซนติเมตร) เป็นเวลา
4 สัปดาห์
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส ตายอด และรากที่ได้จากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบบนอาหารสูตร EMS เป็นเวลา 4
สัปดาห์
ทรีตเมนต์
ปริมาณสารควบคุมการ
จำนวนใบ เปอร์เซ็นต์การ เปอร์เซ็นต์การ เปอร์เซ็นต์การ
เจริญเติบโต
เริ่มต้น
เกิดแคลลัส
เกิดตายอด
เกิดราก
(ใบ)
(%)
(%)
(%)
BA (มก./ล.) NAA (มก./ล.)
1

0.5

0.25

15

100

0

100

2

1.0

0.5

15

100

0

100

3

1.0

0.25

15

100

0

100

4

2.0

0.5

15

100

100

100

5

2.0

0.25

15

100

40

100
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เมื่อเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบดาวเรืองบนทรีตเมนต์ที่ 4 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า เกิดแคลลัสที่บริเวณเส้นกลางใบ มี
ลักษณะเกาะกันอย่างหลวม ๆ สีเขียวอ่อน สัปดาห์ที่ 2 แคลลัสบางส่วนพัฒนาไปเป็นราก สัปดาห์ที่ 3 แคลลัสบางส่วนพัฒนา
ไปเป็นจุดเขียว สัปดาห์ที่ 4 จุดเขียวบางจุดพัฒนาไปเป็นตายอด (ภาพที่ 3) และเมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 5 สัปดาห์ จะเห็นว่า
ตายอดบางส่วนพัฒนาไปเป็นยอด โดยเกิดยอดเฉลี่ย 1.05 ยอดต่อชิ้นส่วนใบ

ภาพที่ 3 การเกิดแคลลัส และตายอดของชิ้นส่วนใบดาวเรืองบนอาหารสูตร EMS ที่มี BA 2 มก./ล. และ NAA 0.5 มก./ล.
(T4) (bar = 0.5 เซนติเมตร) ลูกศรสีดำแสดงตายอด
การชักนำให้ยอดยืดยาวบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
การชักนำให้เกิดยอดจากชิ้นส่วนใบดาวเรืองบนอาหารสูตร EMS ที่มี BA 2 มก./ล. และNAA 0.5 มก./ล. (T4) มี
เปอร์เซ็นต์การเกิด ตายอดมากที่ส ุ ด จึง นำตายอดมาชักนำให้ ย อดยื ดยาวบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติ มสารควบคุม การ
เจริญเติบโต พบว่า ตายอดที่มีลักษณะสมบูรณ์จะมีการยืดยาวของต้นได้ดีกว่าตายอดที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังพบว่า มีการ
แตกยอดเพิ่มจากยอดเดิม ในสัปดาห์ที่ 3 โดยเกิดยอดทั้งหมดเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ คิดเฉลี่ยเป็น 2.5 ยอดต่อต้น (ภาพที่ 4
และตารางที่ 2)

ภาพที่ 4 การชักนำให้ยอดยืดยาวบนอาหารสูตรอาหาร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (bar = 1 เซนติเมตร)
หมายเหตุ : A, B และ C คือ ยอดที่พัฒนามาจากตายอดบนอาหารสูตร EMS มี BA 2 มก./ล. และ NAA 0.5 มก./ล. (T4)
ลูกศรสีดำ คือ ยอดที่เกิดใหม่เพิ่มมาจากยอดเริ่มต้น
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ตารางที่ 2 จำนวนยอดทีย่ ืดยาวและแตกยอดเพิ่มบนอาหารสูตรอาหาร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเพาะเลี้ยงเป็น
เวลา 4 สัปดาห์
ขวด
จำนวนตายอด
จำนวนตายอดที่ยืดยาว จำนวนยอดทั้งหมด a จำนวนยอดเฉลี่ยต่อตายอด b
ที่
เริ่มต้น
1
4
2
4
2
2
4
1
3
3
3
4
2
5
2.5
รวม
16
5
12 (75%) c
2.5
หมายเหตุ : a คือ จำนวนยอดทั้งหมด = จำนวนยอดเดิม+จำนวนยอดที่เกิดใหม่
b
คือ จำนวนยอดทั้งหมด/จำนวนตายอดที่ยืดยาว
c
.. คือ (จำนวนยอดทั้งหมด/จำนวนยอดเริ่มต้น) x 100
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การทดลองเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบดาวเรืองพันธุ์มหาโชค สีทองเข้ม บนอาหารสูตร EMS ที่มี BA 2 มก./ล. และ NAA
0.5 มก./ล. พบว่าเกิดแคลลัส และมีเปอร์เซ็นการเกิดตายอดดีที่สุดใช้ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ลักษณะแคลลัสมีสีเหลืองเกาะกัน
อย่างหลวม ๆ เกิดรากน้อย ซึ่งแตกต่างจากรายงานที่มีมาก่อนที่ทดลองในดาวเรืองแอฟริกันและดาวเรืองฝรั่งเศส พบว่า
อาหารสูตร EMS ที่มี BA 0.5 มก./ล. และ NAA 0.25 มก./ล. และใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ลักษณะแคลลัสมีสีเขียว มีรากยืด
ยาวและให้ตายอดดีที่สุด [6] เมื่อเลี้ยงชิ้นส่วนใบดาวเรืองฝรั่งเศสในอาหารเหลว MS ที่เติมแคลเซียมไนเตรท พบว่า เมื่อ
เพาะเลี้ยงได้ 3 สัปดาห์ แคลลัสเป็นสีน้ำตาลและหยุดการเจริญ นอกจากนี้ยังพบการเกิดรากเพียงอย่างเดียว [5] เมื่อเพาะเลี้ยง
ชิ้นส่วนใบดาวเรืองแอฟริกันบนอาหารสูตร MS ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต BA 0.5 มก./ล. และ NAA 0.1 มก./ล. ได้ 3
สัปดาห์ พบว่าแคลลัสมีสีน้ำตาลเขียว เกิดราก นอกจากนี้ยังพบการเกิดจุดเขียวในแคลลัสบางส่วน [3]
ในงานวิจัยนี้จากการศึกษาผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมในการชักนำให้เกิดแคลลัส
และตายอดพบว่า อาหารที่เหมาะสม คือ สูตร EMS ที่มี BA 2 มก./ล. และ NAA 0.5 มก./ล. โดยเกิดแคลลัสในสัปดาห์ที่ 2
และเกิดตายอดในสัปดาห์ที่ 4 ตายอดพัฒนาไปเป็นยอดในสัปดาห์ที่ 5 เมื่อนำตายอดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่มี
สารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่า ยอดมีการยืดยาวและแตกยอดเพิ่มจากยอดเริ่มต้น เฉลี่ยเป็น 2.5 ยอดต่อต้น
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณสาขาพันธุศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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บทคัดย่อ:
เพื่อศึกษา Cross sectional analytic Study ความสัมพันธ์ของประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และการปนเปื้ อน
แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง กันยายน 2563 โดยเป็นการศึกษาการปนเปื้อนเชื้ อแบคทีเ รีย
ดื้อยาต้านจุลชีพ จำนวน 3 ชนิดได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ได้แก่ แหนม ไส้อั่ว หมูยอ และปลาส้ม โดยดำเนินการเก็บตัวอย่าง แหนม ไส้อั่ว หมูยอ และปลาส้ม 27, 24, 41 และ
13 ตัวอย่างตามลำดับ ตรวจหาเชื้อ ปนเปื้อนและทดสอบด้วยวิธี Disk susceptibility ผลการศึกษาพบว่าเชื้อแบคทีเรียใน
แหนมพบการปนเปื้อน 22 ตัวอย่าง (81.1%) ได้แก่ E. coli 10 ตัวอย่าง เชื้อ 2 ชนิด E. coli และSalmonella spp. 10
ตัวอย่าง และเชื้อ 3 ชนิด E. coli Salmonella spp. และ S.aureus 2 ตัวอย่าง ไส้อั่วพบการปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง (4.2%)
ได้แก่ E. coli 1 ตัวอย่าง หมูยอพบการปนเปื ้ อน 4 ตัวอย่าง (9.8%) ได้แก่ E. coli 3 ตัวอย่าง และเชื้อ 3 ชนิด E. coli
Salmonella spp. และ S. aureus 1 ตัวอย่าง และปลาส้มพบการปนเปื้อน 10 ตัวอย่าง (76.9%) ได้แก่ E. coli 6 ตัวอย่าง
และเชื้อ 2 ชนิด E. coli และ Salmonella spp. 4 ตัวอย่าง และการดื้อยาใช้ CLSI ฉบับ M100 28th edition ของเชื้ อ
แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ E. coli 37 ตัวอย่างที่ให้ผล Resistant ได้แก่ Ampicillin 10ug จำนวน 25 ตัวอย่าง (67.6%)
Ciprofloxacin 5ug จำนวน 17 ตั ว อย่ า ง (46.0%) และ Tetracycline 30ug จำนวน 22 ตั ว อย่ า ง (59.5%) เชื้ อ
Salmonella spp. 17 ตัวอย่างที่ให้ผล Resistant ได้แก่ Ampicillin 10ug จำนวน 13 ตัวอย่าง (76.5%) Chloramphenicol
30ug จำนวน 7 ตัวอย่าง (41.2%) และ Tetracycline 30ug จำนวน 12 ตัวอย่าง (70.6%) และเชื้อ S. aureus 3 ตัวอย่าง
ที ่ ใ ห้ ผ ล Resistant ได้ แ ก่ Gentamicin 10 ug จำนวน 2 ตั วอย่ าง (66.6%) จากการศึ กษาพบว่ ายั ง มี การปนเปื ้ อนเชื้อ
แบคทีเรียและการดื้อยาปฏิชีวนะ ดังนั้นในการบริโภคควรนำไปทำให้สุกก่อนรับประทานเพื่อลดเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมา
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, เชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ
Abstract:
To study cross sectional analytic study on the relationship between meat product and
antimicrobial resistant bacteria contamination. From November 2019 to September 2020, three
antimicrobial resistance bacteria were studied: Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella
spp., In meat products, namely Nham, Sausage, Pork Sausage and Pickled fish were 2 7 , 2 4 , 4 1 and 1 3
samples respectively. Detection of contamination and Disk susceptibility. The results showed that the
bacteria in Nham found contamination of 2 2 samples (81.1%) E. coli 1 0 samples, 2 types E. coli and
Salmonella spp. 1 0 samples and 3 types E. coli Salmonella spp. and S.aureus 2 samples. Sausage was
contamination 1 sample (4.2%) of E. coli 1 sample. Pork Sausage was contaminated 4 samples (9.8%) were
E. coli 3 samples and 3 types E. coli Salmonella spp. and S. aureus 1 sample. And Pickled fish found
contamination 1 0 samples (76.9%) were E. coli 6 samples and 3 types E. coli and Salmonella spp. 4
samples. Antimicrobial resistance CLSI M1 0 0 2 8 th edition, 3 7 samples of E. coli antimicrobial resistant
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bacteria were 2 5 samples of Ampicillin 1 0 ug (6 7 .6 % ) , Ciprofloxacin 5 ug, 1 7 samples (4 6 .0 % ) and
Tetracycline 3 0 ug. 2 2 samples (5 9 .5 % ) . Salmonella spp. 1 7 samples of resistant were 1 3 samples of
Ampicillin 10ug (76.5%), Chloramphenicol 30ug 7 samples (41.2%) and Tetracycline 30ug 12 samples
(70.6%). S. aureus 3 samples of resistant were 2 samples of Gentamicin 10 ug (66.6%). The study found
that the bacteria and antibiotic resistance were also contaminated. Therefore, for consumption, it should
be cooked before eating to reduce bacteria contamination.
Keywords: Meat products, Antimicrobial resistant bacteria
บทนำ:
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้สรุปสาเหตุส่วนใหญ่ของการเจ็บป่วยที่มาจากกการบริโภคอาหารว่าเกิดจากอาหาร
ที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส พาราสิต และสารเคมี รวมไปถึงสารพิษของเชื้อจุลินทรีย์ และสารเคมีต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนจาก
โรงงานอุตสาหกรรม [1] นอกจากนั้นยังพบว่าในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรคที่มาจากน้ำและอาหารเป็นสื่อซึ่ง
สามารถพบอยู่ได้ทั่วไป ซึ่งสาเหตุที่สำคัญมากจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำและอาหารที่นำมาบริโภค ทำให้เกิด
อาการท้องเสีย และอาหารเป็นพิษได้ [2] สิ่งที่สำคัญมากมาจากปัญหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถ
เกิดได้ในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร(Food chain) เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่มาจากการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยง การผลิต การ
ขนส่ง และการเก็บรักษา จนกระทั่งการปรุงเพื่อจำหน่ายต่อผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
ได้มาก ได้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตมาจากสัตว์บกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่และเนื้อสุกร [3]
ในประเทศไทย สถานการณ์ข องการปนเปื ้อนเชื้ อจุล ินทรีย ์ใ นอาหารยังพบอยู่ มาก ในปี 2555 มีเชื้อจุลิ นทรีย์
ปนเปื้อนในอาหารพร้อมบริโภค มือผู้สัมผัส อาหาร และในภาชนะสำหรับ ใส่ อาหาร ถึงร้อยละ 6.98 , 8.89 และ 10.62
ตามลำดับ แหล่งที่พบเชื้อปนเปื้อน ได้แก่ ตลาด ซุปเปอร์มาเก็ ต ร้านอาหาร แผงลอย โรงเรียนและโรงพยาบาล พบการ
ปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สูงถึงร้อยละ 36 ที่จำหน่ายในตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตในเขต
กรุงเทพ ฯ และปทุมธานี [4]
ในสถานการณ์เชื้อจุลิ นทรีย์ดื้อยา รัฐบาลได้มีนโยบายดำเนินการที่ จะทำให้ประชาชนทุ กคนมีสุขภาพสมบูร ณ์
แข็งแรง โดยมีการเน้ นนโยบายสร้ างสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อสร้างหลั กประกั นในการเข้ าถึ งบริ การทาง
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ที ่ไ ด้มาตรฐานแก่ ประชาชน ด้ วยความเสมอภาคและเท่าเที ย มกั น ภายใต้ นโยบายดั งกล่าว
กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ให้มีความตื่นตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ จากการบริโภคผลิตภั ณฑ์
สุขภาพ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สอดคล้องนโยบายสุขภาพ สาธารณะสร้างสุข ในการมุ่งเน้น ส่งเสริมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้มีการวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสื่อสารสาธารณะ
ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังมียุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสมรรถนะและความทั นสมั ยในการ
ตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศ
ไทย พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม
[5]
ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้ นและยั ง
ไม่มีแนวโน้มจะลดลง ขณะที่อัตราการดื้อยาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 700,000
ราย และคาดว่าในอีก 35 ปีข้างหน้า (ค.ศ.2050) คาดว่าการเสียชีวิตจะสูงถึง 10 ล้านคน โดยทวีปเอเชียและแอฟริกาจะ
เสียชีวิตมากที่ สุด คือ 4.7 และ 4.2 ล้านคน ตามลำดับ และคิดเป็นผลกระทบเชิ งเศรษฐกิ จสูง ถึง 3,500 ล้านล้านบาท
องค์การอนามัยโลกระบุว่าแนวโน้มการดื้อยาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้โลกเข้าสู่ยุคหลังยาปฏิชีวนะ (Post-antibiotic
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era) ที่การติดเชื้อแบคทีเรียเพียงเล็กน้อยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สำหรับประเทศไทยการประมาณการณ์เบื้องต้นคาดว่ ามี
การติดเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 87,751 ครั้ง เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา 38,481 ราย (ร้อยละ 40 ของผู้ติดเชื้อดื้อยา) อยู่รักษาตัว
ในโรงพยาบาลนานขึ้น 3.24 ล้านวัน มูลค่ายาต้านจุลชีพที่ใช้รักษาคิดเป็น 2,539-6,084 ล้านบาท สูญเสียทางเศรษฐกิจ
โดยรวมไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท หรือประมาณร้ อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ นอกจากนี้ การใช้ย า
ปฏิชีวนะในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยใน พ.ศ.2553-2573 คาดว่าจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะใน
ภาคการเกษตรเพิ ่ ม ขึ ้ น ร้ อ ยละ 67 หรื อ จาก 63,000 ตั น เป็ น 106,000 ตั น [6] จากการศึ ก ษาการดื ้ อ ยาของเชื้ อ
Salmonella จากโรงเชือดไก่และอาหาร ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 พบว่าเชื้อ S. Enteritidis ถูกพบในตัวอย่างส่งตรวจ ร้อย
ละ 16.36 ซึ่งเชื้อ S. Enteritidis มักจะพบมากในฟาร์มไก่ โดยเชื้อ Salmonella spp. ส่วนใหญ่พบรูปแบบการดื้อยาแบบ
ชนิดเดียว มีการดื้อต่อยามีการดื้อยา Ampicillin ร้อยละ 20 [7]
การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคมีเรียที่เคยได้สัมผัสยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้ยาปฏิชีวนะในคน สัตว์
และพืช เช่นสัตว์ อาหาร ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ ที่ได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ป้องกันโรค ซึ่งเชื้อแบคทีเรียที่ไ วต่อ
ยาปฏิชีวนะก็จะตายไป แต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะก็ยังคงอยู่และอาจเพิ่มจำนวนมากขึ้ นแทนที่เชื้อที่ตายไป ซึ่งการ
ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือป้องกันโรคในสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการที่คน
รับรับประทานอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ที่มียาปฏิชีวนะตกค้างอยู่ โดยยาปฏิชีวนะตกค้างดังกล่าวสามารถชักนำให้แ บคทีเรีย
อาศัยอยู่ในร่างกาย ดื้อต่อยาปฏิชีวนะขนานนั้นหรืออาจดื้อยาปฏิชี วนะขนานอื่น ๆ ด้วย [8]
ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนหลายสาเหตุ สำหรับคนสามารถพบในโรงพยาบาลทุ กระดับ
รวมทั้งการที่มีการขายยา จ่ายยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้องแก่ประชาชนทั้งที่เกิดจากร้านชำและร้านขายยา นอกจากนั้ นปั ญหาเชื้ อ
ดื้อยายังกระจายไปสู่ชุมชนซึ่งพบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลายที่กระทบห่วงโช่อาหาร ทั้งในกระบวนการผลิต ได้แ ก่
ปศุสัตว์ ประมง เกษตรสวนผลไม้รวมถึงการขนส่งอาหารสด ซึ่งทำให้พบปัญหาเชื้อดื้อยาในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับ บริโภค
ด้วย
ซึ่งการตระหนักปัญหาการดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย์นอกเหนือจากด้านผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เ ป็ นด้านหลั ก
แล้ว ยังมีผลกระทบในด้านอื่น ๆ ด้วยรวมถึงด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการบูรณาการการทำงานอย่ างรอบ
ด้านภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ ่งเดีย ว (One Health)” การศึกษาการปนเปื้ อนยาปฏิช ี วนะและเชื้ อจุ ลิ นทรีย ์ดื้ อ ยาใน
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาเชื้อดื้อยารวมทั้งการใช้ ย าปฏิ ชี วนะที่ต กค้ างใน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ที่ก่อให้เกิดการตกค้างของยาในเนื้อสัตว์และผลิต ภัณฑ์สัตว์ เช่น น้ำนม และ
ไข่ เป็นต้น และสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ได้แก่ เกิดอาการข้างเคียงของยา เกิดการแพ้ยา (เช่น ยาในกลุ่ ม
Penicillin) เกิดเชื้อดื้อยาตลอดจนอาจก่อให้เกิดมะเร็ง นอกจากการตกค้างของยาปฏิชีวนะในสัตว์แล้ว ยังเกิดการปนเปื้ อน
ของยาในสิ่งแวดล้อม เช่น ในดิน และแหล่งน้ำ [5]
จากสถานการณ์ ด ั ง กล่ าวข้ างต้ นเห็ นได้ ว่ าผลิ ต ภั ณฑ์ เ นื ้ อสั ต ว์ เ ป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ที ่ มี ค วามเสี ่ ย งต่ อการปนเปื ้ อ น
เชื้อจุลินทรีย์ได้สูงรวมทั้งการพบแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ และมีโอกาศพบการตกค้ างของยาปฏิชีวนะด้ วย และยังไม่มี
การศึกษาและข้อมูลของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ด้วยนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การแบคทีเรียดื้อยาต้า นจุลชีพในผลิตภั ณฑ์เ นื้ อสัต ว์ ใน
เขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จาก
การศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทราบสถานการณ์การตกค้างของยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การปนเปื้อนแบคทีเรียดื้ อยาต้ าน
จุลชีพในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ชนิดยาปฏิชีวนะที่เชื้อจุลินทรีย์ดื้อยา และความสัมพันธ์ของประเภทผลิตภัณฑ์เ นื้ อสัต ว์ และการ
ปนเปื้อนแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นประกอบการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ
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ผลิตภัณฑ์อาหารให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เกิดความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารในผลิตภั ณฑ์เ นื้ อสัต ว์
ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และการปนเปื้อนแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ
กรอบการวิจัย
การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ จำนวน 3 ชนิดได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus
aureus และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้แก่ ไส้อั่ว หมูยอ แหนม ปลาส้ม ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563
แนวคิดทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย

ไม่พบ

สถานที่จำหน่าย

▪ ตลาด
▪ ศูนย์จำหน่ายของฝาก

การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
พบ

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป

▪
▪
▪
▪

ไส้อั่ว
หมูยอ
แหนม
ปลาส้ม

การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
▪ Escherichia coli
▪ Staphylococcus aureus
▪ Salmonella spp.

การดื้อยาปฏิชีวนะ
▪ ไม่พบ
เชื้อจุลินทรีย์ดอื้
ยาปฏิชีวนะ
▪ พบเชื้อจุลินทรีย์
ดื้อยาปฏิชีวนะ

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1) การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และการดื้อยาปฏิชีวนะ
2) การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ
3) การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาปฏิชีวนะ
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1) การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และการดื้อยาปฏิชีวนะ
เชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษที่พบในผลิตภัณฑ์อาหารที่พบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ได้แก่
Escherichia coli , Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. โดยเชื้อแต่ละชนิดมีลักษณะต่อไปนี้
Escherichia coli เป็ น เชื ้ อ แบคที เ รี ย แกรมลบ รู ป ร่ า งท่ อ น (Bacilli) ที ่ อ าศั ย อยู ่ ใ นลำไส้ ข องคนและ
สัตว์เลือดอุ่น เนื่องจากที่เป็นแบคทีเรียในลำไส้ จึงพบบ่อยในอุจจาระของคนและสัตว์ จึงใช้แบคทีเรียนี้เป็ นดัช นีบ่ งชี้ถึ ง การ
ปนเปื้อนของอุ จจาระในน้ ำและอาหาร (Index of fecal contamination) และเชื้อEscherichia coli ได้รับการจัดไว้ ใ น
ประเภทจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
Staphylococcus aureus เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก มีลักษณะกลม (Cocci) อยู่รวมกันเป็นกลุ่มคล้าย
พวงองุ่น เชื้อนี้ถูกจัดอยู่ในจำพวก Staphylococci ที่สร้างสารพิษซึ่งขับออกมาภายนอกเซลล์ คือ Enterotoxins ซึ่งเป็น
สารพิ ษที ่ ช ั กนำให้ เ กิ ด การหลั ่ ง ของเหลวขึ ้ นภายในลำไส้ ห รื อทางเดิ น อาหาร เป็ นผลทำให้ เ กิ ด อาการท้ องเดิ น เชื้ อ
Staphylococcus aureus มีการดำรงชีวิตที่สามารถปรับตัวตามเจ้าบ้าน อาศัยอยู่กับมนุษย์ กับสัตว์อื่น ๆ บริเวณปลายเปิด
ของอวัยวะที่เป็นช่องทางติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายของเจ้าบ้าน โดยมักพบในที่อับชื้น จมูก มือ ซอกเล็บ แขน
รวมทั ้ ง ส่ วนอื ่ น ๆ ของร่ างกายของผู ้ท ี ่ป ระกอบอาหารซึ ่ง ถือว่ าเป็ นจุ ดวิ กฤตที่ ทำให้เ ชื ้ อ Staphylococcus aureus นี้
แพร่กระจายไปในอาหารได้ [9]
Salmonella spp. เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างท่อน (Bacilli) สามารถเคลื่อนที่ได้ มีถิ่นที่อยู่ของเชื้อ
ตามธรรมชาติคือ ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ จะทำให้คนเกิดโรค Salmonellosis ซึ่งเกิดจากการที่คนได้รับประทาน
อาหารที่มีเชื้อ Salmonella spp. ปนเปื้อนในอาหารและน้ำ และสามารถเป็นพาหะนำโรคต่อไปได้ โดยแพร่เชื้อทางอุจจาระ
[10]
การปนเปื้อนเชื้อในวัตถุดิบ มีการศึกษาทางด้านระบาดวิทยาของเชื้อ Salmonella ในจังหวัดเชี ยงใหม่
และลำพูนในปี 2543 - 2546 พบว่าความชุกของเชื้อ Salmonella ในสุกรที่อยู่ในฟาร์ม เนื้อหมูในโรงฆ่าสัตว์ และเนื้อหมูใน
ตลาด ร้อยละ 6, 28 และ 29 ตามลำดับ และในการศึกษาระยะยาวยังพบอุบัติการณ์ของการพบเชื้อ Salmonella ในสุกรที่
อยู่ในฟาร์ม เนื้อหมูในโรงฆ่าสัตว์ และเนื้อหมูในตลาด ร้อยละ 7, 50 และ 20 ตามลำดับ [11]
การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้ อแบคมีเรียมีห ลายปั จจัยโดยปัจจัยหลั กที่เกี ่ยวข้องด้านอาหารที่ท ำให้เ ชื้ อ
แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ คือการที่เชื้อแบคทีเรียเคยได้สัมผัสยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้ยาปฏิชีวนะในคน สัตว์
และพืช ดังเช่นสัตว์ อาหาร ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ ไก่ หมู ปลา กุ้ง ที่ได้รับยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อ
เร่งการเจริญเติบโต ป้องกันโรค ทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในสัตว์เช่นบริเวณผิวหนัง ช่องปาก ลำไส้ และสิ่งแวดล้อมเช่ น
ดินในฟาร์ม หมูแหล่งน้ำในบ่อกุ้ง ได้สัมผัสยาปฏิชีวนะด้วย ซึ่งเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาปฏิชีวนะก็จะตายไป แต่เชื้อแบคทีเรียที่
ดื้อต่อยาปฏิชีวนะก็ยังคงอยู่และอาจเพิ่มจำนวนมากขึ้นแทนที่เชื้อที่ตายไป และบาทีอาจมีเชื้อแบคทีเรียที่พัฒนาตัวเองจน
สามารถดื้อยาปฏิชีวนะนั้นหรือ อื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือป้องกันโรคในสัตว์เป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการที่คนรับรับประทานอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ที่มียาปฏิชีวนะตกค้าง
อยู่ โดยยาปฏิชีวนะตกค้างดัง กล่าวสามารถชั กนำให้แบคทีเรีย อาศัย อยู่ใ นร่ างกาย ผิวหนัง ช่ อง ปาก ลำไส้ ที่ดื้อต่อยา
ปฏิชีวนะขนานนั้นหรืออาจดื้อยาปฏิชีวนะขนานอื่น ๆ ด้วย ทำให้นอกจากทำให้เกิดโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในผู้ ที่มีเ ชื้ อดื้อ
ยาปฏิชีวนะแล้ว ยังปนเปื้อนในอาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังผู้ป่วยรายอื่น ๆ ได้อีกด้วย [8]
2) การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ
การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยใช้วิธีการตรวจวิเค ราะห์มาตรฐาน
ดังต่อไปนี้
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การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli โดยใช้เทคนิค Multiple tube fermentation techniques 3-3-3 โดย
เพิ่มจำนวนในอาหารเลี้ยงเชื้ อ Lauryl sulphate tryptose broth และEC broth นำมาขีดแยกเชื้อบน Levine – eosin
methylene blue agar จากนั ้ น นำไปทดสอบยื น ยั น ทางชี ว เคมี ไ ด้ แ ก่ Indole production, Voges-Proskauer test,
Methyl red test, Citrate test และ Gram stain [12] โดยมีเกณฑ์ดังนี้ MPN Escherichia coli น้อยกว่า 3 ต่อกรัม
การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. โดยใช้เทคนิค Detection โดยเพิ่มจำนวนในอาหารเลี้ยงเชื้อ Buffered
peptone water, Rappaport- Vassiliadis medium with soya broth ( RVS broth) แ ล ะ Muller- Kauffmann
tetrathionate/novobiocin broth (MKTTn broth) นำมาขี ด แยกเชื ้ อบน Brilliant green/phenol red lactose agar
(BGA) และ Xylose lysine deoxycholate agar (XLD) จากนั ้ น นำไปทดสอบยื น ยั น ทางชี ว เคมี ไ ด้ แ ก่ TSI, Lysine
decarboxylase และUrea [13] โดยมีเกณฑ์ดังนี้ ต้องไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ต่อ 25 กรัม
การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus โดยใช้เทคนิค Spread plate โดยทำการเกลี่ยตัวอย่าง (Spread
plate) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird - Parker medium (BPA) agar จากนั้นนับจำนวนและนำมาทดสอบยื นยั นทางชี วเคมี
ได้แก่ Catalase test, Coagulase test และ Gram stain ต่อไป [14] โดยมีเกณฑ์ดังนี้ เชื้อ Staphylococcus aureus ต้อง
น้อยกว่า 100 โคโลนีต่อกรัม
3) การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาปฏิชีวนะ [15]
การทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ สามารถทำได้ทั้งแบบปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative) และ
แบบกึ่งปริมาณวิเคราะห์ (Semi-quantitative) วีแบบกึ่งปริมาณวิเคราะห์ เป็นวิ ธีที่เหมาะสมในการปฏิบัติ การ เป็นการ
ทดสอบโดยสารต้านจุลชีพจะซึมเข้าไปในเนื้อวุ้น (disk diffusion method) แล้วดูการยับยั้งการเจริญของจุล ชีพ ที่ อยู่บ นผิว
วุ้น โดยสารต้านจุ ลชีพ ที่ นำมาใช้ ในการทดสอบอาจใช้ กระดาษกรองชุบ สารต้ านจุ ลชีพ (ปกติ ที่นิย มใช้ มีข นาดเส้น ผ่ าน
ศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร) หรืออาจจะใช้ในรูปของเม็ดยา จุลชีพจะถูกยับยั้งการเจริญเติบโตด้วยปริมาณของสารต้ าน
จุลชีพที่ซึมเข้าไปในเนื้อวุ้นเกิดเป็นบริเวณว่างที่ไม่มีจุลชีพเจริญเติบโต เรียกบริเวณนี้ว่า inhibition zone
วิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิ บัติการในงานประจำวันทั่ว ๆ ไปในหลายประเทศ คือ Modified
Kirby-Bauer method เป็นวิธีที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยาก และผลการทดสอบที่ได้จะมีความครอบคลุมใกล้เคียงกับผลที่
ได้รับจากการรักษาผู้ป่วย
อาหารเลี ้ ย งเชื ้ อโดยปกติ ใ ช้ Mueller-Honton agar สำหรั บ เชื ้ อแบคที เ รี ย ทั ่ ว ๆ ไป pH ของ MuellerHonton ที่ใช้คือ 7.2-7.4 จานเพาะเชื้อที่ใช้จะต้องมีพื้นผิวด้านล่างจานที่แบนราบ ผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อต้องเรียบ
สม่ำเสมออยุ่ในระดับเดียวกันทั้งจาน ความหนาของอาหารเลี้ย งเชื้ อประมาณ 4 mm. ถ้าใช้จานเพาะเลี้ย งเชื้ อเส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 90 mm. ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อประมาณ 25-30 มล.
วิธีการทดสอบความไวโดยใช้แผ่นยา (วิธี Disk diffusion หรือ Kirby Bauer’s) หลักการ วิธี Disk
susceptibility เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพ รายงานผลไว ค่อนข้างไว หรือดื้อต่อสารต้านจุลชีพ เป็นวิธีทดสอบความไวต่อสาร
ต้านจุลชีพของแบคทีเรียก่อโรคชนิดเจริญไว (rapidly-growing aerobic pathogens) และชนิดเจริญยากบางชนิด
(fastidious bacteria) โดยใช้วิธีมาตรฐานของ CLSI ฉบับ M02 13th edition ทดสอบโดยป้ายเชื้อแบคทีเรียบนผิวของวุ้น
อาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton agar (MHA) เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบปรับความขุ่นให้เท่ากับความขุ่นมาตรฐาน 0.5
McFarland (1-2 x 108 CFU/ml) โดยใช้น้ำเกลือที่ปราศจากเชื้อ หรืออาหารเลี้ยงเชื้อเหลว วางแผ่นยาทดสอบ (ไม่เกิน 5
แผ่นบนจานขนาด 100 mm) บ่มเพาะเชื้อตามเวลาที่กำหนด วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณที่ไม่มีเชื้ อเจริญรอบแผ่นสาร
ต้านจุลชีพเทียบกับตารางแปลผลตามมาตรฐานของ CLSI ฉบับ M100 28th edition เชื้อ Escherichia coli และ เชื้อ
Salmonella spp. ทดสอบการดื้อยา Amoxicillin-clavulanic acid, Ampicillin, Azithromycin, Ceftazidime,
Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Ertapenem, Gentamicin, Imipenem, Meropenem, Trimethoprimsulfamethoxazole และ Tetracycline เชื้อ Staphylococcus aureus ทดสอบการดื้อยา Chloramphenicol,
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Ciprofloxacin, Clindamycin, Erythromycin, Gentamicin, Linezolid, Trimethoprim-sulfamethoxazole และ
Tetracycline
วิธีการทดลอง:
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ กษาครั ้ง นี ้เ ป็ นการศึ กษาเชิ งวิ เคราะห์ช นิ ดตั ดขวาง (Cross-sectional analytical study) เพื ่ อ ศึ กษา
สถานการณ์การยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียดื้อยาต้านจุ ลชีพตลอดห่วงโซ่การผลิต อาหารในผลิตภัณฑ์เ นื้อสัตว์ ในจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ สำรวจข้อมูลสถานที่จำหน่าย มีระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการศึ กษา
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาได้แก่ สถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ในเขตจังหวัดเชียงราย พะเย า แพร่ และน่าน
จำนวนรวม 135 แห่ง ประกอบด้วย ตลาด (รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน) 126 แห่ง และศูนย์จำหน่ายของฝาก 9 แห่ง โดยตลาด
ต้องที่มีโครงสร้างอาคารที่ชัดเจนเช่น ตลาดสด ตลาดเทศบาล เป็นต้น
วิธีสุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1) จังหวัดเชียงราย - สุ่มเลือกศูนย์จำหน่ายของฝากในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง โดยมีเหตุผล
ที่เลือกเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หลากหลายยี่ห้อ
- สุ่มเลือกตลาด ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง โดยมีเหตุผลที่เลือกเป็น
แหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หลากหลายยี่ห้อ
สำรวจผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่วางจำหน่าย หมูยอ ไส้อั่ว แหนม ปลาส้ม จัดทำบัญชีชื่อผู้ผลิต ยี่ห้อทผลิตภัณฑ์ โดย
ออกแบบการเก็บข้อมูล ตามที่ระบุในโครงการวิจัย เก็บตัวอย่างทุกยี่ห้อ กรณีที่เก็บจากตลาดหรือศูนย์จำหน่ายของฝาก ไม่
ต้องเก็บซ้ำกัน
2) จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน เลือกตลาดและศูนย์จำหน่ายของฝาก ด้วยเหตุผลข้างต้น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบบันทึกข้อมูลตัวอย่าง ที่สร้างขึ้นเองประกอบไปด้วยชุดข้อมูล 2 ชุด
ชุดที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปตั วอย่างผลิตภั ณฑ์เ นื้ อสัต ว์ ได้แก่ ชนิดตัวอย่าง ชื่อตัวอย่าง สถานที่
จำหน่าย ฉลากระบุ ลักษณะการบรรจุ ลักษณะตัวอย่าง สถานที่ผลิต แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ เป็นต้น
ชุดที่ 2 แบบบันทึกข้อมูล ผลการตรวจวิเคราะห์ท างห้ องปฏิบ ัติ การ ได้แก่ผลการตรวจวิเคราะห์ ก าร
ปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli ต่อ กรัม, Staphylococcus aureus ต่อ กรัม และ Salmonella spp.ต่อ 25 กรัม ผลตรวจ
วิเคราะห์การดื้อยาต้านจุลชีพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยดำเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย และขอความร่วมมือในการลงพื้ นที่เ ก็บ
ข้อมูล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
2. สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือเทศบาล
3. นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่สุ่มเก็บมาตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และการดื้อ
ยาปฏิชีวนะ
4. ตรวจแบบบันทึกข้อมูลตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
5. นำข้อมูลที่ได้รวบรวมครบสมบูรณ์แล้วมาวิเคราะห์ทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยทำการวิเคราะห์ดังนี้ การวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปและผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาปฏิชีวนะโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้ร้อยละ ความถี่ และค่าเฉลี่ย
ผลการทดลอง:
ข้อมูลทั่วไปตัวอย่างผลิตภัณฑ์ แหนม ไส้อั่ว หมูยอ และปลาส้ม
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์แหนม ไส้อั่ว หมูยอ และปลาส้ม จำนวน 105 ตัวอย่าง ประกอบด้วย แหนม
27 ตัวอย่าง ไส้อั่ว 24 ตัวอย่าง หมูยอ 41 ตัวอย่าง และปลาส้ม 13 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ห่อด้วยพลาสติก ร้อยละ
69.5 สถานที่จำหน่ายเป็นตลาดสด ร้อยละ 67.6 เนื้อสัตว์อัดเป็นก้อน ร้อยละ 64.8 รองลงมา เนื้อสัตว์ยัดใส่ไส้ ร้อยละ
22.8 และเนื้อปลาอัดเป็นก้อน ร้อยละ 12.4
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป (n=105)
ข้อมูล
ชนิดตัวอย่าง (n = 105)
แหนมหมู
ไส้อั่ว
หมูยอ
ปลาส้ม
ห่อบรรจุ (n = 105)
ห่อด้วยกระดาษ
ห่อด้วยใบตอง
ห่อด้วยพลาสติก
อื่น ๆ
สถานที่จำหน่าย (n = 105)
ตลาดสด
แหล่งที่จำหน่ายของฝาก
ลักษณ์ตัวอย่าง (n = 105)
เนื้อสัตว์ยัดใส่ไส้
เนื้อสัตว์อัดเป็นก้อน
เนื้อปลาอัดเป็นก้อน

จำนวน

ร้อยละ

27
24
41
13

25.8
22.8
39.0
12.4

2
18
73
12

1.9
17.2
69.5
11.4

71
34

67.6
32.4

24
68
13

22.8
64.8
12.4

ความชุกของการปนเปื้อนของเชื้อในผลิตภัณฑ์ แหนม ไส้อั่ว หมูยอ และปลาส้ม
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จากการตรวจวิเคราะห์แยกผลิตภัณฑ์พบว่าผลิตภัณฑ์แหนม 27 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้ อแบคทีเรีย
เกินเกณฑ์ 22 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว 24 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย 23 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์หมูยอ 41
ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย 37 ตัวอย่าง และ ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 13 ตัวอย่างพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเกิน
เกณฑ์ 10 ตัวอย่าง
ตารางที่ 2 ความชุกของการปนเปื้อนของเชื้อในผลิตภัณฑ์ แหนม ไส้อั่ว หมูยอ และปลาส้ ม
ชนิดตัวอย่าง
จำนวน
ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์แหนม (n= 27 ตัวอย่าง)
ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
5
18.5
พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเกินเกณฑ์
22
81.5
จำแนกการปนเปื้อนตามชนิดแบคทีเรีย
- พบเชื้อ MPN Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม
10
- พบเชื้อ MPN Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม และ เชื้อ
10
Salmonella spp. ต่อ 25 กรัม
- พบเชื้อ MPN Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม เชื้อ Salmonella
2
spp. ต่อ 25 กรัม และ เชื้อ Staphylococcus aureus ปริมาณ
มากกว่า 100 โคโลนี ต่อ กรัม
ผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว (n= 24 ตัวอย่าง)
ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
23
95.8
พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเกินเกณฑ์
1
4.2
จำแนกการปนเปื้อนตามชนิดแบคทีเรีย
- พบเชื้อ MPN Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม
1
ผลิตภัณฑ์หมูยอ (n= 41 ตัวอย่าง)
ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
37
90.2
พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเกินเกณฑ์
4
9.8
จำแนกการปนเปื้อนตามชนิดแบคทีเรีย
- พบเชื้อ MPN Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม
3
- พบเชื้อ MPN Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม เชื้อ Salmonella
1
spp. ต่อ 25 กรัม และ เชื้อ Staphylococcus aureus ปริมาณ
มากกว่า 100 โคโลนี ต่อ กรัม
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม (n= 13 ตัวอย่าง)
ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
3
23.1
พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเกินเกณฑ์
10
76.9
จำแนกการปนเปื้อนตามชนิดแบคทีเรีย
- พบเชื้อ MPN Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม
6
- พบเชื้อ MPN Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม และ เชื้อ
4
Salmonella spp. ต่อ 25 กรัม
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การดื้อยาของเชื้อ MPN Escherichia coli จากการที่เพาะแยกได้กับยาต้านจุลชีพ เทียบกับตารางแปลผลตาม
มาตรฐานของ CLSI ฉบับ M100 28th edition
จากการตรวจวิเคราะห์การดื้อยาปฏิชีวนะเชื้อ Escherichia coli ที่พบ 37 ตัวอย่าง ยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่
Susceptible ยกเว้น Ampicillin 10ug จำนวน 25 ตัวอย่าง (67.6%) Ciprofloxacin 5ug จำนวน 17 ตัวอย่าง (46.0%)
Tetracycline 30ug จำนวน 22 ตัวอย่าง (59.5%) และ Chloramphenicol 30ug จำนวน 12 ตัวอย่าง (32.4%) ที่ให้ผลไป
ในทาง Resistant
ตารางที่ 3 การดื้อยาของเชื้อ MPN Escherichia coli จากการที่เพาะแยกได้กับยาต้านจุลชีพ
ยาปฏิชีวนะสำหรับ Escherichia coli
Susceptible
Intermediate
Resistant
(n = 37)
จำนวน (%)
จำนวน (%)
จำนวน (%)
Amoxicillin-clavulanic acid 20/10 ug
30 (81.1)
7 (18.9)
0 (0.0)
Ampicillin 10ug
12 (32.4)
5 (13.6)
20 (54.0)
Azithromycin 15ug
32 (86.4)
0 (0.0)
5 (13.6)
Ceftazidime 30ug
32 (86.4)
4 (10.0)
1 (3.6)
Chloramphenicol 30ug
25 (67.6)
0 (0.0)
12 (32.4)
Ciprofloxacin 5ug
20 (54.0)
15 (40.5)
2 (5.5)
Ertapenem 10ug
34 (91.0)
2 (5.4)
1 (3.6)
Gentamicin 10ug
31 (83.8)
1 (3.6)
5 (13.6)
Imipenem 10ug
37 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
Meropenem 10ug
37 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
Trimethoprim-sulfamethoxazole1.25/23.75ug
29 (78.4)
0 (0.0)
8 (21.6)
Tetracycline 30ug
15 (40.5)
0 (0.0)
22 (59.5)
การดื้อยาของเชื้อ Salmonella spp. จากการที่เพาะแยกได้กับยาต้านจุลชีพ เทียบกับตารางแปลผลตามมาตรฐานของ
CLSI ฉบับ M100 28th edition
จากการตรวจวิเคราะห์การดื้อยาปฏิชีวนะเชื้อ Salmonella spp. ที่พบ 17 ตัวอย่าง ยาปฏิชีวนะส่วน
ใหญ่ Susceptible ยกเว้น Ampicillin 10ug จำนวน 13 ตัวอย่าง (76.5%) Chloramphenicol 30ug จำนวน 7 ตัวอย่าง
(41.2%) และ Tetracycline 30ug จำนวน 12 ตัวอย่าง (70.6%) ที่ให้ผลไปในทาง Resistant
ตารางที่ 4 การดื้อยาของเชื้อ Salmonella spp. จากการที่เพาะแยกได้กับยาต้านจุลชีพ
ยาปฏิชีวนะสำหรับ Salmonella spp.
Susceptible Intermediate Resistant
(n = 17)
จำนวน (%) จำนวน (%) จำนวน (%)
Amoxicillin-clavulanic acid 20/10 ug
16 (94.1)
0 (0.0)
1 (5.9)
Ampicillin 10ug
4 (23.5)
0 (0.0)
13 (76.5)
Azithromycin 15ug
17 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
Ceftazidime 30ug
13 (76.5)
0 (0.0)
4 (23.5)
Chloramphenicol 30ug
10 (58.8)
0 (0.0)
7 (41.2)
Ciprofloxacin 5ug
11 (64.7)
5 (29.4)
1 (5.9)
Ertapenem 10ug
17 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
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Gentamicin 10ug
Imipenem 10ug
Meropenem 10ug
Trimethoprim-sulfamethoxazole1.25/23.75ug
Tetracycline 30ug

14 (82.4)
16 (94.1)
17 (100.0)
11 (64.7)
5 (29.4)

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

3 (17.6)
1 (5.9)
0 (0.0)
6 (35.3)
12 (70.6)

การดื้อยาของเชื้อ Staphylococcus aureus จากการที่เพาะแยกได้กับยาต้านจุลชีพ เทียบกับตารางแปลผลตาม
มาตรฐานของ CLSI ฉบับ M100 28th edition
จากการตรวจวิเคราะห์การดื้อยาปฏิชีวนะเชื้อ Staphylococcus aureus ที่พบ 3 ตัวอย่าง ยาปฏิชีวนะ
ส่วนใหญ่ Susceptible ยกเว้น Gentamicin 10 ug จำนวน 2 ตัวอย่าง (66.6%) และ และ Tetracycline 30ug จำนวน 3
ตัวอย่าง(100%) ที่ให้ผลไปในทาง Resistant
ตารางที่ 5 การดื้อยาของเชื้อ Staphylococcus aureus จากการที่เพาะแยกได้กับยาต้านจุลชีพ
ยาปฏิชีวนะสำหรับ Staphylococcus aureus
Susceptible
Intermediate
Resistant
(n = 3)
จำนวน (%)
จำนวน (%)
จำนวน (%)
Chloramphenicol 30ug
2 (66.7)
0 (0.0)
1 (33.3)
Ciprofloxacin 5ug
2 (66.7)
0 (0.0)
1 (33.3)
Clindamycin 2ug
3 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
Erythromycin 15ug
3 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
Gentamicin 10 ug
1 (33.3)
0 (0.0)
2 (66.7)
Linezolid 30ug
3 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
Trimethoprim-sulfamethoxazole1.25/23.75ug
3 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
Tetracycline 30ug
0 (0.0)
0 (0.0)
3 (100.0)
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากการศึกษาพบว่ายังมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นในการบริโภคควรนำไปทำให้สุกก่อนรับประทานเพื่อลด
เชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมา และการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อที่พบในไส้อั่ว หมูยอ แหนม และปลาส้มยังคงพบสถานการณ์การ
ดื้อยาอยู่ จึงควรระมัดระวังยาปฏิชีวะนะที่ใช้อยู่ด้วย
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบพระคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างสำหรับการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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โดยเทคนิคเมทาโบโลมิกส์
STUDY ON THE CHANGE OF BIOMOLECULES IN PERFECT SEX AND FEMALE FLOWERS OF
LONGAN (Dimocarpus longan LOUR VAR. DAW) BY METABOLOMICS TECHNIQUE
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บทคัดย่อ :
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเทคนิคการสกัดสารเมทาโบไลท์ในดอกลำไยพันธุ์ดอ (Dimocarpus longan
Lour. var. Daw) ที่อยู่ในระยะดอกบานเพื่อเพิ่มการแสดงออกของสารเมทาบอไลท์ในการวิเคราะห์ทางด้านเมทาโบโลมิกส์
การศึกษาเบื้องต้นนี้มีการเปรียบเทียบตัวอย่างดอกลำไยเพศเมียปกติกับดอกลำไยสมบูรณ์เพศที่อยู่ในระยะดอกบานในฤดูฝน
(ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฏาคม) ณ ฟาร์ม 900 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด
และวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry (LC-HRMS) ทำการสกัด
ดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมียในเมทานอล 50% แล้วจึงวิเคราะห์ Metabolite fingerprint ด้วย LC-qTOF-MS ผลลัพธ์
จากการวิเคราะห์พบว่าโครมาโทแกรมของดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมียมีความแตกต่างกันทั้งแบบ Positive และ
Negative mode เมื่อทำการค้นหาสารเมตาโบไลท์จากโครมาโทแกรมชนิดบวก (Positive mode) ด้วยโปรแกรม Mass
hunter สามารถแยกสารเมตาโบไลท์ที่น่าจะเป็น (Putative metabolite) จากดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมียได้ 78 และ
83 ชนิดตามลำดับ ในจำนวนนี้มีสารเมตาโบไลท์ 6 ชนิด ที่พบได้ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย สำหรับการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิค Negative mode จากดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมียพบสารเมตาโบไลท์จำนวน 45 และ 67 ชนิดตามลำดับ
ในจำนวนนี้มีสารเมตาโบไลท์ 3 ชนิด ที่พบได้ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย และอาจจะมีสารที่คล้ายคลึงกันมากกว่านี้
หากใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำการ Alignment ก่อนเริ่มการระบุชนิดสารเมตาโบไลท์ ดังนั้นวิธีการสกัดสารเมทาโบไลท์
ด้วยสภาวะนี้มีการแสดงออกของสารเมทาบอไลท์ที่มีความเหมาะสมสำหรับการหาตัวบ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยาของดอก
เพศเมียลำไยพันธุ์ดอในขั้นตอนต่อไป
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อย่างไรก็ตามยังรอผลการวิเคราะห์ทางเมทาโบโลมิกส์ในระดับสูงด้วยเทคนิคการแยกชนิดของสารเมทาโบไลท์ด้วย
เทคนิค LC-HRMS ในการระบุชนิดของสารเมทาโบไลท์ที่คาดว่าเป็นเมทาโบไลท์บ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยาของดอกเพศ
เมียที่อยู่ในระยะดอกบานในฤดูหนาวได้ (ช่วงเดือนธันวาคม ถึง มกราคม)
คำสำคัญ: การสกัดสารเมทาโบไลท์ ดอกลำไย ฤดูหนาว และ เมทาโบโลมิกส์

Abstract:
The aim of this research is to seek method for metabolite extraction of the full bloom flowers of
longan (Dimocapus longan Lour. Var. Daw) to increase the expressions of detected metabolites in order to
support metabolomics analysis. This preliminary study intended to compare metabolites of normal
imperfect female longan flowers with the perfect longan flowers in the rainy season (June to July) grown
in the 900 rai farm, Majo University, Chiang Mai in order to find optimal conditions for extraction and analysis
compatible with Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry (LC-HRMS). Perfect and
imperfect female flowers were extracted in 50% methanol, then metabolite fingerprint was analyzed with
LC-qTOF-MS. The results of positive mode analysis showed that metabolomics extracted from perfect and
imperfect female flowers were different. Similarly, negative ionization mode of analysis also revealed
differences of metabolomics between perfect and female imperfect female flowers. When searching for
metabolites from positive mode chromatography, using Mass hunter program, (putative metabolite) were
isolated from perfect and female flowers. As 78 and 83 species, respectively. Of these, six metabolites were
found in both perfect and imperfect female flowers. For analysis by negative mode technique perfect and
imperfect female flowers showed 45 and 67putative metabolites, respectively. There were putative
metabolites found in both types of flowers. Similar putative metabolites between perfect and female
imperfect female flowers if LC-MS chromatogram of every sample was aligned by the software packages
before performing the search of putative metabolites. In conclusion, this metabolite extraction method
could result in high metabolite coverage and it was likely suitable for determining the biomarkers of the
morphological abnormalities of the longan imperfect female flowers in the future research.
However, the results of a high-level metabolomic analysis with LC-HRMS technique will be the
expected in the future to indicate the physiological abnormalities of the female flowers in winter blooming
period (from December to January).
Keywords: metabolite extraction, longan flower, winter and metabolomics
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บทนํา:
เนื่องจากผลผลิตลำไยล้นตลาดภาครัฐจึงมีการส่งเสริมการปลูกลำไยนอกฤดูและมีการกระจายผลผลิตออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ลำไยเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวาน หอม และมีประโยชน์ทางโภชนาการหลายอย่าง จึงเป็นที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ [1] สามารถบริโภคได้ทั้งในรูปผลสด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายชนิด ลำไยจึงเป็นพืชส่งออกที่สำคัญ
ของประเทศ โดยสายพันธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อส่งออก คือ สายพันธุ์ดอ (Dimocarpus longan Lour Var. Daw) เนื่องจากออก
ดอกและติดผลค่อนข้างสม่ำเสมอ เจริญเติบโตได้ดี เปลือกหนาและผลใหญ่ ทำให้ได้ราคาที่ดี และเป็นที่นิยมปลูกเพื่อการ
ส่งออก [2] ทำให้สามารถสร้างรายได้ออกมาปีละหลายพันล้านบาท ผลผลิตที่ล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำเพราะมีผลผลิตลำไย
ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่ที่เป็นผลผลิตในฤดู ซึ่งราคาลำไยในปี 2560 พบว่ามีราคาลำไยในฤดู ราคาเฉลี่ยลำไยสดต่อกิโลกรัม เกรด
AA ราคา 12 บาท เกรด A ราคา 7 บาท เกรด B ราคา 4 บาท และเกรด C ราคาเพียง 1 บาท (จากการสำรวจด้วยตนเองของ
นักวิจัย) ราคาลำไยมีการปรับลดลงวันละ 1-2 บาท ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทำให้ได้รับ
กำไรน้อยมากหรือขาดทุนแต่ปัญหาที่สำคัญของการผลิตลำไยนอกฤดู (ก่อนฤดู) [3] คือ ลำไยมีการติดผลน้อยโดยเฉพาะการ
บังคับให้ลำไยออกดอกในเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายน มีการพบว่าลำไยมีการติดผลน้อยแม้ว่าจะออกดอกได้มาก
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากลักษณะทางกายภาพของดอกที่ผิดปกติโดยเฉพาะดอกเพศเมีย [4] ซึ่งการเข้าใจของลักษณะดังกล่าวที่
เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีการศึกษาสารเมทาโบไลท์ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของดอก โดยในงานวิจัยนี้จึงได้สนใจดอกสมบูรณ์เพศ
ว่ามีสารเมทาโบไลท์แตกต่างอย่างไรกับดอกเพศเมียปกติ โดยปกติดอกเพศเมียประกอบด้วยรังไข่ที่มี 2 พู (bicarpellate)
ตั้งอยู่บนจานรองดอกเป็นแบบ superior ovary ด้านนอกของรังไข่มีขนปกคุลมอยู่ แต่ละพูจะมีเพียง 1 ช่อง (locule) เท่านั้น
ที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาจนเป็นผล ส่วนอีกพูหนึ่งจะค่อยๆฝ่อ ส่วนดอกสมบูรณ์เพศ มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ใน
ดอกเดียวกัน รังไข่พองเป็ นกระเปาะ ค่อนข้างกลม ขนาดเล็กกว่ารังไข่ของดอกเพสเมีย ยอดเกสรตัวเมียจะสั้นกว่าและตรง
ปลายจะแยกเพียงเล็กน้อยเมื่อดอกบาน ก้านชูอับละอองของดอกสมบูรณ์เพศจะมีความยาวสม่ำเสมอกัน ดอกสมบูรณ์เพศ
สามารถติดผลได้เช่นเดียวกับดอกตัวเมีย [5] ซึ่งลักษณะของดอกต่าง ๆ ล้วนเป็น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดผลของไม้ผล
ทั่วไปคือช่วงเวลาบานของดอก เพศของดอก และการผสมเกสรในสภาพธรรมชาติ
ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัย ต้องการศึกษาเบื้องต้นที่มีการเปรียบเทียบตัวอย่างดอกลำไยเพศเมียปกติกับดอกลำไยสมบูรณ์
เพศที่อยู่ในระยะดอกบานในฤดูฝน (ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฏาคม) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด วิเคราะห์วิถีเมทา
บอลิซึมและคุณภาพของลำไย ด้วยวิธีตรวจสอบทางด้านสารเมทาโบไลท์ด้วยเทคนิคเมทาโบโลมิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำ
วิธีการศึกษานี้ไปใช้กับการศึกษาปัจจัยภายในด้านสารเมทาโบไลท์ของดอกผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ต่อไป
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วิธีการทดลอง:
การเก็บตัวอย่างดอกลำไยสมบูรณ์เพศอย่างละ 5 ต้น (รูปที่ 1) และดอกเพศเมียกลุ่มอย่างละ 5 ต้น (รูปที่
2) จำนวนดอกลำไยได้จากต้นละ 10 ดอก ใส่ในหลอด cryo จากนัน้ นำหลอดมาแช่ในลิดควิดไนโตรเจนทันที เพื่อทำการยับยั้ง
เมทาโบลิซึม ดังนั้นจะได้ดอกลำไยเพศเมียและดอกสมบูรณ์เพศอย่างละ 50 ดอก นำดอกลำไยแช่ตู้ -80 องศาเซลเซียส เพื่อรอ
ทำการสกัดต่อไป

รูปที่ 1 ดอกสมบูรณ์เพศ

รูปที่ 2 ดอกเพศเมีย

นำตัวอย่างดอกลำไยมาบดด้วยลิดควิดไนโตรเจน เมื่อบดละอียดแล้วนำมาใส่ในหลอด Eppendorf จากนั้น
ทำการเติม MeOH /internal std. เข้มข้น 2% v/v ปริมาณ 500 µl แล้วจึงทำการ Vortex 10 นาที และ Centrifuge 15
นาที 15,000 rpm/นาที 4 ℃ ให้ความร้อนและผสม 20 min ที่ 30 𝐶 ๐ จะได้สารละลายใสและตะกอนออกมา ทำการย้าย
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สารละลายใสไปหลอด Eppendorf ใหม่ นำตะกอนเติม 500 µl ultra pure Water สำหรับ HPLC ลงหลอด Eppendorf เดิม
Vortex 1 นาที และ Centrifuge 15 นาที 15,000 rpm/นาที 4 ℃ จะได้สารละลายใสและตะกอนใหม่ออกมา นำสารละลาย
ใสที่ได้ใหม่ไปรวมกับสารละลายใสที่ได้ในรอบแรก จะได้สารสกัดจากดอกลำไย นำสารสกัดที่ได้มาวิเคราะห์สารเมทาโบไลท์
ด้วยเทคนิค liquid chromatography quadrupole time of flight mass spectrometry (LC-qTOF-MS) ผลที่ได้จาก LCqTOF-MS ให้มีความชัดเจนของสเปคโตแกรมและค้นหาชื่อสารเมทาโบไลท์แต่ละตัวจากการเทียบค่า มวลต่อประจุ (m/z) กับ
ฐานข้อมูลออนไลน์

ผลการทดลอง:
จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Positive mode พบว่าโครมาโทแกรมของดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย (รูปที่ 3)
มีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกัน การวิเคราะห์เทคนิค Negative mode พบความแตกต่างกันของโครมาโทแกรมจากดอก
สมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย (รูปที่ 5) เมื่อทำการค้นหาสารเมตาโบไลท์จากโครมาโทแกรมชนิดบวก (Positive mode) ด้วย
โปรแกรม Mass hunter สามารถแยกสารเมตาโบไลท์ที่น่าจะเป็น (Putative metabolite) จากดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศ
เมียได้ 78 และ 83 ชนิดตามลำดับ (รูปที่ 3) ในจำนวนนี้มีสารเมตาโบท์ 6 ชนิด ที่พบได้ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย
จากรูปที่ 6 เมื่อทำการค้นหาสารเมตาโบไลท์จากโครมาโทแกรมชนิดลบ (Negative mode) สามารถแยกสารเมตาโบไลท์ที่
น่าจะเป็น (Putative metabolite) จากดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมียได้ 45 และ 67 ชนิดตามลำดับ ในจำนวนนี้มสี ารเม
ตาโบท์ 3 ชนิด ที่พบได้ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย

รูปที่ 3 โครมาโทแกรมแบบประจุบวก (Positive mode) ของดอกสมบูรณ์เพศ (สีน้ำเงิน) และดอกเพศเมีย (สีแดง)
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ดอกสมบูรณ์เพศ

ดอกเพศเมีย

78 6 83
รูปที่ 4 ไดอะแกรมแสดงจำนวนสารเมตาโบไลท์ที่เป็นไปได้ (Putative metabolite) จากดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย
เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแบบ Positive mode

รูปที่ 5 โครมาโทแกรมแบบประจุลบ (Negative mode) ของดอกสมบูรณ์เพศ (สีน้ำเงิน) และดอกเพศเมีย (สีแดง)

ดอกสมบูรณ์เพศ

ดอกเพศเมีย

45 3 67
รูปที่ 6 ไดอะแกรมแสดงจำนวนสารเมตาโบไลท์ที่เป็นไปได้ (Putative metabolite) จากดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย
เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแบบ Negative mode
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และอาจจะมีสารที่คล้ายคลึงกันมากกว่านี้หากใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ Alignment โครมาโทแกรมในเบื้องต้น ดังนั้น
วิธีการสกัดสารเมทาโบไลท์ด้วยสภาวะนี้ส่งเสริมการแสดงออกของสารเมทาบอไลท์ได้ดี จึงมีความเหมาะสมสำหรับการหาตัว
บ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยาของดอกเพศเมียลำไยพันธุด์ อในการวิจัยขั้นตอนถัดไปในอนาคต

วิจารณและสรุปผลการทดลอง:
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสารชีวโมเลกุลในดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอ โดย
เทคนิคเมทาโบโลมิกส์ การเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนแรกสุดสำหรับเทคนิคเมทาโบโลมิกส์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องควบคุมให้
ถูกต้องมากที่สุดเพราะหากเกิดความผิดพลาดแล้วผลลัพธ์สุดท้ายจะผิดพลาดต่อเนื่องกันเป็นลำดับ เพื่อป้องกันการผิดพลาดนี้
ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบเบื้องต้น เพื่อค้นหาเงื่อนไขที่เหมาะสม
ในการวิเคราะห์ดอกลำไยทีผิดปกติในลำไยเพศเมียหลังได้รับโพแทสเซียมคลอเรตที่ออกดอกนอกฤดู จึงทำการศึกษาจาก
ตัวอย่างดอกลำไยพันธุ์อีดอที่บานในฤดูฝน (ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฏาคม) โดยการคัดเลือกดอกสมบูรณ์เพศ (มีทั้งเกสร
เพศผู้และเกสรเพศเมีย) และดอกเพศเมีย (มีเพียงเกสรเพศเมีย) มาทำการศึกษาเบื้องต้น
เมื่อทำการสกัดดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมียในเมทานอล 50% แล้วจึงวิเคราะห์ Metabolite fingerprint ด้วย
LC-qTOF-MS ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Positive mode พบว่าโครมาโทแกรมของดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศ
เมียมีความคล้ายคลึงกัน (รูปที่ 3) เช่นเดียวกัน การวิเคราะห์เทคนิค Negative mode พบความคล้ายคลึงกันของโครมาโทแก
รมจากดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมีย (รูปที่ 5)
ดังนั้นจึงยืนยันว่า เทคนิคนี้มีละเอียด (resolution) และ ความไว (sensitivity) สูงพอในการแยกแยะดอกลำไย ด้วย
เหตุนี้หากสนใจใช้ศึกษาดอกลำไยผิดปกติในฤดูหนาวที่เป็นปัญหาของเกษตรกร สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคนีไ้ ด้
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DEVELOPMENT OF DETECTION METHODS FOR TIP OF THE STIGMA OF LONGAN
(Dimocarpus longan Lour var. Daw) BY PROTEOMICS TECHNIQUE
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บทคัดย่อ:
การวิเคราะห์ทางด้านโปรติโอมิกส์ในดอกเพศเมีย ของลำไยสายพันธุ์ดอ (Dimocarpus longan Lour. var.
Daw) ที่อยู่ในระยะดอกบาน ที่ฟาร์ม 900 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยนี้ได้นำ เทคนิคการสกัดโปรตีนใน
ดอกลำไยพันธุ์ดอมาใช้ในการวิเคราะห์แบบแผนโปรตีน และคุณภาพดอกลำไย เพื่อเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนในการ
วิเคราะห์ทางด้านโปรติโอมิกส์ของดอกเพศเมียที่อยู่ในระยะดอกบาน โดยใช้วิธีการสกัด 3 วิธี ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซีสโดย
การแยกโปรตีนใน 1 มิติ (1-D gel) ในเจล 7 ซม.ที่ความเข้มข้น 12.5%ในสภาวะรีดิวซิ่ง โดยย้อมด้วย Coomassie bright
blue R-250 พบว่ า วิ ธ ี M1 (10% TCA และ 0.07% DTT ในacetone) และวิ ธี M3 (0.7 M sucrose, 500 mM Tris-HCl
pH 8.3, 20 mM MgCl2, 2% NP-40 และ 2% β-mercaptoethanol) ไม่พบแถบโปรตีน แต่วิธี M2 (50mM Tris-HCl pH
8.5, 5 mM EDTA, 100 mM KCL และ 2% (w/v) β –mercaptoethanol) มี ก ารแสดงออก 2 แถบโปรตี น (45.4 และ
62.8 KDa ตามลำดับ) ดังนั้นวิธีการสกัด M2 ที่มีการแสดงออกของโปรตีนและความคมชัดมากกว่าวิธีการอื่น และมีความ
เหมาะสมสำหรับการหาตัวบ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยาของดอกเพศเมียลำไยพันธุ์ดอในขั้นตอนต่อไป
อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ยังรอผลการวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ในระดับสูงด้วยเทคนิคการแยกโปรตีนแบบ label – free
quantification by mass spectrometry ในการระบุชนิดของโปรตีนที่คาดว่าเป็นโปรตีนบ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยา
ของดอกเพศเมียที่อยู่ในระยะดอกบานในฤดูหนาวได้
คำสำคัญ: การสกัดโปรตีน ดอกลำไย และ โปรติโอมิกส์
Abstract:
Protiomic analysis of female flowers of longan species (Dimocarpus longan Lour. Var. Daw) in the
flowering stage was treated at the farm of 900 rai, Maejo University, Chiang Mai. Protein extraction
techniques in longan were applied to analyze protein patterns and quality of longan flowers to increase
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protein expression of proteomic analysis on female flower of flowering stage in three different extraction
methods by using one dimensional electrophoresis (1-D gel) technique in a 7cm gel at 12.5% on
discontinuous gel at reducing conditions with Coomassie bright blue R-250 staining method. The result
found that The protein extraction of M1 (10% TCA and 0.07% DTT in acetone) and M3 (0.7 M sucrose, 500
mM Tris-HCl pH 8.3, 20 mM MgCl2, 2% NP-40 and 2% β-mercaptoethanol) were not shown on protein
bands but M2 (50mM Tris-HCl pH 8.5, 5 mM EDTA, 100 mM KCL and 2% (w/v) β –mercaptoethanol) had
protein expression on two bands (45.4 and 62.8 KDa, respectively). Therefore, the M2 extraction method
had more protein expression and clarity than other methods and it was suitable for determining the
indicators of the physiological abnormalities of the longan female flowers in the next step.
However, the results of a high-level protiomic analysis with label – free quantification by mass
spectrometry technique will be to determine the expected protein type that is a protein indicating the
physiological abnormalities of the female flowers in winter blooming period.
Keywords: protein extraction, longan flower, and proteomics

บทนำ:
เนื่องจากผลผลิตลำไยล้นตลาดภาครัฐจึงมีการส่งเสริมการปลูกลำไยนอกฤดูและมีการกระจายผลผลิตออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ลำไยเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวาน หอม และมีประโยชน์ทางโภชนาการหลายอย่าง จึงเป็นที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ [1] ทำให้สามารถสร้างรายได้ออกมาปีละหลายพันล้านบาท ผลผลิตทีล่ ้นตลาดทาให้ราคาตกต่ำเพราะมีผลผลิต
ลำไยออกสู่ตลาดส่วนใหญ่ที่เป็นผลผลิตในฤดู จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทำให้ได้รับกำไรน้อยมากหรือขาดทุนแต่ปัญหาที่
สำคัญของการผลิตลำไยนอกฤดู (ก่อนฤดู) [2] คือลำไยมีการติดผลน้อยโดยเฉพาะการบังคับให้ลำไยออกดอกในเดือนตุลาคม
และต้นเดือนพฤศจิกายน มีการพบว่าลำไยมีการติดผลน้อยแต่จะออกดอกดีมาก [3] นอกจากนี้ อุณหภูมิอาจจะมีผลต่อการ
ผสมเกสร การมีชีวิตของละอองเรณู การงอกของละอองเรณูบนยอดเกสรตัวเมีย และความพร้อมของยอดเกสรเพศเมีย [4]
ซึ่งการจะเข้าใจผลกระทบดังกล่าวที่มีต่อการออกดอกจำเป็นต้องมีการศึกษาปัจจัยภายในของดอกในการเกิดปรากฎการณ์
ดังกล่าว ในการศึกษาทางด้านโปรตีนด้วยเทคนิคโปรติโอมิกส์ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการอธิบายกระบวนการเมทาบอลิซึมที่
เกิดขึ้นภายในดอกลำไยได้ ซึ่งเทคนิคโปรติโอมิกส์นมี้ ีการประยุกต์ใช้ในดอกพืชหลายชนิด อาทิ เช่น การศึกษาในดอกอ่อน
ของข้าวของ ศรีประไพร และคณะ 2556 [5] ดอกอัลฟัลฟ่าของ Ahsan และคณะ, 2008 [6] และดอกThermopsis turcica
(Fabacceae) [7] อย่างไรก็ตามการศึกษาด้วยเทคนิคโปรติโอมิกส์กบั ดอกลำไยยังไม่มีข้อมูลงานวิจยั ในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น
งานค้นคว้านี้จึงมุ่งนำเทคนิคโปรติโอมิกส์ที่เหมาะสมมาใช้กับดอกลำไยเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ขบวนการเมทา
บอลิซึมภายในดอกลำไยต่อไป
ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัย จึงต้องการศึกษาและพัฒนาเทคนิคโปรติโอมิกส์ที่เหมาะสมในการศึกษาปลายยอดเกสรเพศเมีย
ของลำไยพันธุ์อีดอ ด้วยวิธีการตรวจสอบด้านการแสดงออกของโปรตีนด้วยเทคนิคโปรติโอมิกส์แบบ 1มิติ (1D gel) เพื่อเป็น
แนวทางในการนำวิธีการศึกษานี้ไปใช้กับการศึกษาด้านสารโปรติโอมิกส์ของดอกผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ตอ่ ไป
วิธีการทดลอง:
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การเก็บตัวอย่างดอกเพศเมียกลุ่มอย่างละ 5 ต้น จำนวนดอกลำไยได้จากต้นละ 30 ดอก ใส่ในหลอด cryo และนำ
ดอกลำไยแช่ตู้ -20 องศาเซลเซียส เพื่อทำการสกัดด้วยวิธีดังต่อไป
1.วิธี M1 (10% TCA และ 0.07% DTT ในacetone) ของ ศรีประไพร และคณะ 2556 [5]
นำดอกที่เก็บไว้ในตู้แช่ -20 องศาเซลเซียสมาชั่ง แล้วนำไปบดด้วยไนโตรเจนเหลว ผสม extraction buffer M1 และ
นำไป sonication 1 นาที ทิ้งไว้ทตี่ ู้แช่ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำไปปั่นเหวี่ยง ที่ 35,000 g เป็นเวลา 15 นาที
นำตะกอนไปล้าง 2 ครั้ง ทิ้งไว้ที่ตแู้ ช่ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน นำไปทำให้แห้งโดยการ Freeze-drying เป็นเวลา 5
นาที ทำการเติม resolution M1 แล้วทำการ sonication เป็นเวลา 20 นาที และ vortex เป็นเวลา 30 วินาที นำไปปั่นเหวีย่ ง
12,000 g เป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างไว้ที่ตู้แช่ -20 องศาเซลเซียส เพื่อทำการศึกษาต่อไป
2.วิธี M2 (50mM Tris-HCl pH 8.5, 5 mM EDTA, 100 mM KCL และ 2% (w/v) β –mercaptoethanol) ของ Chen
และคณะ, 2016 [6] และ M3 (0.7 M sucrose, 500 mM Tris-HCl pH 8.3, 20 mM MgCl2, 2% NP-40 และ 2% βmercaptoethanol) ของ Ahsan และคณะ, 2008 [7]
นำดอกที่เก็บไว้ในตู้แช่ -20 องศาเซลเซียสมาชั่ง แล้วนำไปบดด้วยไนโตรเจนเหลว ผสม extraction buffer M2 หรือ
M3 บดบนน้ำแข็ง 30 นาที นำมาผสมในปริมาตรที่เท่ากันด้วย tris-HCl buffer นำไปปั่นเหวี่ยง ที่ 6,000 g ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แยกเอาเฉพาะสารละลายใส ผสม 4 เท่าด้วย 0.1 ammonia ใน methanol ที่ตแู้ ช่ -20 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน สารละลายใสด้านบนทำการเททิ้ง นำตะกอนที่ได้ไปล้าง 3 ครั้ง ด้วย 0.07% (w/v)β –
mercaptoethanol 80% (w/v)acrtone เย็น หลังจากนั้นทำการเติม resolution M2 หรือ M3 แล้วนำไปปั่นเหวี่ยง 6,000
g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที เก็บตัวอย่างไว้ที่ตู้แช่ -20 องศาเซลเซียส เพื่อทำการศึกษาต่อไป
ทำการวัดปริมาณโปรตีนจากดอกลำไยที่สกัดโดยวิธี M1, M2 และ M3 ใช้วิธี Modified Lowry [8] เพื่อหาปริมาณ
โปรตีนที่เหมาะสมในการทำเทคนิค 1D-gel การศึกษารูปแบบของโปรตีนด้วยเทคนิค 1D-gel เตรียมสารละลายของเจล
stacking gel (4%) และ separating gel (12.5%) จากนั้นใส่โปรตีนที่คำนวณได้ลงในช่องบน stacking gel โดยทำการใส่
standard protein หลุมปลายด้านซ้าย 8 µl แล้วเว้นระยะไว้ 1 หลุม หลุมถัดมาคือ egg albumin ส่วนหลุมถัดไปใส่
สารละลายตัวอย่างโปรตีนจากดอกลำไยด้วยวิธีการสกัดต่างๆ มีการเตรียมสภาวะตัวอย่างแบบ reducing จะใช้การเตรียม
โดยมีการเติม β-mercaptoethanol ใน loading buffer ในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตรที่ 1,000 µg ต่อหลุม หลังจากนั้น
ทำการแยกเจล polyacrylamide ด้วยกระแสไฟฟ้า โดยโมเลกุลโปรตีนจะถูกคัดกรอง โดยนำโมเลกุลขนาดเล็กจะออกมาก่อน
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนำเจลมาย้อมสี Coomassiebrilliant blue R-250 15 นาที จากนั้น destaining 3 ชั่วโมง จะได้
เจลนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ตอ่ ไป สำหรับการวิเคราะห์เจลสำหรับเทคนิค 1D-gel จะทำโดยนำค่า Rf ของโปรตีน
มาตรฐาน และค่า log10 มวลโมเลกุลของโปรตีนมาตรฐานมาเขียนกราฟมาตรฐาน จากนั้นนำค่า Rf ที่วัดได้จากตัวอย่างไป
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานจะสามารถทราบมวลโมเลกุลของโปรตีนจากดอกลำไยที่เราทำการวิเคราะห์ได้
ผลการทดลอง

697

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

สำหรับการศึกษาการพัฒนาวิธีการตรวจสอบดอกเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอ โดยเทคนิคโปรติโอมิกส์ นี้พบว่าเมื่อ
ดูปริมาณโปรตีนโดยเฉลี่ยในดอกลำไยด้วยเทคนิคเลาวรีย์ที่เกิดขึ้นในตารางที่ 1 ปรากฏว่าวิธีการสกัดของแต่ละวิธีได้แก่
วิธีการสกัดโปรตีน M1, M2 และ M3 มีค่าปริมาณโปรตีนมีค่าประมาณโปรตีนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปริมาณโปรตีนโดย
เฉลี่ยในดอกของลำไยในแต่ละวิธียังไม่สามารถบ่งชี้ประสิทธิภาพของวิธีที่เหมาะสมในการนำมาใช้ศึกษาทางด้านโปรติโอมิกส์
ได้ เพราะปริมาณโปรตีนที่สกัดได้ไม่ได้มีความจำเพาะเจาะจงต่อกลุ่มทดลอง จึงจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ชนิดของโปรตีน
ในดอกด้วยด้วยเทคนิคอิเลตโทรโฟรีซีส ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ
ตารางที่ 1 ปริมาณความเข้มข้นโปรตีนโดยเฉลี่ยในระยะบาน ของดอกลำไยพันธุ์ดอ
ช่วงการศึกษาของดอก
ลำไยตัวอย่าง
ระยะดอกบาน

ความเข้มข้นโปรตีนโดยเฉลี่ย (mg/ml), Mean ± SD
M1
M2
M3
3.38 ± 0.02
8.06 ± 0.06
1.80 ± 0.05

การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับชนิดของโปรตีนในดอกลำไยที่อยู่ในระยะบานด้วยเทคนิคอิเลตโทรโฟรีซีส ซึ่งในเบื้องต้น
ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทดสอบการแสดงออกของโปรตีนของทั้งสามวิธีในการทดสอบ ดังในภาพที่ 1 ซึ่งปรากฏว่ายัง
ไม่มีแถบโปรตีนปรากฏทั้งนี้อาจเนื่องจากปัญหาของการสกัดโปรตีนที่ดอกลำไยมีปัญหาการรบกวนสารสารกลุ่มฟีนอล
(phenolic compounds) ทำให้ปริมาณโปรตีนที่ใช้ในการหยอดเจลต่ำกว่าเท่าที่ควร จึงไม่เห็นการแสดงออกของโปรตีนใน
เปลือกได้ ทั้งนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการกำจัดการรบกวนดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบโดยการใช้ชุด Cleanup กับวิธีการ
สกัดทั้ง 3 วิธีดังในภาพที่ 2 ก่อนทำการทดสอบด้วยเทคนิคอิเลตโทรโฟรีซีส พร้อมด้วย ซึ่งปรากฏว่าวิธีการสกัดM1 แม้มีแถบ
โปรตีนเกิดขึ้นมากในช่วงปลายของเจลแต่มีแถบลากยาวเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งการเกิดแถบลากยาวในเจลจะหมายถึงการที่
โปรตีนบางส่วนถูกทำลายได้โดยวิธีการสกัดชนิดนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนวิธีการ M3 ไม่ปรากฏแถบ
โปรตีนเลยจึงไม่เหมาะสมเช่นกัน ในขณะที่วิธีการ M2 ปรากฏแถบโปรตีนโดยไม่มีการลากยาวของแถบโปรตีนเกิดขึ้นจึงน่าจะ
เหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์กับตัวอย่างจริง ๆได้
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ภาพที่ 1 โปรตีนจากดอกลำไยที่ในระยะบานหลังทำการสกัดด้วยวิธี M1, M2 และ M3 ตามลำดับ ที่ ในเจล SDS-PAGE
ในสภาวะรีดิวซิง โดยใช้การย้อมสีด้วยวิธี Coomassie brilliant blue R-250 ซึ่งเป็นเจลที่มีความเข้มข้น 12.5%
และปริ ม าณโปรตี น ที ่ ใ ช้ 100 µg/well gel หมายเหตุ : std = standard protein markers, Egg al. = Egg
albumin

ภาพที่ 2 โปรตีนจากดอกลำไยที่ในระยะบานหลังทำการสกัดด้วยวิธี M1(LO1), M2 (LO2) และ S3(LO3) ตามลำดับ ที่ ใน
เจล SDS-PAGE ในสภาวะรีดิวซิง โดยใช้การย้อมสีด้วยวิธี Coomassie brilliant blue R-250 เปรียบเทียบกับ
การย้อมด้วย Silver ซึ่งเป็นเจลที่มีความเข้มข้น 12.5% และปริมาณโปรตีนที่ใช้ 100 µg/well gel
การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับชนิดของโปรตีนในดอกลำไยที่อยู่ในระยะบานด้วยเทคนิคอิเลคโทรโฟรีซีส โดยการ
ปรั บ ปรุ ง วิ ธ ี ก ารสกั ด ด้ ว ยการเพิ ่ ม ขั ้ น ตอนการ Clean up เพื ่ อ แก้ ป ั ญ หาการรบกวนสารสารกลุ ่ ม ฟี น อล (phenolic
compounds) จึงทำให้ปริมาณโปรตีนที่ใช้ในการหยอดเจลมีปริมาณเพียงพอใช้ในการหยอดเจลในตัวอย่างที่สกัดได้ ก่อน
การดำเนินการทดสอบการแสดงออกของโปรตีนของทั้งสามวิธีในการทดสอบ ด้วยตัวอย่างจริงของดอกลำไยในต้นเดือน
มกราคม ดังในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ซึ่งปรากฏว่าวิธี M1(10% TCA และ 0.07% DTT ในacetone) และวิธี M3 (0.7 M
sucrose, 500 mM Tris-HCl pH 8.3, 20 mM MgCl2, 2% NP-40 และ 2% β-mercaptoethanol) ไม่พบแถบโปรตีน แต่
วิธี M2 (50mM Tris-HCl pH 8.5, 5 mM EDTA, 100 mM KCL และ 2% (w/v) β –mercaptoethanol) มีการแสดงออก
2 แถบโปรตีน (45.4 และ 62.8 KDa ตามลำดับ) ดังนั้นวิธีการสกัด M2 ที่มีการแสดงออกของโปรตีนและความคมชัดมากกว่า
วิธีการอื่น และมีความเหมาะสมสำหรับการหาตัวบ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยาของดอกเพศเมียลำไยพันธุ์ดอในขั้นตอน
ต่อไป

699

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

ภาพที่ 3 โปรตีนจากดอกลำไยที่ในระยะบานหลังทำการสกัดด้วยวิธี M1, M2 และ M3 ตามลำดับ ที่ ในเจล SDS-PAGE
ในสภาวะรีดิวซิง โดยใช้การย้อมสีด้วยวิธี Coomassie brilliant blue R-250 เปรียบเทียบกับการย้อมด้วย
Silver ซึ่งเป็นเจลที่มีความเข้มข้น 12.5% และปริมาณโปรตีนที่ใช้ 60 และ 100 µg/well gel

ภาพที่ 4 โปรตีนจากดอกลำไยที่ในระยะบานหลังทำการสกัดด้วยวิธี M1, M2 และ M3 ตามลำดับ ที่ ในเจล SDS-PAGE
ในสภาวะรีดิวซิง โดยใช้การย้อมสีด้วยวิธี Coomassie brilliant blue R-250 เปรียบเทียบกับการย้อมด้วย
Silver ซึ่งเป็นเจลที่มีความเข้มข้น 12.5% และปริมาณโปรตีนเพิ่มขี้น 10 เท่าที่ใช้คือ 600 และ 1,000 µg/well
gel
หลังจากได้วิธีการ M2 ที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนจากดอกลำไยจึงได้นำมาทดสอบเปรียบเทียบดอกลำไยเพศ
เมียที่ปกติและผิดปกติได้ผลการทดลองดังรูปที่ 5 ซึ่งจะเห็นว่าเกิดความแตกต่างเกิดขึ้นโดยดอกลำไยที่ผิดปกติเห็นการ
แสดงออกของแถบโปรตีนลดลงซึ่งจะมีประโยชน์ในการศึกษาเมทาบอลิซึมที่เกิดจากความผิดปกตินั้นได้ในอนาคต
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รูปที่ 5 ดอกลำไยพันธุ์ดอฤดูฝนทีส่ กัดปกติที่ clean up โปรตีนจากดอกลาไยที่ในระยะบานหลังทาการสกัดด้วยวิธี M2
ตามลำดับ ที่ ในเจลSDS-PAGE ในสภาวะรีดิวซิง โดยใช้การย้อมสีดว้ ยวิธี Coomassiebrilliant blue R-250

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการแยกโปรตีนแบบ 1 มิติ (1-Dgel) ของตัวอย่างโปรตีน ที่ไม่ผ่านกระบวนการคลีนอัพใน
สภาวะรีดิวซ์ที่เจล12.5 % โดยย้อมด้วย Coomassiebrilliant blue G-250 พบว่ามีการแสดงออกของแถบโปรตีนที่ M2
แสดงออก 2 แถบโปรตีน (45.4 และ 62.8 KDa ตามลาดับ) เมื่อเทียบกับ M1 และ M3 ซี่งไม่พบแถบโปรตีน โดยสารสกัด
M2 สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบการแสดงออกของดอกลำไยเพศเมียที่ปกติและผิดปกติได้
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนทุน อุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2563
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายปรานต์ แก้วมีศรี นางสาวกุลสตรี โปธาคำ ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลืองานวิจัยจนสำเร็จลุล่วง
เอกสารอ้างอิง
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การวิเคราะห์แบบแผนการสลายตัวของโปรตีนในผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักและไม่หมัก
ANALYSIS OF PROTEIN DEGRADATION SCHEMES IN FERMENTED AND NON-FERMENTED
SOYBEAN MEAL PRODUCTS
นายปรานต์ แก้วมีศรี1, อัจฉรา แกล้วกล้า1*, เอกวิทย์ ตรีเนตร1, นางสาวปิยะรัฐ คลังต่วน1 และ นางสาววรีธดา คำวงค์ปิน1
Pran Kaewmeesri1, Achara Kleawkla1, Ekawit Threenet1, Piyarat Klungtuan1and Wareethada Khamwongpin1
1
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ผศ.ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า อีเมล: achara_kleawkla@yahoo.co.uk

บทคัดย่อ:
เทคนิคการสกัดโปรตีนในกากถั่วเหลืองที่หมักและไม่หมัก ได้ถูกนำมาวิเคราะห์การสลายตัวของโปรตีนโดยใช้ เทคนิค
ทางด้านโปรตีโอมิกส์ งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีน ระหว่างกากถั่วเหลืองหมักและกากถั่วเหลืองที่ไม่
หมัก ด้วยการใช้เทคนิคอิเลคโทรโฟรีซีสใน 1 มิติ (1-D gel) ที่ 12.5%เจล ในสภาวะรีดิวซ์ ซึ้งใช้สารสกัดโปรตีนที่แตกต่างกัน 3 วิธี
ได้ แ ก่ M1 (0.05 M Tris–HCl buffer, pH 8.2), M2 (DeIonized water) และ M3 (50 mM Na2CO3, 100 mM NaCl, 0.05%
(w/v) Triton X-100, 0.05% (w/v) Tween-20, 1 mM PMSF และ 1% (w/v) β- mecaptoethanol) ตามด้ ว ยการย้ อ มสี
Coomassie brilliant blue R-250 การศึกษานี้พบว่าสารสกัดโปรตีน M1 ในกากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมักปรากฏแถบโปรตีนมี
จำนวน 13 แถบ ที ่ ม ี ม วลโมเลกุ ล เท่ า กั บ 11.61, 17.34, 18.62, 21.77, 25.04, 29.23, 32.24, 37.70, 46.49, 50.85, 58.84,
67.17 และ 74.01 kDa ตามลำดับ และกากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักพบว่าแถบโปรตีนมีจำนวน 11 แถบที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ
11.71, 17.11, 18.87, 29.55, 32.49, 37.70, 46.84, 51.61, 59.36, 67.76 และ 72.72 kDa ตามลำดับ ขณะที่วิธีการ M2 และ
M3 พบแถบโปรตีนได้ต่ำกว่า M1 (กากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมักมี 12 และ 11 แถบโปรตีนตามลำดับ ส่วนกากถั่วเหลืองที่ผ่าน
การหมักมี 6 และ 9 แถบโปรตีนตามลำดับ) ดังนั้นวิธีการ M1 จึงเหมาะสมเนื่องจากมีจำนวนแถบโปรตีนมากที่สุดและมีความ
ชัดเจนในการแสดงออกของโปรตีนในกากถั่วเหลืองสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านโปรตีโอมิกส์ต่อไป
คำสำคัญ: การสกัดโปรตีน กากถั่วเหลืองหมัก และ อิเลคโทรโฟรีซีส
Abstract:
Protein extraction techniques in fermented and unfermented soybean meal were analyzed for protein
degradation by using proteomic techniques. This research was a comparison of protein expression between
fermented soybean meal and non-fermented soybean meal by using 1-dimensional electrophoresis (1-D gel)
at 12.5% gel in reducing condition with three different protein extracts that were used in M1 (0.05 M Tris – HCl
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buffer, pH 8.2), M2 (DeIonized water) and M3 (50 mM Na2CO3, 100 mM NaCl, 0.05% (w / v) Triton X. -100, 0.05%
(w / v) Tween-20, 1 mM PMSF and 1% (w / v) β- mecaptoethanol) followed by Coomassie brilliant blue R-250
staining. This study found that protein extract of M1 in unfermented soybean meal appeared 13 protein bands
with molecular masses of 11.61, 17.34, 18.62, 21.77, 25.04, 29.23, 32.24, 37.70, 46.49, 50.85, 58.84, 67.17 and
74.01 kDa, respectively, and the fermented soybean meal found 11 strands of protein with molecular masses
of 11.71, 17.11, 18.87, 29.55, 32.49, 37.70, 46.84, 51.61, 59.36, 67.76 and 72.72 kDa, respectively. While the M2
and M3 methods showed lower protein bands than M1 (12 and 11 protein bands of unfermented soybean
meal, respectively, and 6 and 9 protein bands of fermented soybean meal, respectively). Therefore, the M1
was suitable method because of the highest number of protein bands and clear expression of protein in
soybean meal for further proteomic analysis.
Keywords: Protein extraction, fermented soybean meal and electrophoresis
บทนำ:
โปรตีนจากพืชที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่ง คือโปรตีนจากพืชตระกูลถั่ว โดยถั่วเหลืองนั้นถือ
ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง [1] ถัวเหลืองยังมีระดับไขมันที่สูง ทำให้เมล็ดถัวเหลืองเป็น
วัตถุดิบอาหารทีม่ ีพลังงานสูงและยังประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่ และมีกรดไขมันจำเป็นในอาหาร ถั่วเหลืองยัง
สามารถนำมาสกัดเอาน้ำมันออกมา ซึ่งนำไปใช้เพื่อการบริโภคของคนเป็นหลัก ส่วนที่เป็นผลพลอยได้ก็คือ กากถั่วเหลือง
(Soybean meal) ซึ่งมีระดับโปรตีนและระดับโภชนะอื่น ๆ สูงกว่าเมล็ดถัวเหลืองและมีกรดอะมิโนที่จำเป็น [2] โดยได้มีการนำ
กากถั่วเหลืองมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ทุกประเภท ทุกขนาดและทุกอายุ เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และสัตว์
กระเพาะรวม [3] กากถั่วเหลืองถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมทั้งในอาหารของมนุษย์และสัตว์เนื่องจากกากถั่วเหลืองนั้นมีปริมาณโปรตีน
สูงเป็นวัสดุอาหารโปรตีนจากพืชที่สำคัญในด้านโภชนาการ [4]
การย่อยโปรตีนให้มีขนาดที่เล็กลงจะส่งผลดีต่อการดูดซึมและนำไปใช้ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบถึง ชนิดของโปรตีน
ขนาดต่างๆที่มีการย่อยสลายลงไปเป็นกรดอะมิโนเพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพในการดูดซึมตามที่ต้องการ โดยในการตรวจสอบจะทำการ
เปรียบเทียบระหว่างกากถั่วเหลืองไม่หมัก และ กากถั่วเหลืองหมัก โดยจะมีการตรวจสอบด้วยการใช้ Sodium Dodecyl Sulfate
Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) ในการศึกษาขนาดและลักษณะของโปรตีนดังกล่าว
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วิธีการทดลอง:
การเตรียมตัวอย่างกากถั่วเหลือง
บดกากถั่วเหลืองทั้งชนิดที่ผ่านการหมักและไม่ผ่านการหมัก นำกากถั่วเหลืองที่บดแล้ว 0.05 กรัม ผสมกับ 0.05 M TrisHCl buffer, pH 8.2 ปริมาณ 1 มิลลิลิตร หลังจากผสมสารสกัดแล้ว นำตัวอย่างใส่เข้าไปในอ่างอัลตราโซนิก เป็นเวลา 70 นาที
ควบคุมอุณหภูมิที่ 40°C จากนั้นนำตัวอย่างไปปั่นเหวี่ยงที่ 20,000g เป็นเวลา 30 นาที ควบคุมอุณหภูมิที่ 4°C ทำการดูดสารสกัด
ออกมาเก็บที่ -20°C เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
การสกัดโปรตีนจากถั่วเหลือง
การวิเคราะห์ทางด้านโปรตีโอมิกส์ โดยเปรียบเทียบกากถั่วเหลืองหมักด้วยเชื่อจุลินทรีย์และกากถั่วเหลืองที่ไม่หมัก จาก
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของบริษัทในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคนิคอิเลคโทรโฟรีซีสโดยการแยกโปรตีนใน 1 มิติ (1-D gel) ที่
12.5%เจล ในสภาวะ รีดิวซ์ โดยใช้ปริมาณ 100 µg ต่อหลุมกับสารสกัดโปรตีนที่แตกต่างกัน 3 วิธี วิธี M1 ใช้เทคนิคของ De
Mejia , Vasconez , De Lumen และ Nelson (2004) [5] วิ ธ ี M2 ใช้ เ ทคนิ ค ของ Ye และ คณะ (2003) [2] และวิ ธ ี M3 ใช้
เทคนิคของ Faurobert (1997) [6] ไปทำการ centrifuged ทีร่ อบสูงเป็นเวลามากกว่า 30 นาที แยกเอาส่วนที่เป็นตะกอนออก นำ
เฉพาะส่วนของสารละลายมาหาปริมาณโปรตีนด้วยเทคนิค Lowry

การวิเคราะห์รูปแบบของโปรตีนด้วย SDS-PAGE
Gel Electrophoresis ที ่ ใ ช้ เ ป็ น เจลชนิ ด discontinuous จะเตรี ย มจากสารละลายของ stacking gel (4%) และ
separating gel (12.5%) จากนั้นทำการหยอดสารลงในช่องบน stacking gel โดยใส่ standard protein marker ที่หลุมปลาย
ด้านซ้าย 5 µl ถัดมาใส่ egg albumin แล้วเว้นระยะ 1ช่อง จึงใส่สารสกัดโปรตีนที่สกัดได้จากกากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักและไม่
ผ่านการหมัก ในปริมาณ 100 µg/well gel ซึง่ egg albumin และ สารสกัดจากโปรตีนจะถูกเตรียมในสภาวะ reducing จะมีการ
เตรียมโดยมีการเติม β-mercaptoethanol ใน loading buffer แล้วนำมาผสมกับสารตัวอย่างในอัตราส่วน 1:1 จากนั้นจึงหยอด
ลงบนเจล ในการศึกษาน้ำหนักโมเลกุลของ Standard protein marker ที่ใช้คือ 12, 17, 24, 31, 38, 52, 76, 102, 150, 225
kDa รันเจลที่ค่าคงที่ 20 mA เป็นเวลา 90 นาที (250 V) และย้อมสีด้วยCoomassie Brilliant R-250 เป็นเวลา 15 นาที จากนั้น
Destaining 2 ครั้งในเวลา 30 นาที และ 3 ชั่วโมง ตามลำดับ และสุดท้ายล้างอีกครั้งด้วยน้ำกลั่น นำเจลที่ได้ไปวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ ง
Gel documentation system เพื่อถ่ายภาพเจลและคำนวณหามวลโมเลกุล และปริมาณของแถบโปรตีนที่ปรากฏ เพื่อทำการ
วิเคราะห์การย่อยสลายแถบโปรตีนอันเนื่องจากขบวนการหมัก
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ผลการทดลอง:
ในการศึกษาทางด้านโปรติโอมิกส์ นี้เป็นการวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาลักษณะทาง
สรีรวิทยาภายนอกของตัวอย่างโดยเปรียบเทียบระหว่างกากถั่วเหลื่องที่ผ่านการหมักและไม่ผ่านการหมักรวมถึงความแตกต่ าง
ระหว่างตัวอย่างกากถั่วเหลืองชุดที่หนึ่งและชุดที่สอง ซึ่งกากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักจะมีความละเอียดของเนื้อสารมากกว่ากากถั่ว
เหลืองที่ไม่ผ่านการหมัก และหากเปรียบเทียบตัวอย่างชุดที่หนึ่งและชุดที่สองจะเห็นได้ว่าลักษณะภายนอกของทั้งสองชุดมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความละเอียดของเนื้อสารที่ตัวอย่างชุดที่ 1 มีความละเอียดมากกว่าตัวอย่างชุดที่ 2 ทั้งชนิดไม่หมัก
และหมัก (รูปที่ 1)
ตัวอย่าง

ชนิด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้

ไม่หมัก

ชุดที่ 1

หมัก

ชุดที่ 2

ไม่หมัก
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หมัก

รูปที่1 แสดงลักษณะทางกายภาพของกากถั่วเหลืองทีผ่ ่านการหมักและไม่ผ่านการหมักในตัวอย่างชุดที่ 1 และชุดที่ 2

ส่วนลักษณะของสีดังตารางที่ 1 ปรากฏว่า กากถั่วเหลืองในตัวอย่างชุดที่ 2 ทีไ่ ม่ผ่านการหมักมีค่าสีค่อนแดง (a) มากกว่า
ตัวอย่างชุดที่ 1 แต่จะมีค่าสีค่อนเหลือง (b) และ ค่าความสว่างสี (L) น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การเปรียบเทียบกากถั่ว
เหลืองทีไ่ ม่ผ่านหมักกับผ่านการหมัก พบว่าค่าความสว่าง (L) และค่าสีค่อนเหลือง (b) ของวัตถุดิบทีผ่ ่านการหมักจะมากกว่าอย่างมี
นัยสำคัญเมื่อเทียบกับวัตถุดิบไม่ผ่านการหมัก ส่วนค่าสีแดง (a) ไม่สามารถระบุจากตัวอย่างทั้งสองชุดเพราะตัวอย่างชุดที่ 1 มีค่า
เพิ่มขึ้นแต่ตัวอย่างชุดที่ 2 กลับมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบเอกลักษณ์ด้านสีของทั้งสองตัวอย่าง พบว่ากาก
ถั่วเหลืองในตัวอย่างชุดที่ 2 ที่ผ่านการหมักแล้วจะมีค่าสีแดง (a) น้อยกว่าตัวอย่างชุดที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญ แต่จะมีค่าความสว่างสี
(L) มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และมีค่าสีค่อนเหลือง (b) ที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างทางด้านกายภาพที่
แสดงออกมาระหว่างสองชุดตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ลักษณะค่าสีผิว (ค่า L, a และ b) ของกากถั่วเหลืองหมักและไม่หมัก ของตัวอย่างชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ชุด
ตัวอย่าง

1

ค่าสีผล
ช่วง

ค่า

การศึกษา

สี

กากถั่ว
เหลืองไม่
หมัก

วัดจุดที่
1

2

3

4

5

เฉลี่ย+SD

L

70.04

73.77

74.19

70.9

72.92

72.36+1.84

a

9.21

9.17

8.42

8.67

9.66

9.03+0.49

b

17.17

17.73

17.93

17.65

17.75

17.65+0.28
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กากถั่ว
เหลือง
หมัก
2

กากถั่ว
เหลืองไม่
หมัก

กากถั่ว
เหลือง
หมัก

L

77.34

77.08

77.06

77.73

79.83

77.81+1.16##

a

9.76

10.26

10.27

10.47

9.08

9.97+0.56#

b

19.92

20.33

19.29

10.88

19.79

18.04+0.02

L

62.49

67.72

68.74

63.87

64.89

65.54+2.62**

a

10.30

9.90

10.09

9.18

10.54

10.00+0.52*

b

15.50

17.60

16.69

15.34

16.90

16.41+0.96*

L

79.45

80.44

81.79

81.33

81.68

80.94+0.99##**

a

9.43

9.05

8.63

8.93

8.65

8.94+0.33##**

b

19.05

18.73

18.22

18.37

17.17

18.31+0.71##

* แสดงความแตกต่างจากชุดตัวอย่างที่ 1 ที่ p=0.05
** แสดงความแตกต่างจากชุดตัวอย่างที่ 1 ที่ p=0.01
#
แสดงความแตกต่างจากกากถั่วเหลืองไม่หมัก ที่ p=0.05
##
แสดงความแตกต่างจากกากถั่วเหลืองไม่หมัก ที่ p=0.01

การวิเคราะห์ตัวอย่างชุดที่ 1 ด้วยเทคนิคอิเลคโทรโฟรีซีสโดยการแยกโปรตีนใน 1 มิติ (1-D gel) ที่ 12.5%เจล ในสภาวะ
รีดิวซ์ โดยใช้ปริมาณ 100 µg ต่อหลุมกับสารสกัดโปรตีนที่แตกต่างกัน 3 วิธีดังรูปที่ 2 ผลปรากฏว่า วิธีแรก M1 พบว่า กากถั่ว
เหลืองที่ไม่ผ่านการหมักปรากฏแถบโปรตีนจำนวน 13 แถบ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 11.61, 17.34, 18.62, 21.77, 25.04, 29.23,
32.24, 37.70, 46.49, 50.85, 58.84, 67.17 และ 74.01 kDa ตามลำดับ และกากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักพบว่าแถบโปรตีน
จำนวน 11 แถบ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 11.71, 17.11, 18.87, 29.55, 32.49, 37.70, 46.84, 51.61, 59.36, 67.76 และ 72.72
kDa ตามลำดับ ส่วนวิธี M2 พบว่า กากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมักปรากฏแถบโปรตีนจำนวน 12 แถบ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ
11.61, 17.22, 18.74, 28.31, 29.39, 31.74, 36.54, 45.46, 50.47, 57.81, 65.99 และ 72.08 kDa ตามลำดับ และกากถั่วเหลือง
ที่ผ่านการหมักปรากฏแถบโปรตีนจำนวน 6 แถบ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 18.74, 33.00, 37.70, 47.54, 68.97 และ 74.01 kDa
ตามลำดับ สำหรับวิธี M3 พบว่า กากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมักปรากฏแถบโปรตีนจำนวน 11 แถบ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 11.32,
16.86, 18.50, 28.16, 31.00, 35.69, 45.12, 49.72, 56.80, 64.84 และ 70.82 kDa ตามลำดับ และกากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมัก
ปรากฏแถบโปรตีนจำนวน 9 แถบ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 11.51, 18.50, 29.08, 31.74, 36.83, 46.14, 59.36, 65.99 และ 72.72
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kDa ตามลำดับ ดังนั้นวิธีการ M1 จึงเหมาะสมเนื่องจากมีจำนวนแถบโปรตีนมากที่สุดและมีความชัดเจนในการแสดงออกของ
โปรตีนในกากถั่วเหลืองสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านโปรตีโอมิกส์ต่อไป

รูปที่ 2 แสดงการวิเคราะห์โปรตีนจากกากถั่วเหลืองชุดที่ 1 ทั้งชนิดไม่หมักและหมัก เมือทดสอบด้วยสารสกัด M1, M2
และ M3 ที่ย้อมสีด้วยวิธี Coomassie brilliant blue R-250 โดยใช้เจลที่มีความเข้มข้น 12.5% ในสภาวะรีดิวซิง และ ปริมาณ
โปรตีนที่ใช้ 100 µg/well gel
หมายเหตุ: Std. protein = Standard protein marker

เมื่อได้วิธีการสกัด M1 ที่เหมาะสมจึงนำมาวิเคราะห์ตัวอย่างในรูปที่ 3 คือการเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างชุดที่ 1 และ
ชุดที่ 2 ด้วยเทคนิคอิเลคโทรโฟรีซีส จะอาศัยการแยกโปรตีนใน 1 มิติ (1-D gel) ที่ 12.5%เจล ในสภาวะ รีดิวซ์ โดยใช้ปริมาณ
100 µg ต่อหลุม โดยใช้สารสกัดโปรตีนจากวิธี M1 ผลปรากฏว่า ตัวอย่างชุดที่ 1 จะเห็นว่ากากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมักปรากฏ
แถบโปรตีนจำนวน 11 แถบ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 17.35, 21.91, 24.56, 28.46, 31.00, 36.48, 43.74, 54.90, 61.18, 68.19
และ 225.0 kDa ตามลำดับ และกากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักพบว่าแถบโปรตีนจำนวน 5 แถบ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 17.35,
28.91, 32.62, 45.67 และ 64.59 kDa ตามลำดับ ส่วนตัวอย่างชุดที่ 2 พบว่ากากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมักปรากฏแถบโปรตีน
จำนวน 11 แถบ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 16.82, 20.82, 24.37, 27.17, 30.52, 35.39, 41.88, 52.00, 57.95, 65.47 และ 218.1
kDa ตามลำดับ และกากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักปรากฏแถบโปรตีนจำนวน 5 แถบ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 17.00, 28.24, 31.32,
43.27 และ 58.74 kDa ตามลำดับ
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รูปที่ 3 แสดงการวิเคราะห์โปรตีนของชุดที่ 1 เปรียบเทียบกับชุดที่ 2 จากกากถั่วเหลืองทั้งชนิดไม่หมักและหมักด้วยสาร
สกัด M1 ที่ย้อมสีด้วยวิธี Coomassie brilliant blue R-250 โดยใช้เจลที่มีความเข้มข้น 12.5% ในสภาวะรีดิวซิง และ ปริมาณ
โปรตีนที่ใช้ 100 µg/well gel
หมายเหตุ: Std. protein = Standard protein marker
เมื่อวิเคราะห์ปริมาณของแถบโปรตีนของทั้งสองชุดโดยใช้การคำนวณจากค่า Raw volume ที่ได้จากการวัดด้วยเครื่อง
Gel documentation system เพื่อนำมาคิดปริมาณการแสดงออกของแถบโปรตีนและเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณ
แถบโปรตีนทั้งหมดระหว่างกากถั่วเหลืองไม่หมักและกากถั่วเหลืองหมัก ในตัวอย่างชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ดังตารางที่ 2 โดยอาศัย
หลักการอยู่ว่าถ้ามี % ปริมาณแถบโปรตีนทั้งหมดที่ลดลงจากกากถั่วเหลืองที่ไม่หมักสู่กากถั่วเหลืองหมักการหยอดเจลที่ปริมาณใด
หากเกิดแถบที่ชัดเจนและไม่เกิดการลากยาวย่อมได้ % ปริมาณแถบโปรตีนทั้งหมดที่ลดลงเท่ากันเสมอ จากงานวิจัยนี้ปรากฏว่าใน
ตัวอย่างชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีการลดลงของค่าแถบโปรตีนทั้งหมดจากกากถั่วเหลืองไม่หมัก (11 แถบ) ไปเป็นกากถั่วเหลืองหมัก (5
แถบ จะเห็นได้ว่าขบวนการหมักมีผลทำให้ชนิดของโปรตีนมีค่าลดลงและแถบโปรตีนมีปริมาณ Raw volume ลดลงด้วย
ตารางที่ 2 ค่า Raw volume ของตัวอย่างชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2
ชุดที่
ศึกษา
1

ชนิดของ
กากถั่ว

แถบโปรตีนขนาด
Method

ค่า Raw volume
(kDa)

เหลือง
M1

225.0

คิดเป็น ปริมาณ % (ค่า raw
volume แต่ละแถบ /ผลรวม
ทั้งหมด)

5441.83

3.45
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ไม่หมัก

หมัก

2

ไม่หมัก

M1

M1

68.2

12522.04

7.95

61.2

16382.01

10.40

54.9

6436.04

4.08

43.7

25919.01

16.45

36.5

6158.11

3.91

31.0

30913.63

19.62

28.5

10631.36

6.75

24.6

2980.82

1.89

21.9

4402.55

2.79

17.3

35758.12

22.70

รวม

157545.52

100

64.6

1790.15

8.91

45.7

3526.89

17.55

32.6

5112.21

25.44

28.9

2313.52

11.51

17.3

7348.99

36.58

รวม

20091.76

100

218.1

3579.18

2.75

65.5

10974.09

8.44

57.9

14813.09

11.39
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หมัก

M1

52.0

4655.87

3.58

41.9

27090.51

20.84

35.4

5120.13

3.94

30.5

26262.18

20.20

27.2

1519.10

1.17

24.4

1250.43

0.96

20.8

1487.86

1.14

16.8

33234.88

25.57

รวม

129987.32

100

58.7

5911.24

12.75

43.3

7699.82

16.61

31.3

9127.33

19.69

28.2

6403.59

13.82

17.0

17201.15

37.12

รวม

46343.13

100

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากสภาวะการสกัดที่แตกต่างกันนี้มีข้อสังเกตว่าการเลือกวิธีการสกัดที่เหมาะสมจะมีการพิจารณาจากลักษณะ การ
ปรากฏของแถบโปรตีนในเจลที่ต้องมีความคมชัดไม่มีการลากเป็นแถบยาวหรือลักษณะของแถบบิดเบี้ยวไป ซึ่งจากรูปที่ 2 จะเห็น
ได้ว่าวิธี M3 มีลักษณะแถบบิดเบี้ยวและเกิดการลากยาว อาจจะเกิดจากการที่สารสกัดเข้าไปทำลายตัวโปรตีน จึงทำให้โปรตีน
เสื่อมสภาพ ถือว่าไม่เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นสารสกัด ในขณะที่วิธี M2 มีแถบโปรตีนหายไปในตัวอย่างที่หมักทั้ง ๆ ที่วิธีอื่น
สามารถปรากฏแถบโปรตีนของตัวอย่างที่หมักได้ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดในวิธี M2 ไม่สามารถดึงโปรตีนออกจากกากถั่วเหลืองที่
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หมักได้อาจทำให้เกิดการแปลผลผิด พลาดได้ ส่วนในรูปที่ 3 จะสังเกตว่าการปรากฏของแถบโปรตีนของกากถั่วเหลืองที่ผ่านการ
หมักและไม่ผ่านการหมักของตัวอย่างชุดที่ 1 มีความเข้มและความชัดเจนของแถบต่างจากรูปที่ 2 แม้จะเป็นตัวอย่างเดียวกัน แต่
ระยะเวลาของการทำการทดลองไม่ได้อยู่ในช่วงเดียวกัน ทำให้โปรตีนทีอยู่ในกากถั่วเหลืองตัวอย่างเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา ทำ
ให้แถบโปรตีนที่แสดงออกมามีความเข้มและความชัดเจนไม่เท่ากัน และเมื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณของแถบโปรตีนของทั้งสองชุด
และเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณแถบโปรตีนทั้งหมดระหว่างกากถั่วเหลืองไม่หมักและกากถั่วเหลืองหมักในตัวอย่างชุดที่
1 และ ชุดที่ 2 จะเห็นได้ว่าตัวอย่างชุดที่สองมีขบวนการหมักที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าตัวอย่างชุดแรก เนื่องจากตัวอย่างชุดที่ 2 มี
ขบวนการหมักทีใ่ ช้เวลาน้อยกว่าชุดที่ 1 ทำให้กากถั่วเหลืองที่ได้จากการหมักมีประสิทธิภาพน้อยลง
งานวิจัยนี้สรุปได้ว่า วิธีการ M1 สามารถสกัดกากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมักปรากฏแถบโปรตีนมี จำนวน 13 แถบ และ
กากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักจำนวน 11 แถบ ซึ่งมีจำนวนแถบโปรตีนและมีความคมชัดในการแสดงออกของโปรตีนมากกว่า ที่
วิธีการสกัด M2 และ M3 จึงเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านโปรตีโอมิกส์ในการตรวจสอบการสลายของโปรตีนเนื่องจาก
ขบวนหมักกากถั่วเหลือง
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[1] Amadou, I.; Kamara, M.T.; Tidijani, A.; Foh, B.K.M. and Guo-Wei L. Physicochemical and nutritional
analysis of fermented soybean protein meal by Lactobacillus plantarum Lp6. World J Dairy Food Sci.
2010, 5(2): 114–118.
[2] ชูศักด์ิ พูลมา มานะสุภาดี, น.สพ. สถิตย์ อรุณแสง, สุวนันท์ งามอักษระ, พีพัตน์ ตีสิงห์ และพรกิตติ พุฒมะรัง.อิทธิพล
ของการใช้กากถั่วเหลืองหมักต่ออาการท้องเสียและประสิทธิภาพการผลิตในลูกสุกร.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภู; จ.พระนครศรีอยุธยา, 2562
[3] JBF repositions fermented soybean meal as a must-use ingredient, Feed and Livestock magazine,
2015, Vol.10, No.4: 16-20.
[4] Yasar, S.; Tosun, R. Increased organic acid production and decreased phytate phosphorus by high
level of water content of Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 fermentation of soybean meal. Bulletin
UASVM Animal Science and Biotechnologies. 2019, 76(1): 1-6.
[5] Y.-S. Song, J. Frias, C. Martinez-Villaluenga, C. Vidal-Valdeverde, E. Gonzalez de Mejia. Immunoreactivity
reduction of soybean meal by fermentation, effect on amino acid composition and antigenicity of
commercial soy products. Food Chemistry 108 (2008): 571–581
[6] C. C. Chen, Y. C. Shih, P. W. S. Chiou and B. Yu. Evaluating Nutritional Quality of Single Stage- and
Two Stage-fermented Soybean Meal. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 23, No. 5 : 598 - 606

713

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ผลของการแช่เมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus subtilis ต่อความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของต้น
กล้าผักกาดหอม
EFFECT OF SEED SOAKING WIHT BACILLUS SUBTILIS ON GERMINATION, VIGOR AND SEEDLINGS
GROWTH OF LETTUCE
เพชรรัตน์ จี้เพชร1 จักรพงษ์ กางโสภา1* จุฑามาศ อาจนาเสียว1
Phetcarat Jeephet1 Jakkrapong Kangsopa1* and Chuthamat Atnaseo1
สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพน์ประสานงาน: จักรพงษ์ กางโสภา อีเมล์: jakkrapong_ks@mju.ac.th

บทคัดย่อ:
เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีอาหารสะสมภายในเมล็ดน้อย ทำให้เสื่อมคุณภาพได้ง่าย
ส่งผลทำให้เมล็ดงอกได้น้อย และต้นกล้าไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งในปัจจุบันการบริโภคผักกาดหอมนิยมทานในรูปแบบผักอินทรีย์ ทำให้
การเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีการแช่เมล็ดพันธุ์ ร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เป็นทางเลือกหนึ่งในการยกระดับคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ โดยงานทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผักกาดหอมด้วยการแช่เมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus
subtilis ดำเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะมีวิธีการ
ทดลอง ได้แก่ เมล็ดทีไ่ ม่แช่, เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis ทีอ่ ัตรา 1x106, 1x107 และ 1x108 CFU/mL เป็นเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง
จากผลการทดลองพบว่า เมล็ดที่ผ่านการแช่ร่วมกับ B. subtilis 1x108 CFU/mL เป็นเวลา 3 ชั่วโมงมีต้นกล้าผิดปกติ และเมล็ด
แข็งน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไ ม่ผ่านการแช่ อีกทั้งยังมีการงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกของต้นกล้าผักกาดหอมสูงกว่า
และแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการแช่ ส่วนการแช่เมล็ดร่วมกับ B. subtilis 1x106 CFU/mL เป็น
เวลา 6 ชั่วโมงมีความยาวต้นมากกว่า และแตกต่างในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดไม่แช่ แต่ไม่แตกต่างกันในทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการแช่เมล็ดในวิธีการอื่น ๆ
คำสำคัญ: การแช่เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม การยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
Abstract:
Lettuce seeds are small, light-weighted and contain small amount of storage endosperm, which cause
drastic deterioration rate resulting in reduced germination rate and irregular seedling growth. Currently, there
are a growing demand for organic lettuce consumption. Improving seed quality through soaking with beneficial
microbes is used as an organic seed treatment option. Objective of this experiment was to enhance lettuce
seed quality though seed soaking with Bacillus subtilis. An experiment was conducted at the Seed Technology
Laboratory, Faculty of Agricultural Production, Maejo University and treatments included control ( unsoaked) ,
soaking with 1 x106, 1x107 or 1x108 CFU/ mL of B. subtilis for 3 and 6 hours. The result indicated that seeds
soaked with 1x108 CFU/ mL of B. subtilis for 3 hours gave lower number of dead seed and abnormal seedling
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than control seeds while giving statistically higher radicle emergence percentage, speed of radicle emergence,
germination percentage and speed of germination than control seeds. On the other hand, soaking lettuce
seeds with 1x106 CFU/ mL of B. subtilis for 6 hours gave statistically higher shoot length when compared to
unsoaked control, but no difference was found when compared with other B. subtilis soaking treatments.
Key words: Seed soaking organic seed lettuce seedlings seed enhancement
บทนำ:
ผักกาดหอม (Lactuca sativa) เป็นผักเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ที่มีการบริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
รับประทานได้ง่าย และยังมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย [21] รวมไปถึงคลอโรฟิลล์ และแคโรทีนอยด์ ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค
[24] จึงมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม เพื่อนำมาเพาะปลูกมากถึง 19.43 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 10.70 ล้านบาท [4] แต่จาก
ขนาดเมล็ดที่เล็ก แบนบาง และอาหารสะสมในเมล็ดน้อย จึงทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพได้ง่าย เมื่ออยู่สภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม เมื่อนำไปเพาะปลูก เมล็ดจะมีความงอก และความแข็งแรงต่ำ อีกทั้งต้นกล้าเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ [[16], [26]] จาก
ปัญหาดังกล่าวทำให้การเตรียมความพร้อมของเมล็ดพันธุ์กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกผักกาดหอมในระบบอุตสาหกรรม
โดยวิธีการแช่เมล็ดพันธุ์เป็นหนึ่งในวิธีการยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ให้มีความงอก ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และยัง
สามารถทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้พร้อมกัน โดยวิธีการแช่เมล็ดพันธุ์เป็นการให้ความชื้นหรือน้ำเข้าไปภายในเมล็ด โดยน้ำจะเข้า
ไปทำหน้าที่เป็นส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอาหารต่าง ๆ อีกทั้งช่วยในกระบวนการเมทาบอลิซึมต่าง ๆ ภายในเมล็ด
[11] ซึ่งจะเข้าไปทำให้เซลล์ที่ได้รับความเสียหาย มีการซ่อมแซมเซลล์ตัวเองจากกระบวนการภายในเมล็ด [12] นอกจากนี้วิธีการ
แช่เมล็ดพันธุ์ ยังนิยมนำสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ มาเป็นสารละลายในการแช่เมล็ดพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น จุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะ B. subtilis ที่มีคุณสมบัติสามารถผลิตฮอร์โมนพืช เช่น IAA (Indole-3-acetic acid) ซึ่งจะเข้าไป
ช่วยเพิ่มการเจริญ เติบโตของรากและลำต้นให้เกิดการยืดยาวมากขึ้น [25] อีกทั้ง B. subtilis จะช่วยในการตรึงไนโตรเจนจาก
บรรยากาศ [23] ให้พืชนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจากการรายงานของ [17] พบว่าการแช่เมล็ดมะเขือเทศร่วมกับ Pseudomonas spp.
และ Bacillus sp. ที่ 8×105 CFU ทำให้มีการเจริญเติบโตทางลำต้น และรากได้ดีมากขึ้นจากเดิม
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการแช่เมล็ดพันธุ์ร่วมกับ B. subtilis ในอัตรา และระยะเวลาในการแช่
ที่แตกต่างกัน และติดตามความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม เพื่อเป็น แนวทางในการนำมาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
วิธีการทดลอง:
การเตรียมจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการศึกษาเป็นจุลินทรีย์ทางการค้า B. subtilis (INTEGRAL®) โดยจะนำเชื้อที่ได้มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยง
เชื้อ TSB ((Trypticase Soy Broth) (HiMedia®) (TSB 7.5 กรัม : ผงวุ้น 7.5 กรัม : น้ำกลั่น 491 มิลลิลิตร )) ก่อนนำไปไว้ท่ตี ู้บ่ม
เชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ก่อนนำมาเขี่ยเชื้อลงในหลอดแก้วที่มีสารละลาย NaCl (NaCl 0.85 : น้ำ
กลั่น 499.15 มิลลิลิตร) แล้วเขย่าจนเชื้อแตกเป็นเนื้อเดียวกันกับสารละลาย จึงนำไปวัดค่า OD600 (Optical density) ที่ค่าการ
ดูดกลืนแสง ความยาวคลื่นที่ 600 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer ก่อนจะนำ B. subtilis มาปรับความเข้มข้นให้ได้
3 ระดับคือ 1x106, 1x107 และ 1x108 CFU/mL

715

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

การแช่เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมร่วมกับ B. subtilis
นำเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมมาล้างทำความสะอาดด้วย Sodium hypochlorite (NaOCl) ที่ความเข้มข้น 1 % เป็นเวลา 1
นาที จากนั้นนำเมล็ดมาล้างผ่านน้ำกลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้ออีก 3 ครั้ง แล้วซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปแช่ใน
หลอดแก้วที่มีเชื้อจุลินทรีย์จากการเตรียมในขั้นตอนแรก โดยจะทำการแช่เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง
ในสภาพอุณหภูมิห้อง (295) เมื่อครบเวลาที่กำหนด นำเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในลักษณะต่าง ๆ
การบันทึกข้อมูล
การตรวจสอบความงอกในสภาพห้องปฏิบัติการ โดยทำการสุ่มเมล็ดจำนวน 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด เพาะทดสอบความงอก
โดยวิธี Top of paper (TP) ในกล่องพลาสติกใสขนาด 11 x 6 เซนติเมตร จากนั้นนำกล่องเพาะเมล็ดไปไว้ที่ตู้เพาะความงอก ที่
อุณหภูมิ 25°C ความชื้นสัมพัทธ์ 80% ความเข้มข้นแสง 180 μE ให้แสงตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ด
พันธุ์จะมีวิธีการ ดังนี้
1. การประเมินผลเมล็ดแข็ง และต้นกล้าผิดปกติ โดยเมล็ดเน่าจะสังเกตจากลักษณะของเมล็ดที่นิ่ม เน่า และมีกลิ่นเหม็น
ส่วนเมล็ดแข็งจะตรวจสอบโดยสังเกตเมล็ดที่ไม่ดูดน้ำ และต้นกล้าผิดปกติจะประเมินลักษณะต้นกล้าที่ไม่สามารถเจริญไปเป็นต้น
กล้าปกติได้ ทำทั้งหมด 4 ซ้ำ ซ้ำละ 50 เมล็ด จึงนำมาคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์เมล็ดเน่า เมล็ดแข็ง และต้นกล้าผิดปกติ
2. การตรวจสอบความงอกในสภาพห้องปฏิบัติการ ตรวจนับจำนวนต้นกล้าปกติครั้งแรกในวันที่ 4 (first count) และนับ
ครั้งสุดท้าย 7 วันหลังเพาะ (final count) ทำทั้งหมด 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด และประเมินผลความงอกตามวิธีของ [18]
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ในสภาพห้องปฏิบัติการ (%) = จำนวนของเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ × 100
จำนวนเมล็ดที่เพาะ
3. การตรวจสอบความเร็วในการงอกในสภาพห้องปฏิบัติการ ตรวจนับจำนวนเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ นับทุกวัน
(first count) จนถึงวันสุดท้าย (final count) ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด แล้วนำผลการนับมาคำนวณหาความเร็วในการงอก [18]
ความเร็วในการงอก (ต้น/วัน) = ผลรวมของ (จำนวนต้นกล้าปกติที่งอกในแต่ละวัน)
จำนวนวันหลังเพาะ
4. การตรวจสอบการงอกรากในสภาพห้องปฏิบัติการ ทำการประเมินการงอกรากเมล็ดพันธุ์ โดยประเมินจากเมล็ดพันธุ์ที่
มีความยาวรากมากกว่า 2 มิลลิเมตรในทุก ๆ กรรมวิธี ทำทั้งหมด 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด จึงนำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การงอกราก
การงอกราก (%) = จำนวนเมล็ดที่งอกราก x 100
จำนวนเมล็ดที่เพาะ
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5. การตรวจสอบความเร็วในการงอกรากในสภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบความเร็วในการงอกราก จะทำการตรวจ
นับทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 หลังการเพาะ ทำทั้งหมด 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด แล้วนำมาคำนวณหาความเร็วในการงอกรากของ
ต้นกล้าผักกาดหอม
ความเร็วในการงอกราก (ราก/วัน) = ผลรวมของ (จำนวนรากที่งอกในแต่ละวัน)
จำนวนวันหลังเพาะ
6. การตรวจสอบความยาวต้นความยาวราก และผลรวมต้นกล้าในสภาพห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบความยาวต้นและ
ความยาวราก (เซนติเมตร) โดยประเมินที่ 7 วัน หลังเพาะในสภาพห้องปฏิบัติการ ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 10 ต้น จากนั้นนำมาวัดความ
ยาวต้นและความยาวราก แล้วนำมารวมกันเพื่อใช้ประเมินหาผลรวมต้นกล้า
7. การตรวจสอบดัชนีความแข็งแรงในสภาพห้องปฏิบัติการ การหาค่าดัชนีความแข็งแรง คำนวณได้จากจำนวนต้นกล้า
ปกติคูณกับผลรวมต้นกล้า [8]
ค่าดัชนีความแข็งแรง = ต้นกล้าปกติ (%) x ผลรวมต้นกล้า (ซม)
8. การตรวจสอบดัชนีความงอกในสภาพห้องปฏิบัติการ ตรวจนับต้นกล้าปกติที่งอกทุก ๆ วันจนครบ 7 วัน ทำ 4 ซ้ำ ๆ
ละ 50 เมล็ด แล้วนำมาหารกับจำนวนต้นกล้าปกติทั้งหมด [7]
ดัชนีความงอก (GI) = ผลรวมของจำนวนต้นกล้าปกติที่งอกในแต่ละวัน
จำนวนวันที่ต้นกล้าปกติงอกในแต่ละวัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แปลงข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความงอกของ เมล็ดเพื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้วิธี Arcsine transformation และเมื่อข้อมูล มีค่าเป็น 0 มีการแปลงค่าโดยวิธี square root x + 0.5
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสำคัญ 95
ผลการทดลอง:
การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมในสภาพห้องปฏิบัติการ
เมื่อประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่ผ่านการแช่เมล็ด พบว่า เมล็ดที่ผ่านการแช่ร่วมกับ B. subtilis 1×108
CFU/mL ที่ 3 ชั่วโมง ไม่มีต้นกล้าผิดปกติ เมื่อเปรียบเทียบในทางสถิติกับเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่ และเมื่อประเมินผลเมล็ดแข็งพบว่า
ทุกวิธีการที่ผ่านการแช่ มีเมล็ดแข็งน้อยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่ (ตารางที่ 1)
ส่วนการตรวจสอบการงอกรากพบว่า เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis 1×108 CFU/mL ที่ 3 ชั่วโมง มีการงอกรากดี
มากกว่าวิธีการอื่น ๆ แต่ไม่มีความแตกต่างในทางสถิติกับเมล็ด ที่แช่ร่วมกับ B. subtilis 1×106 CFU/mL ที่ 3 ชั่วโมง ส่วนการ
ประเมินความเร็วในการงอกรากพบว่า เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis 1x106, 1x107 และ 1x108 CFU/mL ที่ 3 ชั่วโมง มีความเร็ว

717

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ในการงอกรากดีมากที่สุด และแตกต่างกันในทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ อีกทั้งการแช่เมล็ดร่วมกับ B. subtilis
1×108 CFU/mL ที่ 3 ชั่วโมง ยังทำให้ความงอก และความเร็วในการงอกดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการ แต่ไม่มีความแตกต่างในทาง
สถิติกับเมล็ดแช่ร่วมกับ B. subtilis 1x107 CFU/mL ที่ 3 ชั่วโมง (ตารางที่ 2)
จากนั้นตรวจสอบดัชนีความงอกของเมล็ดพันธุ์พบว่า การแช่เมล็ดร่วมกับ B. subtilis 1x106, 1x107 และ 1x108
CFU/mL ที่ 3 ชั่วโมง มีดัชนีความงอกสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ ส่วนการตรวจสอบความยาวต้น เมล็ดที่แช่ร่วมกับ
B. subtilis 1x106 CFU/mL ที่ 6 ชั่วโมง มีความต้นดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่ แต่ไม่มีความแตกต่างในทางสถิติกับ การแช่
เมล็ดทุกวิธีการ อย่างไรก็ตามเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่มีความยาวรากต้นกล้ามากกว่าวิธีการอื่น ๆ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 แสดงต้นกล้าผิดปกติ และเมล็ดแข็งของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่ผ่านการแช่ร่วมกับ B. subtilis ในอัตรา และระยะใน
การแช่เมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ
กรรมวิธ1/ี
สภาพห้องปฏิบตั ิการ
ต้นกล้าที่ผดิ ปกติ (%)
เมล็ดแข็ง (%)
T1
6 a 2/3/
7a
T2
2 b-d
2b
T3
1 cd
1b
T4
0d
1b
T5
3 bc
0b
T6
3 bc
1b
T7
4 ab
0b
ค่าเฉลี่ย
4
2
F-test
**
**
CV (%)
53.32
35.73
**: มีความแตกต่างทางสถิต P ≤ 0.01
1/
T1 = เมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่, T2 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 106 ที่ 3 ชั่วโมง, T3 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 107 ที่
3 ชั่วโมง, T4 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 108 ที่ 3 ชั่วโมง, T5 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 106 ที่ 6 ชั่วโมง, T6 =
เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 107 ที่ 6 ชั่วโมง และ T7 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 108 ที่ 6 ชั่วโมง
2/
แปลงข้อมูลของเมล็ดแข็ง และต้นกล้าผิดปกติ ก่อนวิเคราะห์ข้อมูลด้วย x + 0.5
3/
อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P ≤ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการงอกราก ความเร็วในการงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่ผ่านการแช่
ร่วมกับ B. subtilis ในอัตรา และระยะในการแช่เมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ
สภาพห้องปฏิบตั ิการ
กรรมวิธ1/ี
การงอกราก (%)
ความเร็วในการงอกราก (ราก/วัน)
ความงอก (%)
ความเร็วในการงอก
(ต้น/วัน)
2/3/
T1
84 e
20.92 d
83 d
10.75 c
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T2
98 ab
24.00 a
96 c
11.98 b
T3
96 bc
24.00 a
98 ab
12.14 ab
T4
99 a
24.13 a
99 a
12.38 a
T5
97 bc
23.00 b
97 bc
11.95 b
T6
91 d
21.75 c
96 c
11.83 b
T7
95 c
22.75 b
96 c
11.88 b
ค่าเฉลี่ย
92
22.49
93
12.73
F-test
**
**
**
**
CV (%)
3.64
2.28
4.37
2.01
**: มีความแตกต่างทางสถิต P ≤ 0.01
1/
T1 = เมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่, T2 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 106 ที่ 3 ชั่วโมง, T3 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 107 ที่
3 ชั่วโมง, T4 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 108 ที่ 3 ชั่วโมง, T5 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 106 ที่ 6 ชั่วโมง, T6 =
เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 107 ที่ 6 ชั่วโมง และ T7 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 108 ที่ 6 ชั่วโมง
2/
แปลงข้อมูลการงอกรากและความงอกก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิธี arcsin
3/
อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P ≤ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงผลของดัชนีความแข็งแรง, ดัชนีความงอก, ความยาวต้น , ความยาวราก และผลรวมต้นกล้า ของเมล็ดพันธุ์
ผักกาดหอมที่ผ่านการแช่ร่วมกับ B. subtilis ในอัตรา และระยะในการแช่เมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพ
ห้องปฏิบัติการ
สภาพห้องปฏิบตั ิการ
กรรมวิธ1/ี
ดัชนีความงอก
ความยาวต้น (เซนติเมตร)
ความยาวราก (เซนติเมตร)
T1
31.67 d
0.92 b
5.02 a
T2
59.98 a
1.01 ab
3.43 b
T3
60.14 a
1.09 ab
3.33 b
T4
60.63 a
1.06 ab
3.37 b
T5
57.95 b
1.30 a
3.02 b
T6
55.33 c
1.23 ab
3.43 b
T7
57.38 b
1.15 ab
3.03 b
ค่าเฉลี่ย
49.58
1.17
4.08
F-test
**
*
**
CV (%)
2.11
17.44
10.72
*, **: มีความแตกต่างทางสถิตที่ P ≤ 0.05 และ P ≤ 0.01 ตามลำดับ
1/
T1 = เมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่, T2 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 106 ที่ 3 ชั่วโมง, T3 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 107 ที่
3 ชั่วโมง, T4 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 108 ที่ 3 ชั่วโมง, T5 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 106 ที่ 6 ชั่วโมง, T6 =
เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 107 ที่ 6 ชั่วโมง และ T7 = เมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis x 108 ที่ 6 ชั่วโมง
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2/

อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P ≤ 0.05

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากการศึกษาการแช่เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมร่วมกับ B. subtilis พบว่า เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการแช่ร่วมกับ B. subtilis 1×108
CFU/ml ที่ 3 ชั่วโมง มีต้นกล้าผิดปกติ และเมล็ดแข็งน้อยมากกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่ ทั้งนี้เมล็ดได้รับการกระตุน้ จาก B. subtilis
ในกระบวนการแช่เมล็ด โดย B. subtilis มีกลไกในการผลิตสาร ACC ที่มีผลต่อการผลิต α-ketobutyric และแอมโมเนียที่มีผล
ช่วยส่งเสริมกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ [[9], [13]] จึงทำให้มีเมล็ดที่ผ่านการแช่มีต้นกล้าผิดปกติ และเมล็ดแข็งน้อยมากกว่า
เมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่ (ตารางที่ 1)
อีกทั้งเมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis 1×108 CFU/ml ที่ 3 ชั่วโมง ยังทำให้การงอกรากที่ดีมากกว่า แต่มีความแตกต่าง
เพี ย งเล็ ก น้ อ ยกั บ การแช่ เมล็ ดร่ ว มกั บ B. subtilis 1×10 6 CFU/ml ที ่ 3 ชั ่ ว โมง ทั ้ งนี ้ B. subtilis มี ก ลไกในการสั งเคราะห์
phytohormone ในกลุ่มของ auxin ซึ่งมีหน้าที่ในการกระตุ้นการงอกราก รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการการเจริญเติบโตของต้นกล้า
[14] เพื่อใช้ในการกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ จึงทำให้เมล็ดที่ถูกแช่ร่วมกับ B. Subtilis มีการงอกรากได้ดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่
ผ่านการแช่ อีกทั้งเมล็ดที่แช่ร่วมกับ B. subtilis 1x106, 1x107 และ 1x108 CFU/ml ที่ 3 ชั่วโมง ยังมีความเร็วในการงอกรากที่ดี
เนื่องจากเมล็ดสามารถดูดไนโตรเจนเข้าไปภายในเมล็ดได้มากขึ้น จากกลไกการตรึงไนโตรเจนของ B. subtilis ซึ่งไนโตรเจนจะ
ช่วยให้กระตุ้นให้มี กระบวนการการสังเคราะห์โปรตีน ในเมล็ด ที่เพิ่ม สูงมากขึ้น ส่งผลให้เมล็ดมีพัฒนาการการงอกและการ
เจริญเติบโตที่ดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการแช่เมล็ดพันธุ์ [[2]; [20], [19], [22]] นอกจากนี้การแช่ร่วมกับ B. subtilis 1×108
CFU/ml ที่ 3 ชั่วโมง ยังทำให้ความงอก และความเร็วในการงอกดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่ และแตกต่างกันในทางสถิติเพียง
เล็กน้อยกับการแช่เมล็ดร่วมกับ B. subtilis 1x107 CFU/ml ที่ 3 ชั่วโมง โดย B. subtilis สามารถตรึงไนโตรเจนให้แก่พืชได้ โดย
ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของ โปรโตพลาสซึม และผนังของเซลล์พืช โดยจะอยู่ในรูปของ NO3- ซึ่งจะถูกรีดิวซ์ให้เป็น NH4+ แล้ว
นำไปใช้ในการสร้างกรดอะมิโนให้แก่เมล็ดพันธุ์ [[3],[5],[10]] เพื่อใช้ในการกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ จึงทำให้เมล็ดที่ถูกแช่
ร่วมกับ B. Subtilis มีการงอก และความเร็วในการงอกได้ดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่ อีกทั้งระยะในการแช่เมล็ดพันธุ์ยังมีผลต่อ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากแช่เมล็ดที่ 6 ชั่วโมง เมล็ดจะมีการดูดน้ำ หรือมีการรับน้ำเข้าไปภายในเมล็ดที่มากเกินไป ทำให
เมล็ดที่ได้รับน้ำมากเกินไปเกิดการช็อกน้ำ อีกทั้งยังสามารถทำให้เนื้อเยื่อภายในเมล็ดเกิดอาการบวมมากเกินไปจนเกิดการฉีกขาด
ของเนื้อเยื่อภายในเมล็ด และเกิดการรั่วไหลของสารอาหารจากภายในเมล็ดออกสู่ ภายนอก [1] ทำให้เมล็ดมีคุณของเมล็ดพันธุ์
ลดลง (ตารางที่ 2)
จากการประเมินดัชนีความงอกพบว่า การแช่เมล็ดร่วมกับ B. subtilis 1x106, 1x107 และ 1x108 CFU/ml ที่ 3 ชั่วโมง
มีดัชนีความงอกดีมากที่สุด โดย B. subtilis สามารถผลิตสารเร่งการเจริญเติบโตอย่าง IAA ได้ ซึ่ง IAA จะเข้าไปกระตุ้นการเจริญ
ของต้นกล้า การแบ่งเซลล์ และการยืดขยายที่ปลายรากของพืช ทำให้มีพื้นผิวสัมผัสเพิ่มขึ้น พืชจึงมีการความสามารถในการลำเลียง
ธาตุอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้น [27] เมล็ดสามารถงอกไปเป็นต้นกล้าได้อย่างรวดเร็ว และทำให้มีดัชนีการงอกที่ดีมากที่สุด อีกทั้งเมล็ดที่
แช่ร่วมกับ B. subtilis 1x106 CFU/ml ที่ 6 ชั่วโมง มีความต้ นดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่ ทั้งนี้เนื่องจาก B. subtilis มี
ความสามารถในการรีดิวซ์อินทรีย์สารให้กลายเป็นอนินทรีย์ไนโตรเจน ทำให้เมล็ดสามารถนำไปใช้ในกระบวนการการเจริญเติบโต
ในระยะต้นกล้าได้ทันที [15] เมื่อเมล็ดได้รับไนโตรเจน จะมีการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มขึ้น จึงมีผลทำให้ต้นกล้ามีการเจริญเติบโตทาง
ลำต้นเพิ่มขึ้น [6] แต่เมื่อตรวจสอบเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่ร่วม B. subtilis ทำให้ความยาวราก และผลรวมต้นกล้าที่ดี เป็นผลมาจาก
การแช่เมล็ดพันธุ์กับ B. subtilis เมล็ดอาจได้รับน้ำเข้าไปภายในเมล็ดที่มากเกิน ไป ทำใหเกิดการฉีกขาดของเซลล์ภายในเมล็ด ซึ่ง
การฉีกขาดของเซลล์ยังทำให้เกิดการรั่วไหลของสารอาหารจากภายในเมล็ดออกสู่ภายนอก [1] โดยสารรั่วไหลที่ออกมาจากเมล็ดที่
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มากเกินไป จะทำให้น้ำที่ใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์จึงมีความเป็นกรด และส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างเอนไซม์ที่ใช้เร่งปฏิกิริยา
และการย่อยสลายสารอาหารภายในเมล็ด ส่งผลให้มีอาหารสะสมภายในเมล็ดที่น้อย และไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในกระบวนการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม ดังนั้นเมล็ดที่ผ่านการแช่จึงมีความยาวราก และผลรวมต้นกล้าที่น้อยกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่
(ตารางที่ 3)
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้องปฏิบัติการไบโอเทคโนโลยี สาขาวิชา
พืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการสนับสนุนการทำวิจัยในครั้งนี้
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การย่อยแป้งขนมจีนด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ
THE DEGRADATION OF KANOM JEEN BY CHEMICAL AND BIOLOGICAL METHODS
เจนจิรา ญาวุฒิปัน1 เมวิกา ถ้ำกลาง1 ศรัญญา อิศรานนท์1 นงคราญ พงศ์ตระกูล1 และมยุรา ศรีกัลยานุกูล1,*
Janejira Yawuttipun1, Maewika Thamklang1 , Sarunya Issaranont1, Nongkran Pongtrakul1 and Mayura
Srikalayanukul1, *.
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย

* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: มยุรา ศรีกัลยานุกูล อีเมล: mayura@mju.ac.th
บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการย่อยแป้งขนมจีนโดยใช้วิธีทางเคมีและชีวภาพ เตรียมขนมจีนผสมกับน้ำความเข้มข้น
30% (w/v) ปริมาตร 100 ml นำไปปั่นเป็นเวลา 2 นาที จากนั้นทำการย่อยโดยเติมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ความเข้มข้น
12% (v/v) ปริมาตร 13 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ส่วนการย่อยทางชีวภาพโดยการเตรียมสปอร์ของ
เชื้อรา 2 ชนิด คือ Aspergillus oryzae และ Rhizopus oligosporus ที่ 6.97×107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร และ 4.60×107
สปอร์ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และเติมสารละลายสปอร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตรลงไปในแต่ละฟลาสก์ ทำการศึกษา 2 ที่สภาวะ
คือ การบ่มที่อุณหภูมิห้อง และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ผลการทดลองพบว่า การย่อยด้วยกรดได้
น้ำตาลรีดิวซ์ 0.30 กรัมต่อลิตร ส่วนการย่อยด้วย Aspergillus oryzae และ Rhizopus oligosporus สามารถผลิตน้ำตาล
ได้เท่ากับ 1.88 กรัมต่อลิตร และ 3.26 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าน้ำตาลที่ได้จากการย่อยแป้งขนมจีนด้วยกรดไฮโดร
คลอริก ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการในการผลิตน้ำตาลจากการย่อยแป้งขนมจีน
ต่อไป
คำสำคัญ : ขนมจีน การย่อยแป้ง กรดไฮโดรคลอริก Aspergillus oryzae Rhizopus oligosporus
Abstract:
The chemical and biological degradations of Kanom Jeen were studied in this research. Kanom
Jeen and water at 30% (w/v) concentration was blended for 2 mins. Hydrochloric acid with 12% (v/v)
was prepared.
The HCl solution at 13 mL was added in Kanom Jeen suspension. Chemical hydrolysis condition at
room temperature for 4 hours was set. For biological hydrolysis, 6.97×10 7 and 4.60×10 7 spores/mL of
Aspergillus oryzae and Rhizopus oligosporus, respectively, were done. Then 1 mL of spore suspension
was added in Kanom Jeen suspension separately. The cultures were incubated at 2 condition with room
temperature and 37 OC for 7 days. The result indicated that 0.30, 1.88 and 3.26 of reducing sugar were
presented in HCl hydrolysis, Aspergillus oryzae and Rhizopus oligosporus degradation, respectively.
Biological degradation gave the reducing sugar higher than chemical method. The results of this study
can be used as a guideline for decision the method of Kanom Jeen degradation.
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Keywords: Kanom Jeen, Degradation, Hydrochloric acid, Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus
บทนำ:
ขนมจีน (Kanom jeen) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีห่ มักประเภทแป้งชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภคกันมาก ขนมจีนมี 2
ชนิด คือ ขนมจีนแป้งสด และขนมจีนแป้งหมัก ซึ่งจะมีข้อแต่งต่างกันในกรรมวิธีการผลิต คือ ข นมจีนแป้งหมักจะทำโดย
วิธีการหมักปลายข้าวเจ้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบก่อนนำมาโม่ ในขณะที่ขนมจีนแป้งสดทำมาจากแป้งสดหรือแป้งที่โม่ใหม่ๆ ซึ่ง
ขนมจีนแป้งหมักจะมีกลิ่นหมักและมีความเหนียวมากกว่าขนมจีนแป้งสด รวมทั้งอายุการเก็บรักษาของขนมจีนแป้งหมักจะ
นานกว่าขนมจีนแป้งสดด้วย [1] ซึ่งในงานนี้เลือกใช้ขนมจีนแป้งสดนำใช้ในการย่อยเพื่อผลิตเป็นเอทานอลเพราะมีระยะเวลา
การเก็บรักษาสั้น
การย่อยแป้งโดยทั่วไป ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ [2] การเจลาติไนเซชัน (gelatinization) เป็นขั้นตอนที่ทำให้
เมล็ดแป้งพองตัวโดยเมล็ดแป้งจะดูดซึมน้ำขณะที่ได้รับความร้อน ทำให้เม็ดแป้งพองตัว เรียกอุณหภูมิช่วงนี้ว่า อุณหภูมิการ
เกิดเจล (gelatinization temperature) การเกิดลิเคอแฟคชัน (liquefaction) เป็นขั้นตอนการลดความหนืดของแป้งที่
เกิดเจล โดยการย่อยโมเลกุลของแป้งแบบสุ่มของลูกโซ่กลูโคสทำให้แยกเป็นสายสั้นๆ มีขนาดโมเลกุลเล็กลง และมีความหนืด
ลดลง การเกิดแซคคาริฟิเคชัน (saccharification) เป็นขั้นตอนการย่อยแป้งให้เป็นโมเลกุลของน้ำตาลภายหลังการย่อยจะ
ได้น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ำตาลโมเลกุลคู่ หรือน้ำตาลโมเลกุลสูงกว่า ผลผลิตที่ได้คือกลูโคส มอลโตส หรือมอลโตไตรโอสเอน
ไซม์ทเี่ กีย่ วข้องกับการย่อยแป้ง ซึ่งแหล่งของเอนไซม์สามารถผลิตได้จากจุลินทรีย์หลายชนิดด้วยกัน
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยแป้งครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ Aspergillus oryzae ซึ่งเป็นเชื้อราในสกุล Aspergillus ซึ่งใช้
ประโยชน์ในการหมักอาหาร (fermentation) เชื้อรานี้สามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลส (amylase) ที่ไฮโดรไลซ์สตาร์ชให้เป็น
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) และน้ำตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) เพื่อการหมักต่อไปให้เกิดแอลกฮอล์ด้วย
ยีสต์ (yeast) เพื่อผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ Rhizopus oligosporus เป็นราในวงศ์ Mucoraceae ที่นิยมใช้เป็นหัว
เชื้อสำหรับการทำเท็มเป้ที่เป็นอาหารพื้นบ้านของอินโดนีเซีย ส่วนวิธีการย่อยทางเคมีจะใช้กรดไฮโดรคอริก (hydrochloric
acid : HCl) ซึ่งเป็นกรดที่มีใช้กันมากในอุตสาหกรรม มีสถานะเป็นของเหลวที่มีค่าความเข้มข้นต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก
เข้มข้น และกรดไฮโดรคลอริก 35% และ 37% จัดเป็นกรดแก่ ใช้มากในการผลิตคลอไรด์ อุตสาหกรรมสี ชุบโลหะ ใช้ถลุงแร่
เพื่อผลิต ดีบุก และแทนทาลัม ใช้ในการปรับความเป็นกรด-ด่าง โดยเฉพาะสารที่เป็นด่างให้มีความเป็นกรดใช้ย่อยแป้งและ
โปรตีน เพื่อผลิตอาหารรูปแบบต่าง ๆ ใช้กัดผิว และทำความสะอาดผิวโลหะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ และต้องมีการลด
ขนาดโมเลกุลของแป้งด้วยการย่อยด้วยกรด (acid thinning) ก่อนโดยเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างแป้งกับกรดกำมะถันเจือง
จางหรือกรดเกลือ โดยกรดจะเข้าไปตัดโมเลกุลของแป้งให้มีขนาดเล็กลง[3] คุณสมบัติของแป้งที่ผ่านการลดขนาดด้วยกรด
ลักษณะของแป้งเป็น birefringence และการไม่ละลายได้ในน้ำเย็นเช่นเดียวกับแป้งดิบ แต่มีคุณสมบัติบางประการที่
เปลี่ยนไป ได้แก่ เมื่อให้ความร้อนเม็ดแป้งย่อยด้วยกรดจะแตกออก แป้งเปียกที่ได้เป็นของเหลวใสและมีความหนืดลดลง
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาการย่อยแป้งขนมจีนโดยใช้วิธีทางเคมีด้วยกรดไฮโดรคลอริกและวิธีทางชีวภาพด้วยเชื้อ
Aspergillus oryzae และ Rhizopus oligosporus ในระดับห้องปฏิบัติการ
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วิธีการทดลอง:
1. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
เตรียมแป้งขนมจีน 30 กรัม ผสมกับน้ำ 100 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปปั่นเพื่อ
ทำให้ขนมจีนละเอียด และให้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาที เพื่อทำเจลาติไนท์แป้งขนมจีน จากน้ำทำลิเคอร์
แฟกชันเพื่อลดความหนืดของแป้งขนมจีนภายหลังการเกิดเจลาติไนซ์ โดยการใช้วิธีทางเคมีละชีวภาพ
2. การย่อยแป้งขนมจีน
วิธีทางเคมีจะใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ที่ความเข้ม 12% ปริมาตร 13 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ที่มีแป้งขนมจีน
และน้ำที่ผ่านการเจลลาติไนซ์แล้ว จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดไฮโดรคลอริก จากนั้นเก็บตัวอย่าง
และทำการหาปริมาณน้ำตาลโดยวิธี 3,5-dinitro salicylic acid [4]
วิธีทางชีวภาพจะใช้เชื้อรา 2 ชนิด คือ Aspergillus oryzae และ Rhizopus oligosporus ที่ 6.97×107 และ
4.60×107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ โดยเติมลงในขวดรูปชมพู่ที่มีแป้งขนมจีนและน้ำที่ผ่านการเจลลาติไนซ์แล้วใน
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน และเก็บผลทุกๆ 24 ชั่วโมง เพื่อนำมา
วิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาล
ผลการทดลอง:
ผลของการทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยแป้งขนมจีนด้วยวิธีการทางเคมี โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น
12 เปอร์เซ็นต์ บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากการทดลองพบว่ากรดไฮโดรคลอริกสามารถเปลี่ยนแป้งให้เป็น
น้ำตาลได้ เท่ากับ 0.30 กรัมต่อลิตร
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ภาพที่ 1 ผลของระยะเวลาในการย่อยแป้งขนมจีนต่อปริมาณน้ำตาลโดยใช้เชื้อ Aspergillus oryaze
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ปริมาณนา้ ตาล (g/l)

จากภาพที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยแป้งขนมจีนด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยเชื้อ Aspergillus oryzae
บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน สามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ปริมาณทั้งหมด 1.88 กรัมต่อลิตร ซึ่งได้
ปริมาณน้ำตาลมากที่สุดในวันที 7 มีปริมาณ 0.38 กรัมต่อลิตร
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ภาพที่ 2 ผลของระยะเวลาในการย่อยแป้งขนมจีนต่อปริมาณน้ำตาลโดยใช้เชื้อ Rhizopus oligosprus
จากภาพที ่ 2 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการย่ อ ยแป้ ง ขนมจี น ด้ วยวิ ธ ี ก ารทางชี วภาพ ด้ วยเชื ้ อ Rhizopus
oligosporus โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน สามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ปริมาณทั้งหมดเท่ากับ
3.26 กรัมต่อลิตร ซึ่งได้ปริมาณน้ำตาลมากที่สุดในวันที 7 มีปริมาณ 1.17 กรัมต่อลิตร และพบว่า Rhizopus oligosporus
สามารถย่อยแป้งได้สูงกว่า Aspergillus oryaze ถึง 3 เท่า
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
ในการทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยแป้งขนมจีนด้วยวิธีการทางเคมีและชีวภาพ พบว่าแป้งขนมจีนที่ย่อยด้วยกรด
ไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 12 เปอร์เซ็นต์ ทำการบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง สามารถผลิตน้ำตาลได้เท่ากับ 0.30
กรัมต่อลิตร จากงานวิจัยของพุทธพร แสงเทียน กล่าวว่า จากกรดที่ความเข้มข้นสูงมากเกินไปจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรง
ส่งผลให้แป้งขนมจีนเสียสภาพ และทำให้ประสิทธิภาพการย่อยลดลงจึงทำให้ได้ปริมาณน้ำตาลที่ น้อย [5] และการย่อยแป้ง
ขนมจีนเหลือทิ้งด้วยเชื้อรา Aspergillus oryzae กับ Rhizopus oligosporus ทำการบ่มบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 7 วัน สามารถผลิตน้ำตาลได้เท่ากับ 1.88 กรัมต่อลิตร และ 3.26 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบวิธีการ
ย่อยแป้งทั้ง 2 วิธี พบว่าน้ำตาลที่ได้จากการย่อยแป้งขนมจีนด้วยวิธีทางชีวภาพให้ผลผลิตน้ำตาลที่สูงกว่าวิธีทาง เคมี [6]
เนื่องจากการที่จะย่อยแป้งให้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะที่เหมาะสมในการตั ดพันธะ α-glycosidic bond เพราะการย่อย
แ ป ้ ง ข น ม จ ี น ท ี ่ ม ี อ ง ค ป ์ ร ะ ก อ บ เ ป็ น
ไดแซ็กคาไรด์และ พอลิแซ็กคาร์ไรด์ ซึ่งในน้ำแป้งที่ถูกย่อยด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ส่งผลให้น้ำตาลเฮกโซสเกิดการ
เสียน้ำ 3 โมเลกุล ทำให้ประสิทธิภาพของการหมักเอทานอลได้ลดลง[7] การศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีการในการผลิตน้ำตาลจากการย่อยแป้งขนมจีนเหลือทิ้งต่อไป
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บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของน้ำสับปะรดที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด
โดยมีการปรับอัตราส่วนของน้ำสับปะรดต่อน้ำเป็น 3 ทรีตเมนต์ ได้แก่ 1:1, 1:2 และ 1:3 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ปรับค่า
ของแข็งเริ่มต้นทั้ง 3 ทรีตเมนต์ ที่ 15 เปอร์เซ็น บริกซ์ ทำการหมักไวน์ สับปะรดโดยการเติมหัวเชื้อ Saccharomyces
cerevisiae TISTR 5020 ลงไป 10 %(v/v) จากนั้นทำการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของไวน์สับปะรดระหว่างการหมัก 7
วัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลและปริมาณแอลกอฮอล์ของไวน์สับปะรดทั้ง 3 ทรีตเมนต์ระหว่าง
การหมักมีความใกล้เคียงกัน เมื่อการหมักไวน์สับปะรดทั้ง 3 ทรีตเมนต์ ครบ 7 วัน พบค่าความหวาน 5.2–6.6 เปอร์เซ็นบริกซ์
ค่า pH 4.05–4.16 และปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 7.8–9.2 จากนั้นนำทั้ง 3 ทรีตเมนต์มาใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก ด้วย
Acetobacter aceti TISTR 102 โดยหลังจากหมักน้ำส้มสายชูครบ 7 วัน ได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักที่มีค่า pH 3.31–
3.52 ปริมาณกรด 0.24–0.42 เปอร์เซ็น
คำสำคัญ : ไวน์สับปะรด, น้ำส้มสายชู, สับปะรด
Abstract:

The objective of this research was studied the effect of pineapple juice concentration on pineapple
vinegar production. Three ratios of pineapple juice to water in order to obtain three treatment such as 1:1,
1:2 and 1:3 with 100 mL of final volume were prepared. The 15 %brix of all treatments was adjusted. Yeast
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 with 10 %(v/v) was used for alcohol fermentation. The sugar and
alcohol concentration were observed in 7 days. The results showed that changing of sugar and alcohol
concentration in all treatments were similar. The range of 5.2-6.6 %brix, 4.05-4.16 and 7.8–9.2 %(v/v) of
sugar concentration, pH and alcohol concentration, respective were gave. Then the vinegar fermentation
with Acetobacter aceti TISTR 102 was done in all treatments. After 7 days of vinegar fermentation, 3.313.52 of pH and 0.24-0.42 %(v/v) of acetic acid were found.
Keywords: Pineapple Wine, Fermented Vinegar, Pineapple
บทนำ:
สับปะรด เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี สับปะรดเมื่อแก่จะมีรสหวานอมเปรี้ยว ผล
สับปะรดประกอบด้วยน้ำ ร้อยละ 80-85 สารอาหารหลักที่พบในสับปะรด คือ คาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นน้ำตาลซูโครส กลูโคส
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และฟรุกโตส นอกจากนี้ผลสับปะรดยังมีโปรตีน ร้อยละ 0.4 และไขมัน ร้อยละ 0.1 ในสับปะรดมีกรดอินทรีย์ที่สำคัญ 2 ชนิด
คือ กรดซิตริกและกรดมาลิก นอกจากนี้ สับปะรดเป็นผลไม้ที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก
เนื่องจากมีน้ำตาล และกรดที่เหมาะสมต่อการผลิต รวมถึงและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในเชิงสุขภาพ ประกอบ
กับในปี 2562 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวสับปะรด 480,464 ไร่ ผลผลิต 1.772 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,689 กิโลกรัม ราคารับซื้อของ
โรงงานเฉลี่ยในปี 2563 อยู่ 11.14-14 บาท [1] ซึ่งถือว่ามีราคาต่ำ ถ้าสับปะรดไม่ผ่านคุณภาพของโรงงานและโรงงานไม่รับซื้อ
จะยิ่งทำให้มีราคาถูกมาก
Davalos และคณะ ศึกษาคุณสมบัติความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำองุ่นแดงและขาวทางการค้าเทีย บกับ
น้ำส้มสายชูหมักจากไวน์อย่างละ 5 ตัวอย่าง โดยวิธี oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assay พบสารพอลิฟี
นอลในน้ำองุ่นแดงระหว่าง 1,177-705 องุ่นขาว 474-151 และน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์867-306 มิลลิกรัมของกรดแกลลิค/
ลิตร ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่าน้ำองุ่นน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารสุขภาพเนื่องจากสารต้าน
อนุมูลสูง [2] Sakanaka และ Yuuya ศึกษาคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำส้มสายชูหมักจากลูกพลับ ข้าวกล้องและ
แอปเปิ้ล โดยวิธี DPPH radical scavenging activity พบสารประกอบฟีนอลิคในน้ำส้มสายชูหมักจากลูกพลับสูงสุด รองลงมา
คือข้าวกล้อง และพบในน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลน้อยที่สุด [3] Ubeda และคณะศึกษาผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสตรอเบอ
รี่ที่เก็บเกี่ยวในระยะปี 2008, 2009 และ 2010 โดยใช้กระบวนการหมักแบบ 2 ขั้นตอนในถังหมักแก้ว ถังไม้โอ๊คและถังไม้
เชอร์รี่ และหาปริมาณฟีนอลและแอนโทไซยานิน พบว่า สตรอเบอรี่ที่เก็บเกี่ยวในระยะปี 2010มีปริมาณปริมาณฟีนอลและ
แอนโทไซยานินสูงสุดในทุกกระบวนการหมัก [4] จากรายงานแสดงให้เห็นว่าน้ำส้มสายชูหมักได้รับความนิยมในการบริโภค
เนื่องจากมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ทำลายจุลินทรีย์ก่อโรคในร่างกาย โดยทั่วไปน้ำส้มสายชูหมักจะ
ผลิตจากผลไม้ เช่น องุ่น แอปเปิล สับปะรด นอกจากนีย้ ังมีการนำวัสดุเหลือทิ้งจากทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมา
ใช้ในการผลิต ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะนำสับปะรดไม่ได้มาตรฐานของทางโรงงานอุตสาหกรรมและราคาตกต่ำในขณะนั้น
มาแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของสับปะรดให้สูงขึ้นได้
วิธีการทดลอง:
1. การเตรียมวัตถุดิบและหัวเชื้อ
-นำสับปะรดที่จะใช้หมักมาปอกเปลือกจากนั้นนำไปคั้นแยกกากโดยเครื่องแยกกากผลไม้ แล้วนำไปกรองอีกครั้งด้วย
ผ้าขาวบางที่ทำความสะอาดแล้ว และคั้นน้ำจนกระทั่งออกหมด จะได้น้ำสับปะรดเข้มข้น
-นำน้ำสับปะรดเข้มข้นมาทำให้เจือจางโดยใช้น้ำกลั่นในอัตราส่วนของน้ำสับปะรดเข้มข้น ต่อน้ำ เท่ากับ 1:1, 1:2,
และ 1:3 ตามลำดับ ปรับความหวานโดยเติมน้ำตาลทรายแดง ให้ได้ 15 เปอร์เซ็นบริกซ์
-นำเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 เลี้ยงในอาหาร PDB นำไปเขย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
2. การหมักน้ำสับปะรดเพื่อเปลี่ยนเป็นไวน์
นำน้ำสับปะรดที่เจือจางแล้วมาบรรจุในขวด ขวดละ 800 มิลลิลิตร เติม KMS ลงไปเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ
สับปะรด 0.18 กรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงเติม หัวเชื้อยีสต์ลงไปในแต่ละขวด ขวดละ 10 % (ปริมาตร/
ปริมาตร) บ่มที่อุณหภูมิห้อง (30-32 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นวิเคราะห์น้ำตาลและปริมาณแอลกอฮอล์และค่า
pH ของไวน์สับปะรดทั้ง 3 ทรีตเมนต์
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ภาพที่ 1 ไวน์สับปะรดทีผ่ ่านการหมัก
3. การหมักไวน์เพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู
นำไวน์สับปะรดที่ได้จากการหมัก มาฆ่าเชื้อที่หลงเหลืออยู่โดยการเติม KMS ลงไป 0.18 กรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24
ชั่วโมง เตรียมไวน์สับปะรดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วใส่ขวด 100 มิลลิลิตร เติมเชื้อ Acetobacter aceti ลงไปจำนวน 10 %
(ปริ ม าตร/ปริ มาตร) จากนั้ น นำไปเขย่ าบนเครื ่ องเขย่า ที ่ ความเร็ว 150 รอบต่ อ นาที เมื ่ อ หมัก ครบ 7 วั น ทำการหยุด
กระบวนการหมัก โดยการพาสเจอร์ไรส์น้ำส้มสายชูที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทำการตรวจ
วิเคราะห์ความเป็นกรด-เบส โดยใช้ pH meter ตรวจวัดปริมาณกรดทั้งหมดโดยการไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ความเข้มข้น 0.5 N โดยใช้สารละลายฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์

ภาพที่ 2 น้ำส้มสายชูที่ผ่านการหมัก
ผลการทดลอง:
1. ผลของกระบวนการหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์จากน้ำสับปะรด
กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ของน้ำสับปะรดหมักจะมีการปรับค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 15 เปอร์เซ็นบริกซ์
จากผลการทดลองพบว่าหลังกระบวนการหมักครบ 7 วัน แต่ละทรีตเมนต์มีค่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่างกันมากนัก โดยค่า
ของแข็งละลายได้ทั้งหมดในอัตราส่วนของน้ำสับปะรดเข้มข้นต่อน้ำ เท่ากับ 1:1, 1:2, และ 1:3 มีการลดลงจากเดิม 15 เปอร์
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เซ็นบริกซ์ เหลือเพียง 5.4, 5.2, 6.6 ตามลำดับ และมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 4.05, 4.1, 4.16 ตามลำดับ และปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่ผลิตได้ คือ 8.8, 9.2, และ 7.8 % (ปริมาตร/ปริมาตร) ตามลำดับ ดังภาพที่ 3
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4.16

3
2
1
0

1:1

1:2
อัตราส่วนระหว่างน้ าสับปะรดต่อน้ า

1:3

ภาพที่ 3 กระบวนการหมักด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 โดยใช้น้ำหมักจากน้ำสับปะรดเป็นวัตถุดิบ
2. ผลของปริมาณกรดอะซิติกและค่าความเป็นกรด-เบส ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด
การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำสับปะรด มีปัจจัยที่ศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-เบส และปริมาณของ
กรดอะซิติก จากการทดลองพบว่าปริมาณกรดอะซิติกที่ได้อยู่ในช่วง 0.24- 0.42 % (ปริมาตร/ปริมาตร) ตามลำดับ ดังภาพที่
4 ซึ่งในอัตราส่วนที่ 1:1 ได้ปริมาณร้อยละกรดอะซิติกมากที่สุดอยู่ที่ 0.42 ส่วนค่าความเป็นกรด-เบส อยู่ที่ 3.31-3.35 ซึ่งค่า
ต่ำสุดอยู่ที่อัตราส่วน 1:3 เท่ากับ 3.31
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กรดอะซิติก

4
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0

0.42
1:1

0.31
1:2

0.24
1:3

อัตราส่วนระหว่างน้ าสับปะรดต่อน้ า
ภาพที่ 4 ปริมาณกรดอะซิติกของน้ำส้มสายชูที่ผลิตจากสับปะรดและค่าความเป็นกรด-เบส
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักสับปะรดหมักเมื่อผ่านไป 7 วัน มีค่าสูงที่สุดอยู่ที่
อัตราส่วน 1:2 มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 9.2 ซึ่งไวน์จากสับปะรดที่ได้มีความสอดคล้องกับมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไวน์ผลไม้ [5] ที่
ระบุไว้ว่าไวน์ผลไม้ที่ทำจากการนำวัตถุดิบจำพวกผลไม้มาผ่านกรรมวิธีการผลิตไวน์ผลไม้ควรมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15
ดีกรี/ร้อยละโดยปริมาตร ปริมาณของแข็งที่ละลายได้จากเดิม 15 องศาบริ กซ์ ลดลงเหลือเพียง 5.2 องศาบริกซ์ ที่อัตราส่วน
1:2 เนื่องจากยีสต์มีการเปลี่ยนน้ำตาลในน้ำหมักสับปะรดไปเป็นแอลกอฮอล์ และค่ากรด-ด่าง ต่ำสุดอยู่ที่ 4.05 ซึ่งความเป็น
กรดทำให้ยีสต์หยุดการเจริญเติบโต โดยปกติยีสต์จะเจริญเติบโตได้ดีที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.5 ในส่วนของปริมาณของกรด
ทั้งหมดที่ได้หลัง 7 วัน ของการหมักน้ำส้มสายชู มีปริมาณกรดสูงสุดเท่ากับ 0.42 ที่อัตราส่วน 1:1 เนื่องจากแบคทีเรียเปลี่ยน
แอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิติก โดยเริ่มต้นในน้ำหมักมีสารอาหารต่าง ๆ อย่างพอเพียงมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หลังจาก
นั้นเมื่อเกิดการหมักสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีค่าความเป็นกรด-เบสลดลงต่ำสุดเท่ากับ 3.31 ที่อัตราส่วน 1:3 ทำ
ให้ปริมาณการเกิดขึ้นของกรดทั้งหมดช้าลงและคงที่ในที่สุดซึ่งน้ำส้มสายชูที่ได้มีความสอดคล้องกันเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย
ของ ชญาณ์พิสุทธ์ กับ นรารัตน์ [6] ได้ทำการศึกษาการผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพจากน้ำเชื่อมเปลือกสับปะรด
ส่วนงานวิจัยของสวรรยาและคณะ ได้ศึกษาการผลิตน้ำส้มสายชูจากสับปะรดโดยหมักในถาดสแตนเลส ได้ค่า pH 2.87 และ
ปริมาณกรดอะซิตริก 5.44 % (ปริมาตร/ปริมาตร) [7] ซึ่งงานวิจัยนี้ยังต้องมีการพัฒนาเรื่องของกระบวนการหมักน้ำส้มสายชู
เพื่อให้ได้ปริมาณกรดอะซิตริกสูงขึ้น
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนี้ได้รับการทุนสนับสนุนจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยเชื้อ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 ในสภาวะที่ความ
เขมขนของสารตั้งตนสูง
ETHANOL PRODUCTION PROCESS FROM MOLASSES USING SACCHAROMYCES CEREVISIAE
TISTR 5020 UNDER VERY HIGH-GRAVITY FERMENTATION
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* ผูนิพนธประสานงาน: มยุรา ศรีกัลยานุกูล อีเมล: mayura@mju.ac.th

บทคัดยอ:
กากน้ำตาลเปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ำตาล สามารถใชเปนวัตถุดิบที่ในกระบวนการหมักได ดังนั้นการศึกษานี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลโดยใชกระบวนการหมักภายใตสภาวะความเขมขนของ
วัตถุดิบสูง (VHG) ดวย Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 เตรียมกากน้ำตาลที่มีน้ำตาลเริ่มตน 300 กรัมตอลิตร ปรับ
pH 4.6 เติมเซลลยีสต 10% (v/v) ทำการหมักที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในสภาวะไมมีออกซิเจน เปนเวลา 120 ชั่วโมง พบวา
ไดเอทานอล 7.50% (v/v) คิดเปนปริมาณเอทานอล (P) 59.25 กรัมตอลิตร ผลไดของการผลิต (Yps) 0.20 กรัมตอกรัมวัตถุดิบ
อัตราการผลิตเอทานอล (Qp) 0.50 กรัมตอลิตรตอชั่วโมง และมีประสิทธิภาพผลไดเอทานอล 36.57 เปอรเซ็นตของผลไดทาง
ทฤษฎี จากนั้นทำการกลั่นเอทานอลใหมีความบริสุทธิ์ โดยกระบวนการกลั่นอยางงาย เปรียบเทียบกับนำไปกลั่นดวยเครื่องระเหย
(evaporator) ไดเอทานอลที่ความเขมขน 38.0 และ 44.5% (v/v) ตามลำดับ และนำไปดูดซับน้ำออกดวย molecular sieve ได
เอทานอลที่ความเขมขน 48.25%
คำสำคัญ : กากน้ำตาล เอทานอลชีวภาพ กระบวนการกลั่นเอทานอล Saccharomyces cerevisiae
Abstract:
Molasses is by products of sugar industry. It can be used as a substrate in fermentation
process. The objective of this study was investigated the efficiency of ethanol production from
molasses under very high-gravity (VHG) fermentation with Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020.
The molasses with initial sugar 300 g/L, pH 4.6 was prepared. The Saccharomyces cerevisiae TISTR
5020 at 10% (v/v) was added. The ethanol fermentation conditions were set at 30 OC under
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anaerobic condition for 120 hours. The results showed that 7.50% (v/v) of ethanol, 59.25 g/L of
ethanol production, 0.20 g/g of yield, 0.50 g/L/h of productivity and 36.57% of theoretical yield of
ethanol were found. Then distillation of ethanol with simple distillation and evaporation were
compared. It was indicated that 38.0 and 44.5% (v/v) of ethanol in simple distillation and
evaporation were gave. Finally, dewatering process with molecular sieves produced ethanol at
48.25 % (v/v) concentration.
Keywords: Molasses, Bio-Ethanol, Distillation ethanol, Saccharomyces cerevisiae
บทนำ:
กากน้ำตาล เปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ำตาลซึ่งยังคงมีปริมาณน้ำตาลอยูมาก สามารถนำมาใชประโยชนในการผลิตเอ
ทานอลได มีลักษณะเปนของเหลวสีดำที่เหนียวขน ซึ่งไมสามารถจะตกผลึกน้ำตาลไดอีกดวยเครื่องจักรของโรงงานน้ำตาลธรรมดา
กากน้ำตาลเปนเนื้อของสิ่งที่มิใชน้ำตาลที่ละลายปนอยูในน้ำออย ซึ่งประกอบไปดวยน้ำตาลซูโครส น้ำตาลอินเวอรท (invert
sugar) และสารเคมื เชน ปูนขาว ซึ่งใชในการตกตะกอนใหน้ำออยใส สวนประกอบของกากน้ำตาลจะปรวนแปรไมแนนอนแลวแต
วาไดมาจากออยพันธุไหน และผานกรรมวิธีอยางไร [1] ปจจุบันโรงงานผลิตเอทานอลภายในประเทศ สวนมากใชมันสำปะหลัง
(cassava) และกากน้ำตาล (molasses) เปนวัตถุดิบ ซึ่งจากการตั้งเปาหมายในการผลิตเอทานอลที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ทำใหปริมาณ
ความตองการวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน แตเนื่องจากมันสำปะหลังจัดเปนผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถนำมาแปรรูปเพื่อ
เปนอาหารของสิ่งมีช ีวิตได ทำใหไมเหมาะที่จ ะนำมาใชเปนวัตถุดิบ หลัก ในการผลิตพลังงานทดแทน [2] ดังนั้นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเอทานอลจึงมุงเนนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลเปนวัตถุดิบ ซึ่งอุตสาหกรรมเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลเปน
วัตถุดิบมีกำลังการผลิตสูงถึง 87.8% ของกำลังการผลิตเอทานอลจากอุตสาหกรรมเอทานอลทั้งหมดในประเทศไทย [3] โดย
วัตถุดิบกากน้ำตาลมีความเขมขนของน้ำตาลสูงมากประมาณรอยละ 50 - 58 % (โดยน้ำหนัก) นอกจากนั้นยังมีสารอาหาร
บางอยางอีกเล็กนอย จึงสามารถนำมาเปนสารตั้งตนสำหรับการผลิตเอทานอลได
จุลินทรียที่นิยมนำมาใชในกระบวนการหมักเอทานอล ที่ใชกากน้ำตาลเปนสารตั้งตน ไดแก ยีสตสกุล Saccharomyces
sp. ซึ่งเปลีย่ นน้ำตาลกลูโคสเปนเอทานอลและคารบอนไดออกไซด ในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน โดยผานวิถีไกลโคไลซีส ในทางทฤษฎี
น้ำตาลกลูโคสสามารถเปลี่ยนเปนเอทานอลไดประมาณ 51 เปอรเซ็นต (กรัมของเอทานอลที่ผลิตไดตอกรัมกลูโคสที่ถูกใช) และได
แกสคารบอนไดออกไซดอีกประมาณ 49 เปอรเซ็นต (กรัมคารบอนไดออกไซดตอกรัมกลูโคสที่ถูกใช) อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
แหลงคารบอนบางสวนที่ใชถูกนำไปใชเพื่อเปลี่ยนเปนเซลลและสรางผลพลอยได (by-products) เชน กลีเซอรอล ซัคซิเนท และ
สารประกอบอื่นๆ ดังนั้นผลไดของเอทานอลที่เกิดขึ้นจริงจะมีคาประมาณ 90-95 เปอรเซ็นตของผลไดทางทฤษฎี [4]
อยางไรก็ตามในการผลิตเอทานอลในโรงงานทั่วไปจะใชวัตถุดิบที่มีปริมาณน้ำตาลเริ่มตนประมาณ 20 องศาบริกซ และได
เอทานอลสูงสุดไมเกิน 10 เปอรเซ็นต เพราะความเขมขนของน้ำตาลที่สูงเกินไปสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซมของยีสตใน
การสรางผลิตภัณฑได ในขณะเดียวกันปริมาณเอทานอลที่สูงเกินไปในวัตถุดิบอาจเปนพิษตอเซลลยีสตไดทำใหการผลิตเอทานอล
หยุดชะงัก หรือทำใหไมไดความเขมขนของเอทานอลสูงดังทฤษฎี และพบวาภายใตสภาวะแวดลอมและสารอาหารที่เหมาะสม
Saccharomyces cerevisiae สามารถผลิตและทนตอเอทานอลไดสูงขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อใหยีสต
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สามารถทำงาน และผลิตเอทานอลไดในสภาวะวัตถุดิบที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายไดหรือปริมาณน้ำตาลเริ่มตนสูงอยางนอย 280
กรั ม ต อ ลิ ต รขึ้ น ไป ภายใต ส ภาวะแวดล อ มและสารอาหารที ่ เ หมาะสมเรี ย กว า การหมั ก แบบ VHG หรื อ very high gravity
fermentation ซึ่งการหมักแบบ VHG มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความเขมขนของเอทานอลและประสิทธิภาพการหมัก ซึ่งจะทำใหลด
ตนทุนในการกลั่น และยังลดความเสี่ยงจากการปนเปอนของแบคทีเรียในระหวางกระบวนการหมักไดอีกดวย [5] ดวยเหตุนี้จึงมี
งานวิจัยจำนวนมาก ศึกษาถึงความเปนไปไดที่จะนำกากน้ำตาลมาใชในการผลิตเอทานอลดวยกระบวนการหมักแบบ VHG ตัวอยาง
เชน งานวิจัยของ Arshad และคณะ (2017) ศึกษาการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ภายใตสภาวะ VHG เพื่อประยุกตใชในระดับ
อุตสาหกรรม ผลจากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาสามารถผลิตเชื้อเพลิงที่เปนเอทานอลได [6] และจากงานวิจัยของ Kłosowski and
Mikulski (2018) ศึกษาการผลิตเอทานอล ภายใตสภาวะ VHG โดยจุดประสงคหลักของการวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพพืช
ชนิดตาง ๆ โดยเปรียบเทียบกับกากน้ำตาล เพื่อนำไปใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการหมักเพื่อใหไดผลผลิตที่สูง และการหมักมี
ประสิทธิภาพ [7] ซึ่งการศึกษาของแตละงานวิจัยแสดงใหเห็นวากากน้ำตาลสามารถนำมาผลิตเอทานอลภายใตสภาวะ VHG
โดยปกติเอทานอลที่ไดจากการหมักจะมีความเขมขนเพียง 2-8% โดยน้ำหนัก แตเอทานอลที่จะนํามาใชเปนพลังงาน
ทดแทนตองมีความบริสุทธิ์ไมต่ำกวา 99.5% โดยน้ำหนัก ในกระบวนการผลิตเอทานอลใหไดความบริสุทธิ์สูงจะประกอบดวย
ขั้นตอนหลักดังนี้ คือ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการหมัก กระบวนการแยก และการเพิ่มความเขมขนของเอทานอล ปจจุบัน
วิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายในการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลที่ไดจากการหมักใหบริสุทธิ์ก็คือ การกลั่นลำดับสวนที่สภาวะ
สุญญากาศรวมกับการใชกระบวนการกำจัดน้ำดวยโมเลกูลารซีฟ (molecular sieve) เพื่อใหไดเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น ซึ่ง
ในงานวิจัยของ จิระเดช และ วิทยา ศึกษาการแยกของผสมเอทานอล-น้ำโดยกระบวนการดูดซับดวย Molecular Sieve เพื่อเพิ่ม
ความเขมขนของเอทานอลใหมีความเขมขนสูง (99.5 % โดยน้ำหนัก) เพื่อใชสำหรับผสมในน้ำมันเบนซินชวยเพิ่มคาออกเทน [8]
และงายวิจัยของ ชัญญา และ เนตรนภิศ (2555) ศึกษากระบวนกลั่นเอทานอลบริสุทธิ์ 99% จากการหมักสวนเหลือทิ้งของขนุน
โดยใชอุปกรณการกลั่นแบบหมอตม โดยทำการกลั่น 2 รอบ [9]
ดังนั้นวัตถุประสงคหลักของงานวิจัยในครั้งนี้คือ ศึกษาการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิต
น้ำตาล โดยจุลินทรียที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ ยีสต Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 ภายใตสภาวะ VHG และศึกษา
ประสิทธิภาพในการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลโดยกระบวนการกลั่นอยางงาย การกลั่นดวยเครื่องระเหย (evaporator) และ
ดวยการแยกสารละลายเอทานอลและน้ำโดยวิธีการดูดซับน้ำออกดวย molecular sieve
วิธีการทดลอง:
1. จุลินทรียที่ใชในการทดลอง
ยีสตที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 จากหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ทำการเตรียมหัวเชื้อจำนวน 1 loop ลงในอาหารเหลว Yeast Extract
peptone Dextrose Broth (YPD broth) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขยาที่ความเร็ว 150 รอบตอ
นาที เปนเวลา 18 ชั่วโมง เพื่อใชเปนหัวกลาเชื้อ
2. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับกระบวนการผลิตเอทานอล
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับการผลิตเอทานอล โดยนำกากน้ำตาลมาปรับปริมาณน้ำตาลใหไดปริมาณน้ำตาลเริ่มตน
ที่ 300 กรัมตอลิตร ปริมาตร 400 มิลลิลิตร ในฟลาสกขนาด 500 มิลลิลิตร ปรับคา pH 4.6 จากนั้นนำไปนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ำที่
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อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ความดัน 1.5 ปอนดตอตารางนิ้ว เพื่อใชเปนอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับกระบวนการ
ผลิตเอทานอลตอไป
3. ศึกษาการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาล
โดยทำการถายกลาเชื้อยีสต S. cerevisiae TISTR 5020 ปริมาณ 10% (v/v) ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อกากน้ำตาล แลว
นำไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในสภาวะไมมีออกซิเจน วิเคราะหปริมาณน้ำตาลรีดิวซโดยใชโดย Fehling’s test และ
วิเคราะหเอทานอลที่เกิดขึ้นโดยใช Ebulliometer ทุกๆ 24 ชั่วโมง
4. ศึกษากระบวนการเพิ่มความเขมขนของเอทานอล
ศึกษาการกลั่นเอทานอลโดยวิธีการกลั่นอยางงายเปรียบเทียบกับการกลั่นดวยเครื่องระเหย (evaporator) และการดูด
ซับดวยโมเลกูลารซีฟ (molecular sieve)
5. การวิเคราะห
โดยอัตราผลผลิตเอทานอล (Qp) เปนคาของเอทานอลที่ผลิตไดในชวงเวลาหนึ่ง (กรัมตอลิตรตอชั่วโมง) ผลไดเอทานอล
(Yield, Yps) เปนคาของปริมาณเอทานอลที่เกิดขึ้น แสดงเปนกรัมเอทานอล
ตอกรัมน้ำตาลที่ถูกใช (กรัมตอกรัม) และรอยละของประสิทธิภาพผลได (E) เปนคารอยละของผลผลิตเอทานอลเทียบกับคาที่ได
ทางทฤษฎีคำนวณ โดยสมการดังนี้
อัตราผลผลิต (Qp) =

ปริมาณของเอทานอลที่เกิดขึน้ (กรัมตอลิตร)
เวลาที่ใชในการหมัก (ชั่วโมง)

รอยละของประสิทธิภาพผลได (E) =

ผลได × 100

ผลได (Yps) =

ปริมาณของเอทานอลทีผ่ ลิตได (กรัมตอลิตร)
ปริมาณนของน้ำตาลทีใ่ ช (กรัมตอลิตร)

ผลไดทางทฤษฎี

ผลไดเอทานอลทางทฤษฎีเมื่อใชน้ำตาลกลูโคสเทากับ 0.54 กรัมเอทานอลตอกรัมน้ำตาล

ผลการทดลอง:
1. ผลการศึกษาการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาล
ผลการทดลองการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาลโดยใชเชื้อ S. cerevisiae TISTR 5020 แสดงผลในภาพที่ 1
ปริมาณเอทานอล %(v/v)

ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ (%)

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงรอยละน้ำตาลรีดิวซ และปริมาณเอทานอลในระหวางการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาล
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การผลิตเอทานอลมีความสัมพันธกับปริมาณน้ำตาลรีดิวซในกากน้ำตาล พบวาเมื่อการหมักดำเนินไปปริมาณน้ำตาล
รีดิวซลดลงเกิดจากยีสตเปลี่ยนน้ำตาลเปนเอทานอล และคงที่ที่ชั่วโมงที่ 120 โดยที่เวลาดังกลาวไดไดเอทานอล 7.50
เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ซึ่งหลังจาก 120 ชั่วโมงของการหมักมีการผลิตเอทานอลลดลงเนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซที่เหลือ
ไมเพียงพอตอการเจริญของยีสตจึงทำใหเกิดการผลิตเอทานอลไดลดลง
ตารางที่ 1 คาพารามิเตอรของการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาลภายใตสภาวะความเขมขนของวัตถุดิบสูง โดยใชยีสต
S. cerevisiae TISTR 5020 ทีป่ ริมาณน้ำตาลเริ่มตน 300 กรัมตอลิตร ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาการหมัก
(ชั่วโมง)

ปริมาณเอทานอล, P
(กรัมตอลิตร)

อัตราผลผลิตเอทานอล, Qp

0
24
48
72
96
120

3.16
15.40
41.87
48.19
48.98
59.25

3.16
0.64
0.87
0.67
0.51
0.50

(กรัมตอลิตรตอชั่วโมง)

ผลไดเอทานอล, Yp/s

ประสิทธิภาพผลไดเอทานอล, E
(เปอรเซ็นต)
(กรัมเอทานอลตอกรัมน้ำตาลที่ใช)
0.01
0.05
0.14
0.16
0.16
0.20

1.85
9.26
25.92
29.63
29.63
36.57

จากการศึกษาการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลภายใตสภาวะความเขมขนของวัตถุดิบสูง แสดงดังตารางที่ 1 พบวาเมื่อ
ทำการหมักเอทานอลภายใตสภาวะความเขมขนของวัตถุดิบสูง ใหคาพารามิเตอรปริมาณเอทานอล (P) อัตราผลผลิตเอทานอล
(Qp) ผลไดเอทานอล (Yps) และรอยละของประสิทธิภาพผลไดเอทานอล (Ey) โดยกากน้ำตาลใหปริมาณเอทานอลสูงสุด มีคาเทากับ
59.25 กรัมตอลิตร ให ค า Qp และ Yps มีเทา กับ 0.50 กรัมตอลิตรตอชั่ว โมง และ 0.20 กรัมตอกรัม ตามลำดับ โดยจาก
กระบวนการหมักดังกลาวคิดเปนประสิทธิภาพผลไดเอทานอล (Ey) มีคาเทากับรอยละ 36.57 ของผลผลิตทางทฤษฎีที่ไดสูงสุด
นอกจากนี้ยังพบวา ปริมาณน้ำตาลรีดิวซจะลดลง และคงที่หลังจากชั่วโมงที่ 120 โดยที่ปริมาณเอทานอลเริ่มจะคงที่เชนกัน
2. ผลการศึกษาการเพิ่มความเขมขนของเอทานอล
ขั้นตอนการกลั่นเปนขั้นตอนสุดทายที่ทำใหไดเอทานอล โดยแยกเอทานอลออกและน้ำออกจากกันโดยเปรียบเทียบ
กระบวนการกลั่น 2 วิธี คือ การกลั่นอยางงาย และการกลั่นดวยเครื่องระเหย ทั้งนี้เพื่อใหไดปริมาณเอทานอลที่มีความเขมขนจึงทำ
การแยกสารละลายเอทานอลและน้ำ โดยวิธีการดูดซับน้ำออกดวย molecular sieve
จากการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาล หลังจากกระบวนการหมัก พบวามีปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง 7.50% (v/v) จึงทำ
การกลั่นใหไดเอทานอลบริสุทธิ์ ดังตาราง 2.1 และ 2.2
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ตารางที่ 2.1 ผลของการกลั่นเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยเชื้อ S. cerevisiae TISTR 5020
การเพิ่มความเขมขน

ความเขมขนเอทานอลกอนกลั่น
(เปอรเซ็นตโดยปริมาตร)
การกลั่นอยางงาย
7.50
การกลั่นดวยเครื่องกลั่นระเหยสาร
7.50
(evaporator)

ความเขมขนเอทานอลที่กลั่นได
(เปอรเซ็นตโดยปริมาตร)
38.0
44.5

ตารางที่ 2.2 ผลของการดูดซับน้ำดวย molecular sieve จากกากน้ำตาล โดยเชื้อ S. cerevisiae TISTR 5020
การกำจัดน้ำ

ความเขมขนเอทานอลกอนดูดซับ
(เปอรเซ็นตโดยปริมาตร)

ความเขมขนเอทานอลหลังดูดซับ
(เปอรเซ็นตโดยปริมาตร)

การดูดซับน้ำออกดวย
molecular sieve

44.5

48.25

จากตารางที่ 2.1 เอทานอลที่ไดจากการหมักแอลกอฮอล โดยใชยีสต S. cerevisiae TISTR 5020 ในการกลั่นดวยการ
กลั่นอยางงาย ในการทดลองไดทำการกลั่นเอทานอลที่ความเขมขนตั้งตน 7.50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ไดเอทานอลความเขมขน
38.0 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร สวนการกลั่นดวยเครื่องกลั่นระเหยสาร (evaporator) ที่ความเขมขนตั้งตนไดเอทานอลความเขมขน
44.50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร สวนในการดูดซับน้ำดวย molecular sieve ดังตาราง 2.2 เพื่อใหไดความเขมขนสุดทายที่ความ
บริสุทธิ์สูง พบวาหลังดูดซับจะไดความเขมขนเอทานอลสุดทายที่ 48.25 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร
วิจารณและสรุปผลการทดลอง:
จากการทดลองหมักเอทานอลจากกากน้ำตาลภายใตสภาวะ VHG โดยใชยีสต S. cerevisiae TISTR 5020 ใหเอทานอล
สูงสุดที่ 7.50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร โดยใชเวลาหมักนาน 120 ชั่วโมง จากนั้นพบวาปริมาณน้ำตาลลดลงเมื่อหมักนาน 144
ชั่วโมง เนื่องจากปริมาณเอทานอลที่ไดสูงสุดไปยับยั้งเชื้อยีสต โดยพบวายีสตสามารถยอยน้ำตาลจากกากน้ำตาล โดยมีการลดลง
ของน้ำตาลอยูที่รอยละ 2.38 ทำใหไดผลิตภัณฑเปนเอทานอลมากที่สุดเทากับ 59.25 กรัมตอลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ
ผองศรี (2548) ศึกษาการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลปริมาตร 10 ลิตร โดยใช S. cerevisiae RIT 02 ใชเวลาหมักนาน 72
ชั่วโมง พบวาสามารถผลิตเอทานอลไดประมาณ 7.2 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร [10] และงานวิจัยของ Arshad และคณะ (2017)
ศึกษาการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลดวย Saccharomyces cerevisiae UAF-1 พบวาไดปริมาณเอทานอลสูงสุดเทากับ 9.60
กรัมตอลิตร โดยใชเวลาหมัก 60 ชั่วโมง [6] ซึ่งแสดงใหเห็นวาคาเอทานอล และประสิทธิภาพการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาลจะ
มีคาเทากับ 7.50 และ 36.57 % ตามลำดับ โดยความเขมขนของเอทานอลที่ไดจากการทดลองมีคาต่ำกวาคาที่ไดจากการคำนวณ
ตามทฤษฎี (23.18 %) เนื่องจากในกระบวนการหมักจะมีน้ำตาลบางสวนถูกยีสตนำไปใชในการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มปริมาณเซลล
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และยังมีบางสวนถูกนำไปใชสังเคราะหผลิตผลอื่น ๆ ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด กรดซัคซินิค กลีเซอรอล และฟลูเซลลออยล
เปนตน [11] ซึ่งการคำนวณตามทฤษฎีไมไดพิจารณาสวนนี้
จากการศึกษาการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลที่หมักไดจากกากน้ำตาลหลังจากการกลั่น และการดูดซับน้ำออกจากเอ
ทานอล พบวาการกลั่นดวยเครื่องกลั่นระเหยสาร ไดเอทานอลที่มีความเขมขน 44.5 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร สวนการดูดซับน้ำดวย
molecular sieve เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำออกจากเอทานอล ซึ่งในการทดลองนี้สามารถดูดซับน้ำและทำใหเอทา
นอลมีความเขมขนเพิ่มขึ้น 4 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร และไดความเขมขนของเอทานอลเปน 48.25 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ ณัฐกานต และ กิตติชัย (2554) ไดทำการกลั่นเอทานอลจากวัตถุดิบขาวฟางหวานดวยกระบวนการ
กลั่นแบบรีฟลักซ 4 ขั้นตอน ไดปริมาณเอทานอลที่ความเขมขนสุดทาย 92.3 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร [12] และงานวิจัยของ จิระ
เดช และวิทยา (2555) ไดศึกษาการแยกของผสมเอทานอล-น้ำ โดยกระบวนการดูดซับในสภาวะกาซดวย molecular sieve จาก
การกลั่น พบวาสามารนำมาใชในการผลิตเอทานอลที่มีความเขมขนสูงกวารอยละ 99.5 โดยน้ำหนัก [8] ดังนั้นถามีการพัฒนาใน
ขั้นตอนการกลั่นโดยใชเครื่องกลั่นที่มีประสิทธิภาพจะทำใหไดเอทานอลที่มีความเขมขนสูงขึ้นขั้นที่นำไปใชเปนพลังงานทดแทนได
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหความอนุเคราะหเครื่องมือวิทยาศาสตร
และสถานที่ในการปฏิบัติงานวิจยั ครั้งนี้
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* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: สมคิด ดีจริง อีเมล: kittydeejing@gmail.com

บทคัดย่อ:
หัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) มีน้าตาลกลุ่มฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ในปริมาณสูง ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นพรีไบโอติกส์ที่ช่วยปรับปรุงและรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในล้าไส้ของมนุษย์และสัตว์ได้ งานวิจัยนี มุ่งศึกษาฤทธิ์การต้าน
แบคทีเรียของ น้าหัวหอมแขกสด (F) สารสกัดน้าหัวหอมแขกสดใน Methanol ร้อยละ 80 (FM) และใน DMSO ร้อยละ 10
(FD) และสารสกัดผลิตภัณฑ์น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ใน Methanol ร้อยละ 80 (HM) และ DMSO ร้อยละ 10 (HD)
โดยวิธี disc agar diffusion พบว่า ไม่เกิดบริเวณยับยังบนอาหารเลียงเชือ Brain heart infusion (BHI) agar และหาค่า
ความเข้มข้นต่้าสุดทีส่ ามารถยับยังแบคทีเรีย (Minimum inhibitory concentration, MIC) และค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่
สามารถฆ่าแบคทีเรีย (Minimum bactericidal concentration, MBC) พบว่า สารสกัดน้าหัวหอมแขกสดใน DMSO ร้อยละ
10 (FD) สามารถยับยัง และฆ่าเชือแบคทีเรีย Bacillus cereus ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC/MBC เท่ากับ 4.18/3.15 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามล้าดับ รองลงมาคือ สารสกัดผลิตภัณฑ์น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ใน Methanol ร้อยละ 80 (FM) และ
น้าหัวหอมแขกสด (F) โดยมีค่า MIC/MBC เท่ากับ 5.22/3.15 และ 7.03/12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามล้าดับ ดังนัน จึง
น่าจะประยุกต์ใช้วิธีการสกัดที่เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหัวหอมแขก เพื่อช่วยยับยังแบคทีเรียทีก่ ่อโรค
ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์ รวมทังแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคได้
ค้าส้าคัญ : หัวหอมแขก วิธีการสกัด ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่สามารถยับยังแบคทีเรีย ค่าความเข้มข้น
ต่้าสุดทีส่ ามารถฆ่าแบคทีเรีย
Abstract:
Onions ( Allium cepa var. viviparum) contain high content of fructooligosaccharides, which act as
prebiotics that improve and maintain the balance of human and animal intestinal microorganisms. This
research aims to study the antibacterial activity of fresh onion juice (F), fresh onion juice extract in 80%
methanol (FM) and 10% DMSO (FD), and fructooligosaccharide syrup extract in 80% methanol (HM) and
10% DMSO (HD) by disc agar diffusion method. No inhibitory zone on brain heart infusion (BHI) agar was
found. The minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) of
the fresh onion juice extract in 10% DMSO (FD) against Bacillus cereus were 4.18 mg/mL and 3.15 mg/mL,
respectively. In the same experiment, the MIC/MBC values of fresh onion juice extract in 80% methanol
(FM) and fresh onion juice were 5.22/3.15 and 7.03/12.5 mg/mL, respectively. Therefore, appropriate
extraction methods should be applied to draw out bioactive compounds from onions to inhibit pathogenic
bacteria in the human and animal gastrointestinal tract and those in food contamination that can be
dangerous for the consumer health.
Keywords: Allium cepa var. viviparum, extraction methods, antibacterial activity, minimum inhibitory
concentration, minimum bactericidal concentration
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บทนา:
หัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) มีสาระส้าคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นส่วนประกอบอยู่
หลายชนิด ได้แก่ thiosulfinates, flavonoids และ phenolic acids [1] โดยสารประกอบฟีนอลิกซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฟลา
โวนอยด์มผี ลยับยังการเจริญของแบคทีเรียได้ เช่น Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus และ
Listeria monocytogenes [2] ส่วนสารเควอซิติน (Querectin) เช่น 2- (3,4-dihydroxyphenyl) -4,6-dihydroxy-2methoxybenzofuran-3-one มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter pylori [3] และสารพวกฟลาโวนอยด์ในหัวหอมมี
ประสิทธิภาพในการต้านไวรัส [4] และยังพบว่ามีสารต้านเชือรา เช่น Aspergillus niger, Trichoderma viride และ
Penicillium cyclopium อีกด้วย [5] การที่จะท้าให้ได้สารส้าคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพปริมาณสูงจากหัวหอมแขก
นันจะต้องมีกระบวนการสกัดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง Charoenchai et al. (2017) [6] พบว่า การสกัดสารจากหัวหอมแดงด้วย
น้า และเอทานอล 20 ถึง 95 % ได้สารที่มีฤทธิ์ยับยังแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, S. epidermis และ P. acne
เมื่อทดสอบด้วยวิธี disc agar diffusion และการทดสอบด้วย broth micro-dilution พบว่า สารสกัดหอมแดงด้วยเอทานอล
ร้อยละ 20 มีปริมาณสารเควอซิตินและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด ส่วนการสกัดหอมหัวใหญ่สดและแห้งด้วยน้าที่อณ
ุ หภูมิ
60 องศาเซลเซียส ให้ร้อยละผลผลิต (%yield) สูงสุด เท่ากับ 48.43 และสารสกัดมีผลยับยังการเจริญของ Escherichia coli,
S. aureus และ Salmonella sp. ได้ [7] โดย Benkeblia (2004) [8] รายงานว่า การต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากกระเทียม
และหอมหัวใหญ่สามารถยับยังเชือ S. aureus และ S. enteritidis ที่ระดับความเข้มข้น 200-500 มิลลิลิตรต่อลิตร ซึ่งฤทธิ์
ต้านจุลินทรีย์ของพืชกลุ่มหัวหอมเกิดจากสารอัลลิซิน (allicin) และ ไธโอซัลฟิเนท (thiosulfinate) โดยผลของการยับยังเชือ
เกิดโดยการท้าปฏิกิริยากับหมู่ซลั ไฮดริล (SH group) ของโปรตีนภายในเซลล์ของจุลินทรีย์โดย อัลลิซินจะท้าปฏิกิรยิ ากับ
กรดอะมิโนซีสเตอีนและกรดอะมิโนที่ไม่มีหมู่ซัลไฮดริล [9] ซึ่งมีการประยุกต์ใช้น้ามันหอมระเหยจากหัวหอมเพื่อช่วยยับยัง
จุลินทรีย์ที่ท้าให้อาหารเน่าเสียและจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ทีส่ ามารถยับยังและฆ่าแบคทีเรียได้มคี ่า MIC และ MBC ระหว่าง
0.18-1.80 และ 0.54-3.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ [10] และยังมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากหัวหอม
เพื่อช่วยป้องกันจุลินทรีย์ที่ท้าให้อาหารเน่าเสียและจุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร และมีการใช้น้าตาลฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากหัวหอมแขกเป็นพรีไบโอติกส์ในผลิตภัณฑ์หมูยอ [11] รวมทังยังมีการใช้สารสกัดจากหัวหอมเป็นซินไบโอติก
(synbiotic) ใช้สารสกัดจากหัวหอมส้าหรับเสริมลงในอาหารของไก่เนือ [12] ซึง่ สารสกัดจากหัวหอมยังมีสารส้าคัญอื่น ๆ อีก
ได้แก่ สารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ [13] และฤทธิต์ ้านเซลล์มะเร็ง [14]
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ หัวหอมแขกมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอยู่มากมาย ดังนัน กระบวนสกัดสารจาก
หัวหอมแขกจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่ง ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจ ศึกษาผลของวิธีการสกัดต่อฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสกัด
จากหัวหอมแขก เพื่อเป็นแนวทางที่จะน้าสารสกัดจากหัวหอมแขกไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เพื่อผู้บริโภคทั่วไป รวมทังผูส้ ูงอายุ และยังอาจจะน้าไปใช้เพื่อยับยังการเจริญชองแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
ของมนุษย์และสัตว์ รวมทังแบคทีเรียที่ท้าให้อาหารเน่าเสีย ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองนีจะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าอาหารและเกษตร เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย
วิธีการทดลอง:
1. การเตรียมตัวอย่างและการสกัดสารจากหัวหอมแขก
ชั่งน้าหนักหัวหอมแขกแล้วหั่นเป็นชินเล็ก น้าไปคันแยกน้าหัวหอมแขกด้วยเครื่องแยกกาก จากนันน้าน้าหัวหอม
แขกที่ได้ไปเตรียมแต่ละส่วนดังนี ส่วนที่ 1 เป็นน้าหัวหอมแขกคันสดที่ไม่ผ่านกระบวนการสกัด เรียกว่า “น้าหัวหอมแขกสด”
ส่วนที่ 2 เป็นน้าหัวหอมแขกสดทีน่ ้าไประเหยน้าออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศที่ 60-65 องศาเซลเซียส เรียกว่า “สารสกัด
น้าหัวหอมแขกสด” (ส่วนที่ 2 แตกต่างจากส่วนที่ 3 คือไม่ได้ให้ความร้อน) ส่วนที่ 3 เป็นน้าหัวหอมแขกที่ให้ความร้อนโดยแช่
ในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที แล้วกรองด้วยส้าลีขณะร้อน ปล่อยให้เย็น น้าไประเหยน้าออก
ด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศที่ 60-65 องศาเซลเซียส เรียกว่า “สารสกัดผลิตภัณฑ์น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์” จากนัน
น้าทุกส่วนไปแช่แข็งไว้ที่ -80 องศาเซลเซียส แล้วน้าไปท้าแห้งด้วยเครื่องท้าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แล้วเก็บไว้ที่ -80 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะห์ต่อไป
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2. การศึกษาฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมแขก
2.1 การศึกษาฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมแขกโดยวิธี disc agar diffusion
การเตรียมสารสกัดจากหัวหอมแขก โดยการละลายผงสารสกัดหัวหอมแขกทีไ่ ด้จากการท้าแห้งแบบเยือกแข็งแต่ละ
ส่วนดังกล่าวข้างต้น ในตัวท้าละลายคือ Methanol และ DMSO ให้มีความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังนีคือ น้าหัว
หอมแขกสด (F) สารสกัดนา้ หัวหอมแขกสดใน Methanol ร้อยละ 80 (FM) และใน DMSO ร้อยละ 10 (FD) สารสกัดผลิตภัณฑ์น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ใน Methanol ร้อยละ 80 (HM) สารสกัดผลิตภัณฑ์นา้ เชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ใน DMSO ร้อยละ 10 (HD)
การเตรียมแบคทีเรียทดสอบ ท้าโดยใช้ cotton swab ปราศจากเชือจุ่มแบคทีเรียแต่ละชนิด ได้แก่ Escherichia
coli, Salmonella typhimurium, Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus ที่มีค่าความขุ่นเท่ากับ McFarland
No. 0.5 ซึ่งมีจ้านวนเซลล์แบคทีเรียประมาณ 108 CFU/ml มา swab ลงบนอาหาร Brain heart infusion agar (BHI agar)
ให้เชือกระจายทั่วผิวหน้าอาหารในจานเลียงเชือ
การเตรียมกระดาษแผ่นกลมชุบสารสกัด โดยน้าสารสกัดหัวหอมแขกแต่ละตัวอย่ างข้า งต้น ที่ความเข้มข้น 200
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร หยดลงบนกระดาษแผ่นกลมปราศจากเชือละ 30 ไมโครลิตร
การทดสอบฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมแขก โดยวิธี disc diffusion method ท้าโดยการใช้ปากคีบปลอดเชือหยิบกระดาษแผ่นกลมที่ชุบ สารสกัดหัวหอมแขกที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร วางลงบนผิวหน้า
อาหารเลียงเชือ ท้าการทดลอง 3 ซ้า โดย Positive control คือ Tetracycline และ Negative control คือ Methanol
น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกผลโดยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยัง
(inhibition zone) หรือบริเวณใส หน่วยเป็นมิลลิเมตร
3. การหาค่ า ความเข้ ม ข้ น ตาสุ ด ในการยั บ ยั้ ง (minimal inhibitory concentration, MIC) และการฆ่ า แบคที เ รี ย
(minimal bactericidal concentration, MBC) ของสารสกัดหัวหอมแขก
การหาความเข้มข้นต่้าสุดในการยับยัง (MIC) เริ่มจากการน้าตัวอย่างสารสกัดจากหัวหอมแขก ได้แก่ หัวหอมแขกสด
(F) สารสกัดน้าหัวหอมแขกสดที่อยู่ใน Methanol ร้อยละ 80 (FM) สารสกัดน้าหัวหอมแขกสดอยู่ใน DMSO ร้อยละ 10
(FD) สารสกัดผลิตภัณฑ์น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่อยู่ใน Methanol ร้อยละ 80 (HM) สารสกัดผลิตภัณฑ์น้าเชือ่ ม
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่อยู่ ใน DMSO ร้อยละ 10 (HD) มาทดสอบใน 96 micro well plates ที่เติมอาหาร Mueller
Hinton broth (MHB) 50 µl ทุกหลุม จากนันเติมเชือที่มีความเข้มข้นโดยเทียบความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland Standards
จ้านวน 50 ไมโครลิตร ทุกหลุม และเติมสาร Iodo nitro tetrazolium chloride จ้านวน 50 ไมโครลิตร ทุกหลุม จากนัน
น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง อ่านค่า MIC โดยดูการเจริญของแบคทีเรียจากความขุ่น หรือ
ความใสของอาหารเลียงเชือ
การหาค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ (MBC) ท้าโดยน้าหลุมที่ไม่มีการเจริญของเชือหรือหลุมที่ใส
ของผลความเข้มข้นต่้าสุดของตัวอย่างที่สามารถยับยังการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ (MIC) มาหาค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่
สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ (MBC) โดยน้าอาหารเหลวจากหลุมที่ไม่พบการเจริญของแบคทีเรียหรือหลุมที่ใสมาเพาะเชือโดยการ
streak เชือลงบนอาหาร Mueller Hinton agar (MHA) จากนันน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24
ชั่วโมง สังเกตและบันทึกผลโดยดูการเจริญบนอาหารเลียงเชือ โดยความเข้มข้นที่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้จะไม่พบการเจริญ
ของแบคทีเรียบนอาหารเลียงเชือ ซึ่งจะได้ค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่สามารถฆ่าเชือแบคทีเรียได้ (MBC)
ผลการทดลอง:
1. ผลการเตรียมตัวอย่างและการสกัดสารจากหัวหอมแขก
ผลการเตรียมสารสกัดจากหัวหอมแขกสด และผลิตภัณฑ์น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ได้ ร้อยละของผลผลิต
(yield, %w/v) เท่ากับ 12.29 และ 15.58 ตามล้าดับ และพบว่า ลักษณะของสารสกัดหัวหอมแขกที่ได้หลังจากการท้าให้
แห้งโดยการท้าแห้งแบบเยือกแข็ง พบว่า สารสกัดน้าหัวหอมแขกสดมีลักษณะหนืดมากกว่าสารสกัดน้าหัวหอมแขกสด และ
สารสกัดทังสองส่วนมีสีชมพูม่วง (ตารางที่ 1) และสารสกัดที่ได้มีกลิ่นฉุนของหัวหอมแขกลดลง
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารสกัดแห้งของน้าหัวหอมแขกหลังจากท้าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ปริมาณตัวอย่าง
น้าหนักสารสกัด
ตัวอย่าง
Yield (%w/v)
(มิลลิลิตร)
(กรัม)

ลักษณะสารสกัด

สารสกัดน้าหัวหอมแขกสด

600

73.74

12.29

หนืด สีชมพูม่วง

ผลิตภัณฑ์น้าเชื่อม
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์

300

46.75

15.58

หนืดมาก
สีชมพูม่วง

2. ผลการทดสอบการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมแขก
ผลการทดสอบการต้านแบคทีเรีย ได้แก่ E. coli, S. typhimurium, B. cereus และ S. aureus เมื่อทดสอบด้วยวิธี
disc agar diffusion ของน้าหัวหอมแขกสด สารสกัดน้าหัวหอมแขกสด และสารสกัดผลิตภัณฑ์น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทังใน Methanol ร้อยละ 80 และใน DMSO ร้อยละ 10 พบว่า ไม่เกิด
บริเวณยับยัง ส่วนยา Tetracycline ความเข้มข้น 32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใสเท่ากับ
25.71, 28.22, 27.79 และ 33.94 มิลลิเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 2 และรูปที่ 1)
ตารางที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณยับยังของน้าหัวหอมแขกสด สารสกัดน้าหัวหอมแขกสด และสารสกัดผลิตภัณฑ์
น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ด้วยวิธี disc agar diffusion
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส (มิลลิเมตร) (n=3)
แบคทีเรีย
ทดสอบ

น้าหัวหอม
แขกสด

F ใน 80%
Methanol

H ใน 80%
Methanol

F ใน 10%
DMSO

H ใน 10%
DMSO
Tetracycline

(F)

(FM)

(HM)

(FD)

(HD)

E. coli

0

0

0

0

0

25.71

S. typhimurium

0

0

0

0

0

28.22

B. cereus

0

0

0

0

0

27.79

S. aureus

0

0

0

0

0

33.94

ก)
ข)
ค)
ง)
รูปที่ 1 การเกิดบริเวณยับยังของแบคทีเรีย ก) Escherichia coli ข) Salmonella typhimurium
ค) Bacillus cereus และ ง) Staphylococcus aureus
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3. ผลการหาความเข้มข้นตาสุดทียับยั้งและฆ่าแบคทีเรีย (MIC/MBC)
ผลจากการทดสอบหาค่า MIC/MBC ของน้าหัวหอมแขกสด สารสกัดน้าหัวหอมแขกสด และสารสกัดผลิตภัณฑ์
น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ใน DMSO ร้อยละ 10 พบว่า สารสกัดน้าหัวหอมแขกสด ใน DMSO ร้อยละ 10 (FD)
สามารถยับยังและฆ่าเชือ Bacillus cereus ได้ดีที่สุด มีค่า MIC/MBC เท่ากับ 4.18/3.15 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ
สารสกั ด น้ า หั ว หอมแขกสด ใน Methanol ร้ อ ยละ 80 (FM) และน้ า หั ว หอมแขกสด (F) โดยมี ค่ า MIC/MBC เท่ า กั บ
5.22/3.15 และ 7.03/12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 3 และตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 ค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่ยับยังแบคทีเรีย (minimal inhibitory concentration, MIC)
ค่าความเข้มข้นตาสุดทียับยั้งแบคทีเรีย MIC (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) (n=3)
แบคทีเรียทดสอบ

น้าหัวหอม
แขกสด (F)

F ใน 80%
Methanol (FM)

H ใน 80%
Methanol (HM)

F ใน 10%
DMSO (FD)

H ใน 10%
DMSO (HD)

E. coli

25.00

12.50

12.50

41.67

41.67

S. typhimurium

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

B. cereus

7.03

5.22

12.50

4.18

12.50

S. aureus

25.00

12.50

20.83

25.00

58.33

ตารางที่ 4 ค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่ฆ่าแบคทีเรีย (minimal bactericidal concentration, MBC)
ค่าความเข้มข้นตาสุดทีฆ่าแบคทีเรีย MBC (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) (n=3)
แบคทีเรียทดสอบ

น้าหัวหอม
แขกสด (F)

F ใน 80%
Methanol (FM)

H ใน 80%
Methanol (HM)

F ใน 10%
DMSO (FD)

H ใน 10%
DMSO (HD)

E. coli

>50

>50

>50

>100

>100

S. typhimurium

>50

>50

>50

>100

>100

B. cereus

12.5

3.15

12.5

3.15

12.5

S. aureus

>50

50

25

>100

>100

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
ลักษณะของสารสกัดน้าหัวหอมแขกสด (ไม่ผ่านความร้อน) และสารสกัดผลิตภัณฑ์น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์
(ผ่านความร้อน 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที) ที่ได้หลังจากท้าให้แห้งแบบเยือกแข็งมีสีชมพูม่วง และสารสกัดหัวหอมแขก
ที่ผ่านความร้อนมีความหนืดมากขึน แต่มีกลิ่นของหัวหอมแขกลดลง ซึ่ง Sharif et al. (2010) [15] พบว่า การสกัดสารจาก
หัวหอม ด้วยน้ากลั่นและ HCl ร้อยละ 0.1 (v/v) ในเมทานอล ที่อุณหภูมิ 50 ถึง 150 องศาเซลเซียส ด้วยความดัน 1,000
psi ระยะเวลา 15 นาที 2 รอบ ได้สารสกัดหัวหอมที่สีเฉพาะและได้องค์ประกอบของแอนโธไซยานินซึ่งขึนอยู่กับชนิดของตัว
ท้าละลายและอุณหภูมิของการสกัด
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ผลการทดสอบการยับยังแบคทีเรียด้วยวิธี Disc agar diffusion พบว่า น้าหัวหอมแขกสด สารสกัดน้าหัวหอมแขก
สด และสารสกัดผลิตภัณฑ์น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทังที่อยู่ใน Methanol
ร้อยละ 80 และ DMSO ร้อยละ 10 ไม่เกิดบริเวณยับยัง หรือบริเวณใสกับแบคทีเรียทดสอบ E. coli, S. typhimurium, B.
cereus และ S. aureus บนอาหารแข็ง อาจเนื่องมาจากวิธี disc agar diffusion เป็นการทดสอบในเชิงคุณภาพ ที่บ่งบอกได้
เพียงว่าเชือมีความไวต่อการทดสอบหรือไม่ และวิธีการนีเป็นการตรวจกรองฤทธิ์ในการยับยังเบืองต้น นอกจากนี ขนาดของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยังที่ได้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความไวของเชือที่ทดสอบ และยัง ขึนอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น
ขนาดโมเลกุลของสารละลายตัวอย่าง ความสามารถในการละลาย หรือซึมเข้าไปในอาหารเลียงเชือของสารตัวอย่าง อัตราการ
เจริญของเชือ ภาวะความเป็นกรด-ด่าง และส่วนประกอบของอาหารเลียงเชือ [16] รวมทัง ระยะเวลาในการเพาะเลียงเชืออีก
ด้วย [17]
ผลของการหาค่า MIC และค่า MBC พบว่า สารสกัดน้าหัวหอมแขกสด ใน DMSO ร้อยละ 10 สามารถยับยังและ
ฆ่าเชือ Bacillus cereus ได้ดีที่สุด ผลในการทดลองนี จะเห็นได้ว่า สารสกัดน้าหัวแขกสดมีผลยับยังการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแกรมลบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Parekh et al. (2005) [18] ที่พบว่า สมุนไพรส่วนใหญ่จะ
ให้ผลในการยับยังแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ เนื่องมาจากโครงสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก
ประกอบด้วยสารหลัก คือเพปทิโดไกลแคน และไม่มีชันไขมัน แต่โครงสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบมีความซับซ้อน
กว่าและมีส่วนประกอบที่มีปริมาณไขมันอยู่มากกว่าแกรมบวก โดยมีสารหลักที่ส่วนเยื่อหุ้มชันนอกประมาณร้อยละ 80 และมี
เพปทิ โ ดไกลแคนประมาณร้ อ ยละ 20 และ Benkeblia et al. (2007) [19] ก็ พ บว่ า หั ว หอมดิ บ มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั งเฉพาะ
Pseudomonas aeruginosa และ Salmonella sp. แต่ไม่มีผลยับยัง S. aureus, E. coli และ B. subtilis ในทางตรงกัน
ข้าม หัวหอมสกัดน้าร้อนไม่มีผลยับยังการเจริญ ของ P. aeruginosa และ Salmonella sp. เนื่องมาจากสารประกอบฟี นอลิกถูกท้าลายด้วยความร้อน และสารสกัดจากหัวหอมที่ระดับความเข้มข้นต่างกันมีผลในการยับยังแบคทีเรียได้แตกต่างกัน
หรือที่ความเข้มข้นระดับเดียวกันแต่มีผลในการยับยังแบคทีเรีย ต่างชนิดกัน [20] และสารสกัดจากหัวหอมสดที่ระดับความ
เข้มข้นร้อยละ 6.3 มีผลในการยับยังการงอกของสปอร์ของแบคทีเรียพวกที่สร้างสปอร์ Clostridium difficile [21] ผลใน
การทดลองนี พบว่า สารสกัดผลิตภัณฑ์น้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโก-แซคคาไรด์ที่ผ่านความร้อน ทีอ่ ุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน
10 นาที มีประสิทธิภาพในการยับยังแบคทีเรียได้ไม่ดีเท่า กับสารสกัดน้าหัวหอมแขกสดอาจเป็นไปได้ว่า ความร้อนมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ทังนี สารส้าคัญในหัวหอมที่มีฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์จะเป็นสารพวกก้ามะถัน
หรือซัลเฟอร์ และสารประกอบฟีนอลิก ได้แก่ สาร diallyl sulfide, diallyl disulfile, thiosulfinate และ ajoene เป็นต้น
[22] และยังมีสารส้าคัญอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์อีก เช่น อัลลิซิน และเควอซิติน (quercetin) ซึ่ง Kyung (2012) [9]
กล่าวว่า ฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ของพืชกลุ่มหัวหอมเกิดจากสารอัลลิซินและไธโอซัลฟิเนท ซึ่งมีผลในการยับยังเชือได้โดยการ
ท้าปฏิกิริยากับหมู่ซัลไฮดริล ของโปรตีนภายในเซลล์ของจุลินทรีย์โดยอัลลิซินจะท้าปฏิกิริยากับกรดอะมิโนซีสเตอีน และ
กรดอะมิโนที่ไม่มีหมู่ซัลไฮดริล ซึ่งอัลลิซิน เป็นสารประกอบหลักที่มีก้ามะถันและมีฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์โดยสารนีจะถูก
ปลดปล่อยออกมาเมื่อเนือเยื่อของหัวหอมถูกท้าให้แตกออกมาเป็นซัลฟอกไซด์ (sulfoxides) เพื่อปลดปล่อยสารประกอบไธ
โอซัลเฟตที่มีกลิ่นฉุน เช่น อัลลิซิน ไดอัลลิลซัลไฟด์และไดอัลลิลไดซัลไฟด์ซึ่งสารระเหยเหล่านีไม่เสถียรอย่างยิ่งและสลายตัว
อย่างรวดเร็ว จึงท้าให้สารบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ในการทดลองนีอาจสลายไปบางส่วนในขันตอนของการสกัดสาร และ
ยังมีรายงานของ Kalt et al. (2005) [23] ที่พบว่า การให้ความร้อนแก่พืชผักในระหว่างกระบวนการปรุงอาหารอาจมีผลทัง
ทางบวกคืออาจท้าให้สารส้าคัญบางชนิดเพิ่มขึนและทางลบคือความร้อนมีผลท้าให้สูญเสียสารประกอบที่ไวต่อความร้อนและ
ลดคุณภาพทางโภชนาการ การให้ความร้อนเป็นสาเหตุของการเกิดออกซิเดชันการย่อยสลายด้วยความร้อนและการชะล้าง
สารประกอบออกฤทธิ์ทางชี วภาพจากพืชผักสด ทังนีขึนอยู่กับลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางโภชนาการของ
พืชผักด้วย [24] และระยะเวลาและอุณหภูมิในการให้ความร้อนที่แตกต่างกันก็มีผลต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของพืช
ที่แตกต่างกัน [25] เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุ ขภาพควรรับประทานหัวหอมดิบ หรือสด หรือหัวหอมที่ผ่านการปรุงสุก
พอประมาณ [26] เมื่อเทียบกับปริมาณเควอซิติน พบว่า ในหัวหอมแดง และสีเหลืองมีเควอซิตินอยู่ในระดับสูง แต่ในหัวหอม
สีขาวพบมีความเข้มข้นต่้าที่สุด [27] และ Silva et. al. (2020) [28] พบว่า วิธีการที่เหมาะสมในการสกัด เควอซิตินจาก
เปลือกหัวหอมคือการสกัด โดยการบดในเอทานอลร้อยละ 50 อัตราส่วนมวลต่อของเหลวเท่ากับ 1 : 100 ที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จะท้าให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระ 18.70 mg/g และได้ เควอซิติน 7.96 mg/g โดยมี
ข้อเสนอแนะว่าควรสกัดเควอซิตินจากเปลือกหัวหอมโดยใช้ไมโครเวฟและการสกัดด้วยอัลตราซาวนด์ร่วมด้วย จึงช่วยให้ได้
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ผลผลิตของเควอซิตินสูงสุดมากกว่าร้อยละ 20.30 ถึง 30.80 แต่ Sharma et al. (2015) [29] พบว่า เมื่อให้ความร้อนแก่
หัวหอมผิวสีแดงที่ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จะท้าให้ได้ปริมาณสารพวกฟลาโวนอยด์และปริมาณฟีน อลิก
ทังหมดในระดับสูงสุด ส่วนหัวหอมสีเหลือง พบมีความหลากหลายของเควอซิตินและปริมาณกลูโคไซด์เพิ่มขึนที่อุณหภูมิสูงถึง
120 องศาเซลเซียสและมีปริมาณลดลงที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และทังน้าตาลและสารฟลาโวนอยด์จะถูกท้าลายที่
อุณหภูมิสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส ซึ่ง Jin et al. (2011) [30] เสนอแนะว่า อาจใช้วิธีการใหม่ ๆ ช่วยในการสกัดสารจากพืช
ในกลุ่มหัวหอม เช่น การสกัดด้วยอัลตราซาวนด์ ไมโครเวฟ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวิกฤตยิ่งยวด และตัวท้าละลายแบบเร่ง โดยใช้
ตัวท้าละลายที่หลากหลายเพื่อเพิ่มผลผลิตของการสกัดและประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อย่นระยะเวลาในการสกัด และ
ยังช่วยลดการใช้ตัวท้าละลายและพลังงาน และอาจใช้การสกัดสารจากหัวหอมโดยใช้ตัวท้าละลายร่วมกับความดัน [15] หรือ
อาจใช้วิธีการการสกัดสารจากหัวหอมโดยใช้คลื่นความถี่สงู (sonicator) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากหัวหอมได้ดีมากยิ่งขึนอีกด้วย [31]
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผลจากการทดลองนี ถึงแม้ว่าการใช้วิธีการสกัดสารจากหัวหอมแขกด้วยน้าและการใช้ความ
ร้อนร่วมด้วยอาจมีผลท้าลายสารบางชนิดที่มีผลในการต้านจุลินทรีย์ เนื่องจากสารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายที่
แตกต่างกัน ซึ่ง Srinivas et al. (2010) [32] พบว่า ความสามารถในการละลายของเควอซิตินในหัวหอมแขกในตัวท้าละลาย
อินทรีย์ขึนอยู่กับลักษณะของแอมพิพาติก(amphipathic) คือมีโครงสร้างของโมเลกุลทังมีส่วนที่ชอบน้าและไม่ชอบน้า ดังนัน
จึงละลายในน้าได้ไม่ดีแต่ละลายได้ดใี นเอทานอล [33] และละลายในเมทานอลแทนสารละลายในกรดอะซิติกและด่างอื่น ๆ
[34] และยังพบว่า กลูโคไซด์สามารถละลายในน้าได้ดี แต่หากใช้เอทานอลจะท้าให้ aglycone lipophilic ละลายได้มากขึน
แต่อย่างไรก็ตาม น้าเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการสกัดสารหัวหอมเพราะช่วยให้เกิดการบวมของเนือเยือ่ พืชในระหว่างการสกัด
เพื่อเพิ่มพืนที่ผิวส้าหรับหน้าสัมผัสของแข็งของตัวท้าละลายจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดสารจากหัวหอมได้ดี [35]
และการสกัดสารโดยใชตัวท้าละลายหลาย ๆ ชนิดร่วมกัน หรือการใช้ตัวท้าละลายเป็นนา้ หรือแอลกอฮอล์ แต่อาจใช้กรด
หรือด่าง เติมลงในตัวท้าละลายส้าหรับสกัดสารจากพืชได้ ข้อดีของการใช้น้าเป็นตัวท้าละลายคือหาง่าย ราคาถูก แต่การใช้น้า
เป็นตัวท้าละลายเพียงอย่างเดียวในการสกัดสารจากพืชมีข้อเสีย ได้แก่ ละลายองค์ประกอบทีไ่ ม่ต้องการออกมามาก และสาร
สกัดมีการเน่าเสียได้ง่ายจากจุลินทรีย์ นอกจากนี การระเหยน้าออกต้องใช้อุณหภูมิสูงเพื่อให้ได้สารสกัดเข้มข้น จึงอาจท้าให้
เกิดความเสียหายกับสารส้าคัญ ดังนัน จึงไม่ค่อยนิยมใช้น้าเพียงอย่างเดียวในการสกัดสารจากพืชแต่มักจะใช้น้าร่วมกับตัวท้า
ละลายอื่น ๆ เช่น แอลกอฮอล์ หรือการเติมกรด หรือด่างร่วมด้วยเพือ่ ช่วยให้สกัดสารส้าคัญออกมาได้ดียิ่งขึน ส่วนแอลกอฮอล์
เป็นตัวท้าละลายในการสกัดสารจากพืชซึ่งมีข้อดี ได้แก่ มีความจ้าเพาะ ในการละลายมากกว่า มีฤทธิ์ยับยังการเจริญของ
จุลินทรีย์ และระเหยได้ง่ายหากต้องการให้ได้สารสกัดที่เข้มข้นขึน
แต่อย่างไรก็ตาม ข้อพิจารณาในการเลือกชนิดของตัวท้าละลายเพือ่ การสกัดสารจากหัวหอมแขก ควรเลือกตัวท้า
ละลายที่เป็นที่ยอมรับว่าปลอดภัยตามกฎหมายด้านอาหารก้าหนดไว้ เช่น น้า และเอทานอล [36] ซึ่งปัจจัยในการสกัดสารจาก
หัวหอม อาจขึนอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ชนิดของตัวท้าละลาย อัตราส่วนระหว่างมวลต่อของเหลว รวมทังอุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการสกัดด้วย [28] ซึ่ง Manach et al. (2004) [37] พบว่า องค์ประกอบสารสกัดทีไ่ ด้จากพืช และปริมาณสาร
พวกโพลีฟีนอลที่ได้จากพืชอาจมีผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ อีก ได้แก่ ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว รวมถึงลักษณะทางพันธุกรรม
ของพืช อายุในการเก็บเกี่ยวและการกระจายตัวของเนือเยื่อ รวมทังปัจจัยภายนอก เช่น สภาพภูมิอากาศ ลักษณะและชนิด
ของดินที่ใช้ปลูก และการถูกท้าลายของศัตรูและเชือก่อโรคพืช ปริมาณแสง ปริมาณน้าฝน สภาพการเพาะปลูกคือการปลูกใน
โรงเรือน หรือปลูกในพืนที่ไร่นา ซึ่งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีผลอย่างมากต่อปริมาณโพลีฟีนอลที่อยู่ในพืช ซึ่ง Sharma et al.
(2018) [38] พบว่า ระยะเวลาในการเก็บรักษาหัวหอม 6 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ผิวแดง ผิวเหลือง และผิวขาว มีผลท้าให้
สารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพพวกฟลาโวนอยด์ สารฟีนอลิก สารต้านอนุมลู อิสระเพิ่มขึนหลังจากการเก็บรักษาไว้
ระยะเวลา 3 เดือน แต่หัวหอมที่เก็บไว้ระยะเวลานานจะมีผลท้าให้สารเควอซิตินสูงแต่ปริมาณกลูโค-ไซด์มีปริมาณเล็กน้อย
และยังพบว่า สารสกัดจากหัวหอมแดงมีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์มากกว่าหัวหอมสีเหลืองและสีขาว
ถึงแม้ว่าการสกัดสารด้วยวิธีการในการทดลองนีอาจได้สารที่มฤี ทธิ์ต้านจุลินทรียไ์ ด้น้อย แต่การสกัดสารจากหัวหอม
แขกโดยการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที พบว่า ไม่มีผลต่อสารส้าคัญอื่น ๆ ดังรายงานของ
รุ่งทิพย์และคณะ (2563) [39] ที่พบว่า การให้ความร้อนที่อุณหภูมแิ ละระยะเวลาข้างต้นไม่มผี ลกระทบต่อสารฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และ สุทธิพร และคณะ (2560 [11] ยังพบว่า ที่อุณหภูมิและระยะเวลาดังกล่าวไม่มผี ลท้าลายน้าตาลฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็นพรีไบโอติกของหัวหอมแขกอีกด้วย ซึ่ง Sihombing et al. (2018) [40] พบว่า ข้อดีของสารสกัด
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จากพืชกลุ่มหัวหอมและกระเทียมที่สกัดด้วยการบดและใช้ตัวท้าละลายคือน้า เมทานอล เอทิลอะซิเตตและ ไดเมทิลซัลฟอก
ไซด์คือ มีฤทธิ์ในการยับยังแบคทีเรียก่อโรค เช่น E. coli, S. aureus, Shigella dysenteriae แต่ไม่มีผลในการยับยัง
แบคทีเรีย Lactobacillus acidophilus ซึ่งเป็นแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ดีและมีประโยชน์จึงสามารถน้าไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้
งานวิจัยนี อาจจะมีการพัฒนาวิธีการสกัดสารจากหัวหอมแขกโดยอาจใช้หลายวิธีร่วมกัน หรือหาวิธีการสกัดสาร
เพื่อให้ได้สารส้าคัญที่มีฤทธิ์ตา้ นจุลินทรีย์ให้มีความบริสุทธิ์มากขึน ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยนี น่าจะมีศักยภาพทีจ่ ะน้าไป
ประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และน้าไปใช้ในการยับยังแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของ
มนุษย์และสัตว์ รวมทังแบคทีเรียก่อโรคทีป่ นเปื้อนอยูใ่ นอาหารทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคได้ และยังเป็นแนวทางช่วย
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของหัวหอมแขกให้กับประเทศไทยได้ในอนาคตต่อไป
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนีได้รับการสนับ สนุนทุนวิจัยจากส้านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
ขอขอบคุณหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อ้านวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ รวมทัง
อุปกรณ์และเครื่องมืออีกด้วย
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การเตรียมไฮโดรเจลจากน้ำยางพาราโปรตีนต่ำและฝางสำหรั บใช้เป็ นวัสดุปิด แผล
THE PREPARATION OF HYDROGEL FROM DEPROTEINIZED NATURAL RUBBER LATEX AND
CAESALPINIA SAPPAN FOR USE AS DRESSING PATCH
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บทคัดย่อ:
น้ำยางพาราโปรตีนต่ำ (DNRL) เป็นน้ำยางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจในการนำมาผลิตเป็นวัสดุทางการแพทย์หลาย
ชนิด เช่น วัสดุปิดแผล เพื่อป้องกันอาการแพ้จากโปรตีน ภูมิแพ้ในน้ำยางธรรมชาติ เอมไซม์โปรติเอส ถูกนำมาใช้ ผ ลิ ตน้ ำ
ยางพาราโปรตีนต่ำ เนื่องจากสามารถย่อยโปรตีนภูมิแพ้ได้ จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ า เอมไซม์โปรติเอสที่ผลิตจากแบคทีเ รี ย
Bacillus subtilis มีประสิทธิภาพในการกำจั ดโปรตีน ภูมิแ พ้ในน้ำยางพาราได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในกา รรั กษาร่ วมกั บ
สมุนไพรฝาง ซึ่งสมุนไพรฝางสามารถช่วยในการห้ามเลือดได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเตรียมวั สดุปิ ดแผลจา กน้ ำ ยาง
โปรตีนต่ำ (DNRL) ผสมกับแป้งข้าวเจ้าเจลาติไนซ์ โดยใช้ N, N’- methylenebisacrylamide (MBA) 1 phr เป็นสารเชื่ อ ม
ขวาง โดยเตรียมน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเชื่อมขวางด้วย MBA แป้งข้าวเจ้าเจลาติไนซ์ 3 % w/v และสารสกัดจากสมุนไพร
ฝาง ในอัตราส่วน 1:2:1 สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลได้ และมีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (2.01 มิลลิเมตร
รัศมีการยับยั้งในการเจริญของเชื้อ) ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผล เพื่อใช้ในทางการแพทย์ต่อไป
คำสำคัญ: ไฮโดรเจล, น้ำยางพาราโปรตีนต่ำ, โปรตีเอส, วัสดุปิดแผล, ฝาง
Abstract:
Deproteinized natural rubber latex (DNRL) is natural latex and has been attracted to be
manufactured for various medical devices such as dressing patch to prevent allergenicity caused by natural
rubber allergen proteins. Protease enzyme has been used for DNRL production because it is able to degrade
allergic proteins. According to the results of previous studies showed that Bacillus subtilis protease could
efficiently eliminate latex allergen proteins and increased the effectiveness of treatment as well as
Caesalpinia sappan that help to stop the bleeding. The objective of this research was prepared hydrogels
from DNRL with gelatinized rice flour using 1 phr N, N’- methylenebisacrylamide (MBA) as crosslinking agent.
Hydrogel from DNRL crosslinking with MBA : 3 % w/v gelatinized rice flour and Caesalpinia sappan (1:2:1)
could prepared in thin sheet hydrogel and had efficiency of bacterial inhibition (2.01 mm in percent
inhibition of radial growth) to develop for dressing patch in medical application.
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Keywords: Hydrogel, Deproteinized natural rubber latex, Protease, Dressing patch, Caesalpinia sappan
บทนำ:
ไฮโดรเจลเป็นพอลิเมอร์ชอบน้ำที่มีโครงร่างตาข่ายสามมิติ สามารถดูดซับน้ำได้โดยไม่ละลายในน้ำ และมีสมบัติที่ ดี
หลายประการเช่น มีความยืดหยุ่นสูง มีความชอบน้ำสูง และดูดซับน้ำได้ดี จึงได้นำไฮโดรเจลมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงาน ทาง
การแพทย์ เช่น ระบบการส่งถ่ายยา โครงร่างรองรับเซลล์ และวัสดุปิดแผล เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วไฮโดรเจลสามารถเตรียมได้
จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization) ระหว่างสารละลายผสมของมอนอเมอร์ (monomer) ตัวริเริ่ ม ปฏิ กิ ริ ย า
(initiator) และตัวเชื่อมขวาง (crosslinking agent) ทำให้ได้พอลิเมอร์ที่มีลักษณะโครงร่างตาข่าย ปัจจุบันได้มีการศึกษาและ
พัฒนาการใช้วัสดุในกลุ่มชีวฐาน (biomaterial based) เพื่อทดแทนวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งพบว่าวัสดุที่ได้รับการยอมรับ และมี
รายงานนำมาใช้ได้แก่ เซลลูโลส คอลลาเจน และแป้ง เป็นต้น [1] โดยเฉพาะแป้งเป็นวัสดุที่มีเป็นจำนวนมากในธรรมชาติหาได้
ง่าย และมีราคาถูก
ยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ทางธรรมชาติซึ่งเป็น พืชเศรษฐกิจที่ สำคัญของประเทศไทย มีชื่อทางวิท ยาศาสตร์ คือ
Hevea brasiliensis ปัจจุบันพบว่าปัญหามูลค่ายางธรรมชาติของประเทศมีราคาตกต่ำ เนื่องจากปริมาณน้ำยางธรรมชาติที่ลน้
ตลาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภั ณ ฑ์
ในกลุ่มวัสดุทางการแพทย์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น ถุงมือผ่าตัด ถุงยางอนามัย และแผ่นปิดแผล โดยทั่วไปแผ่น ปิ ด
แผลจะเตรียมได้จากพอลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งทำให้มีราคาแพง ดังนั้นยางธรรมชาติจึงน่าจะเป็นทางเลือกของการนำมาใช้ เ ป็ น
แผ่นปิดแผล โดยยางธรรมชาติมีสมบัติเชิงกลที่โดดเด่น เช่น สมบัติด้านความยืดหยุ่น การซับแรง และการทนทานต่อการฉี ก
ขาด [2] แต่มีความสามารถในการดูดซับน้ำที่น้อยมาก จึงไม่เหมาะสมที่จะนำเอายางธรรมชาติมาเตรียมเป็นไฮโดรเจล แนว
ทางการแก้ปัญหาทำได้โดยมีการเติมหมู่ฟังก์ ชันไฮดรอกซิลจากแป้ง [3] และนอกจากนั้นยังต้องมีการกำจัดหรื อลดโปรตี น
ภูมิแพ้ที่อยู่ในน้ำยางธรมชาติ โดยการใช้เอนไซม์โปรติเอสที่ผลิ ตจากแบคทีเรี ย Bacillus subtilis MR10 ซึ่งสามารถกำจั ด
โปรตีนภูมิแพ้ชนิด Hev b1 (rubber elongation factor), Hev b3 (small rubber particle protein) และ Hev b5 (acidic
protein) ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญในยางธรรมชาติ
แป้ง (starch) เป็นพอลิแซคคาไรด์ (polysaccharide) มีองค์ประกอบสำคัญ 2 ชนิด ได้แก่ อะมิโลส (amylose)
และอะมิโลเพคติน (amylopectin) [4] โครงสร้างของแป้งประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล (hydeoxyl group) ซึ่งทำให้แป้ ง มี
คุณสมบัติในการดูดซับน้ำ และการพองตัวที่ดี ปัจจุบันแนวโน้มในการนำแป้งมาศึกษาวิจัย เพื่อใช้ปะโยชน์ทางด้านเภสัชกรรม
มีปริมาณมากขึ้น ได้แก่ ใช้แป้งเป็นสารเพิ่มปริมาณ สารยึดเกาะ สารช่วยแตกตัว และสารช่วยชะลอการปลดปล่อยยา เป็นต้น
ฝาง (Caesalpinia sappan) จัดเป็นไม้ยืนต้นที่คนโบราณที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์มากมาย อาทิ ใช้เป็นสมุน ไพร
พื้นบ้านช่วยแก้อาการไอ แก้หวัด แก้เลือดกำเดา ใช้เป็นยาฝาดสมาน และรักษาแผล เป็นต้น ดังนั้นฝางจึงน่าจะเป็นสมุนไพร
ทางเลือกที่นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในแผ่ นปิดแผล โดยฝางมีคุณสมบัติทางการแพทย์ เช่น ฤทธิ์ต้านเชื้ อ แบคที เ รี ย
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ยับยั้งการสะสมไขมันบริเวณหลอดเลือด [5] เนื่องจากฝางสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ เป็นยา ซึ่งออก
ฤทธิ์ต่างกัน จึงเลือกแก่นฝาง ที่ออกฤทธิ์ในการรักษาแผลนำมาใช้ในการสกัดวัจัยครั้งนี้
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมไฮโดรเจลจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำและแป้งข้าวเจ้าเจลาติไนซ์ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรักษาแผลด้วยฝาง ด้วยการเชื่อมขวางด้วย N,N’-methylenebisacrylamide (MBA) เพื่อศึกษาคุณ สมบั ติ
การบวมตัว ความสามารถในการดูดซับน้ำ การตรวจสอบเอกลัก ษณ์ ทางเคมี และการทดสอบการยั บยั้งเชื้ อแบคที เ รี ย ของ
ไฮโดรเจลสำหรับนำมาพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผลเพื่อใช้ในทางการแพทย์ต่อไป

753

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
วิธีการทดลอง:
การเตรียมน้ำยางพาราโปรตีนต่ำ (DNRL) เตรียมจากนำน้ำยางธรรมชาติ 300 มิลลิลิตร ผสมกับเอนไซม์โปรตี เ อส
0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 -35 °c เป็นเวลา 6-12 ชั่วโมง เมื่อได้น้ำยางพาราโปรตีนต่ำมาแล้ ว
นำไปเติม Tween®80 อีก 5 phr ใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว (surfactant) จากนั้น เติม 10% KOH 5 phr ปรับค่ากรด-เบส แล้ว
นำไปทำต่ อ บน hot plate ที อ ุ ณ หภู ม ิ 70 ±5 °c เพื ่ อ ให้ เ กิ ดการทำปฏิ ก ิ ริ ย าทางเคมี จากนั ้ น เติ ม Initiator สำหรับ
polymerization ด้ ว ย K2S2O8 1 phr แล้ ว เติ ม สารเชื่ อ มขวาง (crosslinking agent) N, N’- methylenebisacrylamide
(MBA) อีก 1 phr แล้วทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยาอีก 2 ชั่วโมง เตรียมแป้งข้าวเจ้าเจลาติไนซ์ ชั่งแป้งข้าวเจ้า 2, 3, 4, และ 5 กรั ม
(2%, 3%, 4% และ5% w/v) ละลายในน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร แล้วให้ความร้อน 65±5°c เตรียมสารสกัดฝาง แก่นสมุนไพร
ฝางบดละเอียด 3 กรัม มาสกัดด้วย methanol (CH3OH) นำไฮโดรเจลจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเชื่อมขวางด้วย MBA มา
ผสมกับแป้งข้าวเจ้าเจลาติไนซ์ และสารสกัดฝาง ในอัตราส่วน 1:2:1 v/v ลงบน Petri dish แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 65±5°c
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำไปทดสอบการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus
ผลการทดลอง:
ผลการศึกษาลักษณะกาขึ้นรูป
จาการศึกษาพบว่าลักษณะการขึ้นรูป ของ DNRL แป้งข้าวเจ้าที่ผ่านการเจลาติไนซ์และสารสกัดฝาง ในอัตราส่ ว น
1:2:1 v/v ที่ความเข้มข้นของแป้งข้าวเจ้าที่ผ่านการเจลาติไนซ์ 2% สามารถขึน้ รูปเป็นแผ่นฟิล์มเรียบไม่เสมอกัน และลอก
ออกเป็นแผ่นฟิล์มไม่ได้ (รูป 1), 3% สามารถขึน้ รูปเป็นแผ่นฟิล์มเรียบเสมอกัน และลอกออกเป็นแผ่นฟิล์มได้ (รูป 2), 4%
และ 5% สามารถขึน้ รูปเป็นแผ่นฟิล์มเรียบไม่เสมอกัน แต่ลอกออกเป็นแผ่นฟิล์มได้ (รูป 3,4) ดังนั้นที่ความเข้มข้นของแป้งเจ
ลาติไนซ์ 3% จึงดีที่สุดในการนำไปศึกษาและพัฒนาต่อ

รูป 1 DNRL แป้งข้าวเจ้าที่ผ่านการเจลาติไนซ์ แ ละสาร
สกัดฝาง ในอัตราส่วน 1:2:1 v/v ที่ความเข้มข้นของแป้ง
ข้าวเจ้าที่ผ่านการเจลาติไนซ์ 2%

รู ป 2 DNRL แป้งข้าวเจ้าที่ผ่า นการเจลาติไ น ซ์ แ ละ สาร
สกัดฝาง ในอัตราส่วน 1:2:1 v/v ที่ความเข้มข้นของแป้ ง
ข้าวเจ้าที่ผ่านการเจลาติไนซ์ 3%
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รูป 3 DNRL แป้งข้าวเจ้าที่ผ่านการเจลาติไนซ์ แ ละสาร
สกัดฝาง ในอัตราส่วน 1:2:1 v/v ที่ความเข้มข้นของแป้ง
ข้าวเจ้าที่ผ่านการเจลาติไนซ์ 4%

รูป 4 DNRL แป้งข้าวเจ้าที่ผ่านการเจลาติไนซ์ แ ละสาร
สกัดฝาง ในอัตราส่วน 1:2:1 v/v ที่ความเข้มข้นของแป้ง
ข้าวเจ้าที่ผ่านการเจลาติไนซ์ 5%

ผลการศึกษาการยับยั้งเชื้อ
ผลของการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus นำแผ่นไฮโดรเจลที่สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิลม์ ได้ คือ 3%, 4%
และ5% มาทำการทดสอบ พบว่าแผ่นไฮโดรเจลทั้ง 3 ความเข้มข้นสามารถยับยั้งเชื้ อ Staphylococcus aureus ได้ โดย
สังเกตจากเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (Clear zone) ซึ่งรัศมีการยับยั้งเชื้อของไฮโดรเจล 3% มีรัศมีเท่ากับ 2.010 มิลลิเมตร
(รูป 5) 4% มีรัศมีเท่ากับ 1.995 มิลลิเมตร (รูป 6) และ 5% มีรัศมีเท่ากับ 1.895 มิลลิเมตร (รูป 7)

รูป 5 Clear zone ของไฮโดรเจล 3%

รูป 6 Clear zone ของไฮโดรเจล 4%
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รูป 7 Clear zone ของไฮโดรเจล 5%
วิจารณและสรุปผลการทดลอง:
จากผลการศึกษาพบว่าไฮโดรเจลจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำผสมกับแป้งข้าวเจ้า และสารสกัดฝาง สามารถขึ้นรูป
เป็นแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลได้ที่ 3% w/v ในอัตราส่วน 1:2:1 เมื่อเทียบกับความเข้มข้นอื่นๆ ในความเข้มข้นสามารถขึ้นรู ป เป็ น
แผ่นฟิล์มเรียบเสมอกัน และลอกออกเป็นแผ่นฟิล์มได้ดีที่สุด และความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus
aureus ที่เป็นเชื้อก่อโรค เป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่ผิวหนัง ฝางจึงถูกนำมาช่วยในการยับยั้งเชื้อ โดยฝางจะออกฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเชื้อซึ่งในการทดสอบ พบว่าฝางสามารถยังยั้งเชื้อได้ ผลในการทดลองมีรัศมีการยับยั้งที่ 2.01 มิลลิเมตร ดังนั้นไฮโดรเจ
ลจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำผสมกับแป้งข้าวเจ้าและฝาง 3% w/v มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย จึงสามารถนำมา
พัฒนาเป็นวัสดุปิดแผล เพื่อใช้ในทางการแพทย์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ:
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บทคัดย่อ:
ปัจจุบันกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มีปริมาณกากกาแฟเหลือทิ้ง จากการสกั ดน้ ำกาแฟ
เป็นจำนวนมาก โดยปริมาณของเมล็ดกาแฟจะก่อให้เกิดกากกาแฟบดเหลือทิ้งได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากในกาก
กาแฟเหลือทิ้งมีปริมาณน้ำมันมากถึงร้อยละ 10-20 โดยน้ำหนัก ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการสกัดน้ำมันจากกากกาแฟ และวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำมันที่สกัดได้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ประโยชน์
ด้านพลังงานทดแทน โดยเริ่มจากการรวบรวมกากกาแฟเหลือทิ้งจากร้าน Biosis Organic อาคารแม่โจ้ 60 ปี แล้วนำมาอบที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนำกากกาแฟอบแห้งมาทำการสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลายเฮกเซน ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3, 6, 12 และ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ ต่อมาทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันกาแฟ
ด้วยเทคนิค GC-FID โดยการเปรียบเทียบกับโครมาโทแกรมของสารมาตรฐาน ที่มีความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ ำมันจากกากกาแฟด้ วยการหาปริ มาณกรดไขมั นอิ สระด้ วยวิ ธี การไทเทรต ผลการทดลองพบว่ า
ปริมาณน้ำมันจากการสกัดกากกาแฟที่เวลา 3, 6, 12 และ 24 ชั่วโมง ได้ร้อยละของน้ำมันโดยเฉลี่ย คือ 8.59, 8.52, 9.62
และ9.77 ตามลำดับ โดยน้ำมันที่สกัดได้ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัว เท่ากับ ร้อยละ 46.07 และ
53.28 ตามลำดั บ และองค์ ป ระกอบของกรดไขมั นที่ มีมากที ่ส ุ ดในน้ ำมันจากกากกาแฟ คื อ Linoleic acid (C18:2 n6c)
รองลงมาคือ Palmitic acid (C16:0) นอกจากนั้นพบว่าปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันจากกากกาแฟ ที่เวลาสกัด 3, 6, 12
และ 24 ชั่วโมง เท่ากับร้อยละ 6.42, 6.15, 6.69 และ 6.69 ตามลำดับ จากผลการทดสอบเบื้ องต้ น พบว่า น้ำมันกาแฟมี
แนวโน้มที่จะนำไปผลิตไบโอดีเซลได้ การนำน้ำมันจากกากกาแฟเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่ าให้ กับ
กากกาแฟแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการผลิตพลังงานสะอาดอีกด้วย
คำสำคัญ : กากกาแฟเหลือทิ้ง กรดไขมันอิสระ การสกัดด้วยตัวทำละลาย น้ำมันกาแฟ
Abstract:
Nowadays, coffee is a beverage that has increased in popularity. As a result, approximately the
same amount of spent coffee grounds (SCGs) as the quantity of coffee used during preparation processes
is produced. Because SCGs contain oil up to 10-20% by weight, this research therefore aims to optimize
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the conditions of oil extraction from SCGs and analyze the properties of the extracted oil in order to expand
the possible use of SCGs as a substrate for renewable energy production. SCGs were collected from Biosis
Organic Shop located at 60 years-Maejo Building, dried in a hot air oven at 80 ๐C for 12 h, and subsequently
extracted with hexane at 37 ๐C for 3, 6, 12 and 24 h, respectively. Later, the composition of coffee oil was
analyzed via the GC-FID technique using 30 mg/ml of Standard FAME Mix as the standard. Extracted oil
quality was assessed by titration. The results showed that the average oil content extracted at 3, 6, 12 and
24 h was 8.59, 8.52, 9.62 and 9.77%, respectively. The extracted oil contains 46.07 and 53.28 % of saturated
and unsaturated fatty acids, respectively. The highest fatty acid composition was found to be linoleic acid
(C18:2 n6c) followed by palmitic acid (C16:0). In addition, the results illustrated that the free fatty acid
content of coffee oil extracted at 3, 6, 12 and 24 h was 6.42, 6.15, 6.69 and 6.69%, respectively. According
to the preliminary results, coffee oil has the potential to be served as a substrate for biodiesel production.
The utilization of coffee oil provides not only a practice to add value to the SCGs, but it also provides an
alternative option for clean energy production.
Keywords: Spent coffee grounds (SCGs), free fatty acids, solvent extraction, coffee oil
บทนำ:
เชื้อเพลิงเป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ตราบเท่าที่มนุษย์ต้องการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็
ตาม นอกเหนือจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทนี้ยังส่งผลให้เ กิดภาวะโลก
ร้อนอีกด้วย (Beer และคณะ 2002) ด้วยเหตุนี้เชื้อเพลิงชีวภาพจึงกลับมาได้รับความสนใจ เนื่องจากให้ค่าความร้อนสูง และมี
ปริมาณกำมะถันและองค์ประกอบของสารอะโรมาติกต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล (Kondamudi และคณะ 2008)
นอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวภาพยังมีความสัมพันธ์กับการสังเคราะห์แสง จึงถือว่าการเผาไหม้โดยเชื้อเพลิงชีวภาพ ไม่ส่งผลต่อการ
เพิ่มสัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ รวมทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพถูกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้การผลิตพลังงานจากสารตั้งต้นที่ไม่ใช่อาหาร (non-feed substrate) ซึ่งได้แก่วัสดุเหลือ
ทิ้งจากการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร หรือที่เรียกว่าเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สอง (secondary-generation biofuel) จึง
ได้รับความสนใจมากกว่าการใช้สารตั้งต้นดั้งเดิม ซึ่งได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง และปาล์ม ฉะนั้น การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
คุณภาพสูง จากวัตถุดิบต้นทุนต่ำจึงเป็นความท้าทายในการศึกษา และต่อยอด
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟสำเร็ จรูป
หรือกาแฟสด โดยสามารถสังเกตได้จากจำนวนร้านกาแฟ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาในประเทศ
ไทย (มนตรี ศรีวงษ์, 2563) กาแฟจัดเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากน้ำมันปิโตเลียม โดย
อัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อัตราการบริโภคกาแฟของคนเอเชียเฉลี่ยอยู่ที่ 3 -4
กิโลกรัมต่อคมต่อปี และอัตราการบริโภคกาแฟของคนยุโรปเฉลี่ยอยู่ที่ 5-9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (ณัฐพงศ์ ตันติวัฒนพันธ์ ,
2562) จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า ปริมาณการบริโภคกาแฟที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้มีปริมาณ“กากกาแฟเหลือทิ้ง ”เพิ่ มมากขึ้ นไป
ด้วย โดยทั่วไปร้านค้ามักจะนำไปทิ้ง โดยไม่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ จึงทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
กำจัดขยะสูงขึ้น นอกจากนี้หากไม่ได้รับการกำจัดที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคได้ (วลัญธรณ์ มนทา,
2562)
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ปัจจุบันมีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟ (spent coffee grounds, SCGs) เพื่อเพิ่มมูลค่าในหลายลักษณะ
ยกตัวอย่าง เช่น การใช้เป็นปุ๋ยสำหรับปลูกต้นไม้ ใช้กำจัดกลิ่น ใช้สำหรับขัดผิว เป็นต้น ในประเทศไทย กาแฟได้รับส่วนแบ่งใน
ตลาดเครื่องดื่มมากขึ้น ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแสดงให้เห็นว่าความตั้งการเมล็ดกาแฟภายในประเทศ (ไม่รวม
ความต้องการในครัวเรือน ร้านขายกาแฟ โรงอาหาร และภัตตาคารต่างๆ) ในปี 2560 อยู่ที่ 80,000 ตัน ซึ่งจะสามารถผลิต
กากกาแฟบดได้ด้วยปริมาณที่เท่ากัน กากกาแฟบดประกอบไปด้วยไขมันประมาณร้อยละ 15 ซึ่ งสามารถถูกเปลี่ยนไปเป็น
น้ำมันดีเซลชีวภาพในปริมาณที่ใกล้เคียงกับน้ำมันเริ่มต้น (Misra และคณะ 2008) เนื่องจากความต้องการเมล็ดกาแฟมีมากขึ้น
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำกากกาแฟเหลือทิ้งมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง ดังนั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จึงมีแนวคิดที่จะนำน้ำมัน
ที่สกัดได้จากกากกาแฟมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณกากกาแฟเหลือทิ้งแล้ว ยังช่วยลด
ปริมาณการใช้อาหาร ซึ่งได้แก่น้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองในการผลิตพลังงานได้อีกด้วย เนื่องจากกากกาแฟจัดเป็นวั สดุชีว
มวลเหลือทิ้งที่ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ (non-food)
วิธีการทดลอง:
การเตรียมและสกัดน้ำมันจากกากกาแฟเหลือทิ้ง
นำกากกาแฟเหลือทิง้ จากร้าน Biosis Organic อาคารแม่โจ้ 60 ปี มากำจัดความชื้นด้วยตู้อบลมร้อน อบที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนำกากกาแฟที่อบแล้วมาชั่งในขวดรูปชมพู่ ขนาด 500 มิลลิลิตร ปริมาณ 50 กรัม ตวง
เฮกเซน ปริมาณ 150 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ที่ชั่งกากกาแฟแล้ว และปิดภาชนะด้วยแผ่นอลูมิเนีย มฟอยล์เ พื่ อป้ องกั น
การระเหย จากนั้นนำไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaker Incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซีย ส ความเร็ว
รอบ 150 rpm เป็นเวลา 3, 6, 12 และ 24 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นการเขย่า แยกกากกาแฟออกโดยการกรองแบบสุญญากาศด้วย
กระดาษกรอง Whatman No.1 โดยจะทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 3 flask ต่อมากลั่นระเหยแยกเฮกเซนด้วยเครื ่อง
Rotary Evaporator โดยกำหนดอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความดัน 335 mbar ความเร็วที่ใช้ในการหมุน 100 rpm เวลา
10-20 นาที แล้วนำน้ำมันที่ได้จากการระเหยแห้งแล้วไปชั่ง และคำนวณร้อยละของน้ำมันจากกากกาแฟที่สกัดได้ โดยใช้สูตร
การคำนวณดังต่อไปนี้

ร้อยละของน้ำมันที่สกัดได้

=

น้ำหนักของน้ำมันที่สกัดได้ (กรัม)

x 100

น้ำหนักกากกาแฟแห้ง (กรัม)

การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันกาแฟ
เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ในเมทานอลปริมาตร 5 มล. ลงในตัวอย่างน้ำมัน 0.5 กรัม แล้วทำ
การ รีฟลักซ์ ที่แณหภูมิ 110-120 องซาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ต่อมาเติม boron-trifluoride ความเข้มข้นร้ อยละ 20
ในเมทานอลปริมาตร 5 มล. ลงในตัวอย่าง แล้วทำการรีฟลักซ์ต่ออีก 5 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วจึงเติมเฮกเซนปริมาตร 5 มล
และสารละลายเกลืออิ่มตัวปริมาตร 10 มล ลงในตัวอย่าง หลักจากนั้นทำการเขย่าให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้ให้เกิดการแยกชั้น ทำ
การเก็ บ สารที ่ อยู ่ ช ั ้ นบน แล้ วกรองผ่ าน filter nylon membrane ที ่ มี ร ู พ รุ นขนาด 0.45 ไมครอน แล้ วนำมาวิ เ คราะห์
องค์ประกอบของกรดไขมันโดยเครื่อง Gas Chromatography (GC)
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การหาปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA) ด้วยวิธีการไทเทรต
หาปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA) ด้วยวิธีการไทเทรต โดยชั่งตัวอย่างน้ำมัน 1 กรัม ในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร เติม
ethanol ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ลงในตัวอย่าง เขย่าอย่างแรงให้ตัวอย่างละลาย และเติมฟีนอฟทาลีน จำนวน 2 หยด แล้วทำ
การไทเทรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลต่อลิตร จนกระทั่งได้สีชมพูถาวร จากนั้นคำนวณปริมาณกรดไขมันอิสระ (%
FFA) ดังสูตรการคำนวณ (โชคชัย เหมือนมาศ และคณะ 2561) ดังต่อไปนี้

ร้อยละของกรดไขมันอิสระ =

V x C x 26.75
M

โดยที่ V คือ ปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ (มล)
C คือ ความเข้มข้นของ NaOH ที่ใช้ (โมล/ลิตร)
m คือ น้ำหนักของตัวอย่าง (กรัม)
26.75 คือ ร้อยละโดยน้ำหนักเฉลี่ยของกรดไขมันในน้ำมันจากกากกาแฟ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง:
การศึกษาปริมาณน้ำมันที่สกัดได้จากกากกาแฟ
การสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลายเฮกเซนมีประสิทธิภาพในการสกัดน้ำมันได้ดี เนื่องจากตัวทำละลายเฮกเซนเป็นสารที่มีค่า
ความเป็นขั้วต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับโมเลกุ ลของน้ำมั นที่ มีค่ าความเป็ นขั้ วต่ ำด้ วยเช่ นกัน (โชคชัย และรวมพร, 2560) จึงได้
ทำการศึกษาปัจจัยในการสกัดน้ำมันจากกากกาแฟ คือ เวลาในการสกัด ซึ่งเป็นตัวกำหนดถึงปริมาณพลังงานและต้นทุ นที่ต้ อง
ใช้ในกระบวนการสกัด ผลการศึกษาปริมาณน้ำมันที่สกัดจากกากกาแฟโดยใช้ตัวทำละลายเฮกเซนต่อหนึ่งหน่วยมวลกากกาแฟ
แห้ง โดยเวลาในการสกัดที่ต่างกัน คือ 3, 6, 12 และ24 ชั่วโมง ได้ร้อยละของน้ำมันกาแฟ (%yield) ดังแสดงในตารางที่ 1
ปริมาณน้ำมันจากการสกัดกากกาแฟที่เวลา 3, 6, 12 และ24 ชั่วโมง ได้ร้อยละของน้ำมันโดยเฉลี่ย คือ 8.59, 8.52, 9.62 และ
9.77 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำมันที่สกัดได้มีค่าใกล้เคียงกัน โดยปริมาณของน้ำมันจะมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเวลาที่ใช้ใน
การสกัดเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 1 ปริมาณน้ำมันที่สกัดได้จากกากกาแฟเป็นร้อยละ
ร้อยละของน้ำมันที่สกัดได้

เวลาในการสกัด
( ชั่วโมง )

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

เฉลี่ย

3
6
12
24

8.74
8.85
9.56
9.54

8.15
8.25
9.33
9.79

8.88
8.47
9.98
9.97

8.59 ± 0.39
8.52 ± 0.30
9.62 ± 0.33
9.77 ± 0.22
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
จากผลการทดลองข้างต้น ปริมาณน้ำมันจากการสกัดกากกาแฟที่เวลา 3, 6, 12 และ24 ชั่วโมง ได้ร้อยละของน้ำมันโดยเฉลี่ย
คือ 8.59, 8.52, 9.62 และ9.77 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำมันที่สกัดได้มีค่าใกล้เคียงกัน โดยปริมาณของน้ำมันจะมี
แนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเวลาที่ใช้ในการสกัดเพิ่มมากขึ้น
การศึกษาองค์ประกอบของน้ำมันที่สกัดจากกากกาแฟ
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันที่สกัดได้จากกากกาแฟด้วยเทคนิค GC-FID โดยการเปรียบเทียบกับโครมาโทแกรม
ของสารมาตรฐาน (Standard FAME Mix (Restek®, USA)) ที่มีความเข้มข้น 30 mg/ml พบว่าน้ำมันที่สกัดได้ประกอบด้ วย
กรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัว เท่ากับ 46.07 และ53.28 ตามลำดับ ซึ่งองค์ประกอบของกรดไขมั นที่ มีมากที่ สุดใน
น้ำมันจากกากกาแฟ คือ Linoleic acid (C18:2 n6c) โดยจะพบร้อยละ 44.37 โดยน้ำหนัก รองลงมาคือ Palmitic acid
(C16:0) โดยจะพบร้อยละ 35.40 โดยน้ำหนัก องค์ประกอบของกรดไขมันชนิดต่างๆ ที่พบในน้ำมันจากกาก กาแฟแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (fatty acid methly ester หรือFAME) ซึ่งพบในน้ำมันจาก
กากกาแฟ
ลำดับ

สูตร

กรดไขมัน

ปริมาณกรดไขมัน
(g/100 g oil)

1

C4:0

Butyric acid

0.23

2

C6:0

Caproic acid

Nd.

3

C8:0

Caprylic acid

Nd.

4

C10:0

Capric acid

Nd.

5

C11:0

Undecylic acid

Nd.

6

C12:0

Lauric acid

Nd.

7

C13:0

Tridecylic acid

Nd.

8

C14:0

Myristic acid

0.06

9

C14:1

Myristoleic acid

Nd.

10

C15:0

Pentadecylic acid

0.02

11

C15:1

Pentadecenoic acid (cis-10)

Nd.

12

C16:0

Palmitic acid

35.40

13

C16:1

Palmitoleic acid

Nd.

14

C17:0

Margaric acid

0.09

15

C17:1

Heptadecenoic acid (cis-10)

Nd.

หมายเหตุ : Nd. = Not Detected, LOD = 0.01 g/100 g
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (fatty acid methly ester หรือFAME) ซึ่งพบในน้ำมันจาก
กากกาแฟ (ต่อ)
ลำดับ

สูตร

กรดไขมัน

ปริมาณกรดไขมัน
(g/100 g oil)

16

C18:0

Stearic acid

6.80

17

C18:1 n9t

Elaidic acid

Nd.

18

C18:1 n9c

Oleic acid

7.22

19

C18:2 n6t

Linoelaidic acid

Nd.

20

C18:2 n6c

Linoleic acid

44.37

21

C20:0

Arachidic acid

2.66

22

C18:3 n6

γ-Linolenic acid

Nd.

23

C20:1

Gondoic acid

0.31

24

C18:3 n3

α-Linolenic acid

1.19

25

C21:0

Heneicosylic acid

0.06

26

C20:2

Eicosadienoic acid

0.04

27

C22:0

Behenic acid

0.53

28

C20:3 n6

Dihomo-γ-linolenic acid

Nd.

29

C22:1 n9

Erucic acid

Nd.

30

C20:3 n3

Eicosatrienoic acid

Nd.

31

C20:4 n6

Arachidonic acid

0.08

32

C23:0

Tricosylic acid

Nd.

33

C22:2

Docosadienoic acid

Nd.

34

C24:0

Lignoceric acid

0.22

35

C20:5 n3

Eicosapentaenoic acid

Nd.

36

C24:1

Nervonic acid

0.04

37

C22:6 n3

Docosahexaenoic acid

0.03

หมายเหตุ : Nd. = Not Detected, LOD = 0.01 g/100 g
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จากตารางแสดงให้ เ ห็ นว่ า C18 และC16 เป็ นองค์ ป ระกอบหลั กของกรดไขมั นน้ ำมั นที ่ ส กั ด ได้ จากกากกาแฟ ซึ ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบของไบโอดีเซล โดยคุณภาพของไบโอดีเซลขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความหนืด ค่าการระเหยตัว การเผาไหม้
เสถียรภาพ และความหล่อลื่น สามารถกำหนดได้จากอัตราส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่อกรดไขมันอิ่มตัว โดยอัตราส่วนของ
กรดไขมันไม่อิ่มตัวต่อกรดไขมันอิ่มตัวจากผลการทดลอง เท่ากับ 1.17 ซึ่งอัตราส่วนใกล้เคียงอัตราส่วนของกรดไขมันไม่ อิ่มตัว
ต่ออิ่มตัวสำหรับไบโอดีเซล (Maheshwari และคณะ, 2020) และน้ำมันกาแฟประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่ากรดไขมั น
ไม่อิ่มตัว จึงมีแนวโน้มที่จะนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากน้ำมันสามารถไหลได้ที่อุณหภูมิปกติ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการ
อุดตันในเครื่องยนต์
การศึกษาปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA) ด้วยวิธีการไทเทรต

ในการวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันจากกากกาแฟ ได้คำนวณหาปริมาณกรดไขมันอิสระ (%FFA)
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันจากกากกาแฟ
เวลาในการสกัด
( ชั่วโมง )
3
6
12
24

ปริมาณกรดไขมันอิสระ
(%FFA)
6.42
6.15
6.69
6.69

จากผลการทดลองข้างต้น ปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันจากกากกาแฟที่ระยะเวลาในการสกัดต่างๆ มีค่าใกล้เคียงกัน โดย
ปริมาณของกรดไขมันอิสระที่พบในน้ำมันแสดงถึงคุณภาพของน้ำมัน โดยกรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในน้ำมันจะยับ ยั้ง การเปลี่ ยน
ไตรกรีเซอไรด์เป็นไบโอดีเซล (สุภกร บุญยืน และคณะ, 2553) ดังนั้นน้ำมันที่เหมาะจะนำมาผลิตเป็ นไบโอดีเซลจึง ควรมี
ปริมาณของกรดไขมันอิสระต่ำ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณกรดไขมันอิสระนั้น ได้แก่ ความชื้น ความร้อน
ออกซิเจนในอากาศ แสงสว่าง และระยะเวลา ดังนั้นจึงควรเก็บน้ำมันในภาชนะที่ปราศจากความชื้น อากาศ และทึบแสง จะ
ช่วยลดการเกิดปริมาณกรดไขมันอิสระให้น้อยลง (โชคชัย และรวมพร, 2560)
สรุปผลการทดลอง:
จากการศึกษาปริมาณน้ำมันที่สกัดได้จากกากกาแฟ พบว่า ปริมาณน้ำมันจากการสกัดกากกาแฟ ณ เวลา 3, 6, 12
และ24 ชั่วโมง ปริมาณน้ำมันที่สกัดได้มีค่าใกล้เคียงกัน โดยปริมาณของน้ำมันจะมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเวลาที่ใช้ในการสกัดเพิ่ ม
มากขึ้น จากการศึกษาองค์ประกอบของโดยน้ำมั นที่สกัดจากกากกาแฟ พบว่า น้ำมันกาแฟมีกรดไขมัน C18 และC16 เป็น
องค์ประกอบหลักของกรดไขมัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของไบโอดีเซล และประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัว (ร้อยละ 46.07) น้อย
กว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัว (ร้อยละ 53.28) จึงมีแนวโน้มที่จะนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากน้ำมันสามารถไหลได้ที่อุณหภูมิ
ปกติ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันในเครื่องยนต์ นอกจากนี้จากการศึกษาปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA) ด้วยวิธีการไทเทรต
พบว่า ปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันจากกากกาแฟที่ระยะเวลาในการสกัดต่างๆ มีค่าใกล้เคียงกัน โดยปริมาณของกรดไขมัน
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อิสระที่พบในน้ำมันแสดงถึงคุณภาพของน้ำมัน โดยกรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในน้ำมันจะยับยั้งการเปลี่ยนไตรกรีเซอไรด์ เป็นไบโอ
ดีเซล ดังนั้น น้ำมันที่เหมาะจะนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลจึงควรมีปริมาณของกรดไขมันอิสระต่ำ
จากผลการทดลอง โดยสรุป กากกาแฟเหลือทิ้งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน โดยการนำมาเป็นวัตถุดิบ ใน
การผลิด น้ำมันไบโอดีเซล ทั้งนี้ ปริมาณน้ำมันที่สกัดได้ และปริมาณกรดไขมันอิสระที่ได้จากการสกัดน้ำมันที่เวลาต่างๆ มีค่า
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น การสกัดน้ำมันจากกากกาแฟ ณ เวลา 3 ชั่วโมง จึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจาก ประหยัดเวลา
และต้นทุนที่ต้องใช้ในกระบวนการสกัด
กิตติกรรมประกาศ:
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ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุรวมกับ Bacillus Subtilis ตอความงอก และการเจริญเติบโตของตนกลา
ขาวสาลี
EFFECT OF SEED COATING WITH Bacillus subtilis ON GERMINATION AND SEEDLING
GROWTH OF WHEAT
วาริณี ประจักษบุญเจษฎา1 จักรพงษ กางโสภา1* และจุฑามาศ อาจนาเสียว1
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คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290 ประเทศไทย
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บทคัดยอ:
ขาวสาลีเปนธัญพืชเมืองหนาวที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของประเทศไทยมากขึ้น ทำใหปริมาณขาวสาลีไม
เพียงตอความตองการ การผลิตขาวสาลีนั้นมักประสบปญหาการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุหลังการเก็บรักษา ทำใหความ
งอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุขาวสาลีลดลง จากปญหาดังกลาวจึงไดประยุกตใชวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุรวมกับ
แบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโต เพื่อชะลอการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ ดังนั้นงานทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงความงอก และการเจริญเติบโตของขาวสาลีหลังผานการเคลือบเมล็ดรวมกับ Bacillus subtilis ดำเนินการ
ทดลอง ณ หองปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ วางแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) จำนวน 4 ซ้ำ โดยแบงออกเปน 5 วิธีการดังนี้ เมล็ดที่ไมเคลือบ, เมล็ดที่ทำการ
ไพรมรวมกับน้ำ, การเคลือบเมล็ดรวมกับพอลิเมอร, และการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่ความเขมขน 0.4 หรือ 0.6
มิลลิลิตรตอน้ำ 100 มิลลิลิตร จากการทดลองพบวา การเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ทั้งสองความเขมขน ทำใหการงอ
กราก ความงอก และความเร็วในการงอกไมแตกตางกันในทางสถิติ แตเมล็ดที่เคลือบรวมกับ B. subtilis ทั้งสองความเขมขน
ทำใหความเร็วในการงอกรากของตนกลามากกวาวิธีการอื่น ๆ และยังสงผลใหมีความยาวรากมากกวาเมล็ดที่ไมไดเคลือบ
คำสำคัญ: สารเคลือบอินทรีย คุณภาพเมล็ดพันธุ การไพรมเมล็ดเมล็ดพันธุ การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ
Abstract:
Wheat is a temperate cereal that becomes increasingly important in everyday life of Thai people
resulting in shortage of wheat in Thailand. Seed deterioration following storage is a major problem in wheat
production, which leads to reduction of seed germination and vigor. Seed coating along with beneficial
microbes maybe applied to delay seed deterioration. Thus, this research had an objective that was to
monitor changes in percentage of seed germination and growth of wheat seedlings which had undergone a
process involved seed coating with Bacillus subtilis. Experiment was conducted at the Seed Technology
Laboratory, Faculty of Agricultural Production, Maejo University using Completely Randomized Design (CRD)
with 4 replications and 5 treatments. Treatments included untreated control, seed priming, seed coating
alone, and seed coating with B. subtilis at the rate of 0.4 or 0.6 mL per 100 ml of water. The result showed
that there was no difference in radicle Percentage, germination and speed of germination between the two
coating with B. subtilis treatments. However, these two treatments resulted in significantly higher speed of
radicle compared to other treatments, as well as higher root length when compared to untreated control.
Keywords: Organic coatings substance, seed quality, seed priming, seed enhancement
บทนำ:
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ขาวสาลีเปนธัญพืชเมืองหนาวที่มีความสำคัญและมีบทบาทตอชีวิตประจำวันของคนไทยเปนอยางมาก โดยอุปนิสัย
การบริโภคของคนเมืองตองการเวลาปรุงอาหารที่งาย และรวดเร็ว จึงทำใหมีความตองการขาวสาลีในรูปแบบผลิตภัณฑจาก
แปงสูง ทำใหตองนำเขาขาวสาลีจากตางประเทศเปนจำนวนมาก เพราะปริมาณขาวสาลีในประเทศไทยไมเพียงพอตอความ
ตองการ [1] อยางไรก็ตามประเทศไทยไดพยายามเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและพัฒนาสายพันธุขาวสาลีที่เหมาะสมสำหรับการ
เพาะปลูกในประเทศไทย จึงทำใหมีปริมาณเมล็ดพันธุเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ป แตเมล็ดพันธุขาวสาลีที่ผลิตไดมักประสบปญหาการ
เสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุหลังการเก็บรักษาอยางรวดเร็ว ทำใหความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุลดลงจากเดิม
สงผลทำใหผลผลิตที่ไดไมสามารถนำไปใชเพาะปลูกในฤดูกาลตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากปญหาดังกลาวทำใหการยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุโดยวิธีการเคลือบเมล็ดคือหนึ่งในวิธีการที่นิยมใช
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ โดยการเคลือบเมล็ดพันธุคือ การนำสารพอลิเมอรที่มีลักษณะบางเบา มาฉาบยึดเกาะใหสม่ำเสมอไป
บนผิวของเมล็ดพันธุ (film coating) โดยเมล็ดจะถูกหอหุมเปนแผนฟลมบาง ๆ จำพวก thin polymer [4] โดย [2] รายงาน
วาการใชเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุสามารถชะลอการเสื่อมคุณภาพและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุได
สอดคลองกับการรายงานของ [3] พบวาการเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดหวานดวยสารเคลือบแตกตางกันสามารถเก็บรักษาใน
หองที่ควบคุมสภาพแวดลอมเปนระยะเวลา 4 เดือน โดยการเคลือบทุกกรรมวิธีเปอรเซ็นตความความงอกสูงกวาเมล็ดที่ไม
เคลือบสาร นอกจากนี้การเคลือบเมล็ดพันธุยังสามารถเพิ่มสารออกฤทธิ์ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเหมาะสมตอการนำไปใช
ในการเพาะปลูกพืชในระบบอินทรีย คือการประยุกตใชจุลินทรียที่สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะแบคทีเรียชนิด
Bacillus subtilis ที่มีคุณสมบัติสามารถสราง IAA ได มีคุณสมบัติสงเสริมการเจริญเติบโตทางตน การเจริญเติบโตทางราก
และเมล็ดพันธุพืช อีกทั้งชวยปองกันอันตรายจากการเขาทำลายของโรคพืชได [5]
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความเขมขนของ B. subtilis ที่แตกตางกันโดยผานวิธีการเคลือบเมล็ด
ที่ผานการไพรม และติดตามความงอก และการเจริญเติบโตของตนกลาขาวสาลี เพื่อเปนแนวทางในการนำมาใชในการ
ยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุใหมีคุณภาพสูงขึ้น
วิธีการทดลอง:
1. การเตรียมเมล็ดพันธุขาวสาลีกอนการเคลือบเมล็ด
เตรี ยมเมล็ดพัน ธุโดยนำเมล็ ดพัน ธุข าวสาลีมาไพรม เมล็ ดดว ย Potassium Dihydrogenphosphate (KH2PO4)
อัตรา 1.0 กรัม/น้ำ 100 มิลลิลิตร เปนเวลา 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมื่อครบกำหนดนำเมล็ดมาลางดวยน้ำ
สะอาดเปนเวลา 2 นาที ใชกระดาษทิชชูซับใหแหง จากนั้นนำเมล็ดมาลดความชื้นที่สภาพอุณหภูมิหองเปนเวลา 48 ชั่วโมง จน
ความชื้นเทากับความชื้นเริ่มตน (9%) จากนั้นนำเมล็ดพันธุไปเคลือบเมล็ดตามวิธีการในหัวขอที่ 2
2. การเคลือบเมล็ดพันธุขาวสาลี
นำเมล็ดพันธุที่ไดจากการเตรียมในหัวขอที่ 1 มาเคลือบเมล็ดรวมกับจุลินทรียทางการคาคือ Bacillus Subtilis
(INTEGRAL®) ซึ่งแบงการทดลองออกไดเปน 5 วิธีการคือ T1 = เมล็ดไมเคลือบ, T2 = การไพรมเมล็ดรวมกับน้ำ, T3 = การ
เคลือบเมล็ดรวมกับพอลิเมอรเพียงอยางเดียว, T4 = การเคลือบเมล็ดดวย B. subtilis ที่ความเขมขน 0.4 มิลลิลิตร และ T5 =
การเคลือบดวย B. subtilis ที่ความเขมขน 0.6 มิลลิลิตร จากนั้นนำเมล็ดหลังการเคลือบมาลดความชื้นที่สภาพอุณหภูมิหอง
เปนเวลา 48 ชั่วโมง จนความชื้นเทากับความชื้นเริ่มตน (9%) จากนั้นนำเมล็ดพันธุไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุในลักษณะ
ตาง ๆ
การบันทึกขอมูล:
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุในสภาพหองปฏิบัติการ ทำการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ โดยใชวิธีการเพาะแบบ
Between paper (BP) เพาะทั้งหมด 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด เมื่อเพาะเสร็จนำไปเก็บที่ตูควบคุมสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส จากนั้นนำมาประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุในลักษณะตาง ๆ คือ
1. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุในสภาพหองปฏิบัติการ
การตรวจสอบเมล็ดตาย (dead seed) เมล็ดแข็ง (hard seed) และตนกลาผิดปกติ (abnormal seedling) โดยนับ
เมล็ดพันธุที่ผานการเพาะตรวจสอบความงอก จากนั้นนำมาประเมินลักษณะเมล็ดตายและเมล็ดแข็ง โดยเมล็ดตายจะสังเกต
จากลักษณะของเมล็ดที่นิ่ม เนา และมีกลิ่นเหม็น สวนเมล็ดแข็งประเมินโดยสังเกตเมล็ดที่ไมมีการดูดน้ำ สวนการประเมินตน
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กลาผิดปกติ ประเมินโดยสังเกตลักษณะของตนกลาที่ผิดปกติ รากของตนกลาที่ไมสามารถเจริญเติบโตเปนตนกลาที่สมบูรณได
โดยแตละลักษณะประเมินหลังจากการเพาะที่ 8 วัน จำนวน 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด
2. การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุที่เพาะในสภาพหองปฏิบัติการ
โดยนำเมล็ดพันธุผานการพอกและไมพอกมาตรวจสอบความงอกโดยวิธี Top of paper ทำการทดลอง 4 ซ้ำ ๆ ละ
50 เมล็ด แลวนำไปไวในตูเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 25°C ความชื้นสัมพัทธ 80% ความเขมขนแสง 180 μE ใหแสงตลอด 24
ชั่วโมง จากนั้นประเมินผลนับความงอกครั้งแรก (first count) หลังจากการเพาะที่ 4 วัน และนับความงอกครั้งสุดทาย (first
count) หลังจากการเพาะที่ 8 วัน แลวรายงานผลเปนเปอรเซ็นตความงอก [8] ดังสูตร
ความงอกของเมล็ดพันธุในสภาพหองปฏิบัติการ (%) = จำนวนของเมล็ดที่งอกเปนตนกลาปกติ X 100
จำนวนเมล็ดที่เพาะ
3. การตรวจสอบความเร็วในการงอกในสภาพหองปฏิบัติการ
ตรวจนับเมล็ดที่งอกเปนตนกลาปกติ โดยนับทุกวัน ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด จากนั้นนำมาคำนวณหาความเร็วใน
การงอกของเมล็ด ตามวิธีของ [8]
ความเร็วในการงอก (ตน/วัน)

= ผลรวมของจำนวนตนกลาปกติที่งอกในแตละวัน
จำนวนวันหลังเพาะ

4. การตรวจสอบการงอกรากในสภาพหองปฏิบัติการ
สุมประเมินการงอกของรากที่เพาะตรวจสอบความงอกในแตละกรรมวิธี ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด โดยเริ่มนับเมล็ดที่
มีการงอกของรากความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร จากนั้นนำมาคำนวณหาเปอรเซ็นตการงอกราก
5. การตรวจสอบความเร็วในการงอกรากในสภาพหองปฏิบัติการ
ดำเนินการตรวจนับทุกวัน ตั้งแตวันที่ 1 จนถึงวันที่ 3 หลังการเพาะ ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด จากนั้นนำมา
คำนวณหาความเร็วในการงอกรากของตนกลาแครอท
6. การตรวจสอบความยาวตน ความยาวราก และผลรวมตนกลาในสภาพหองปฏิบัติการ
การตรวจสอบในสภาพหองปฏิบัติการ ประเมินความยาวตนและความยาวรากที่ 8 วันหลังเพาะ ทั้งหมดทำ 4 ซ้ำ ๆ
ละ 10 ตน โดยการประเมินความยาวตนวัดจากโคนลำตนออน (hypocotyl) จนถึงปลายใบ สวนความยาวรากวัดจากโคนราก
แกวจนถึงปลายราก สวนการประเมินความยาวตนกลาทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 10 ตน ประเมินตรวจวัดตั้งแตปลายรากจนถึงปลายใบ
โดยใชไมบรรทัดมีหนวยเปนเซนติเมตร แลวนำผลความยาวตนและความยาวรากมาบวกกัน เพื่อนำมาคำนวณเปนผลรวมตน
กลา
การวิเคราะหขอมูล:
วิเคราะหขอมูลความแปรปรวน (Analysis of variance) ผลของการเคลือบเมล็ดรวมกับ Bacillus subtilis โดยวาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แปลงขอมูลความงอกเพื่อวิเคราะหทางสถิติ โดยใชวิธี
Arcsine transformation และเมื่อขอมูลมีคาเปน 0 แปลงขอมูลโดยวิธี square√x + 0.5 และวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Statistical Analysis
System (SAS)
ผลการทดลอง:
การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุขาวสาลีหลังผานการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis
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เมื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่ความเขมขนที่แตกตางกันพบวา การ
เคลือบเมล็ดทุกวิธีการมีลักษณะตนกลาผิดปกติ เมล็ดตาย และเมล็ดแข็ง ไมแตกตางกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดไม
เคลือบ การไพรมเมล็ดดวยน้ำ และการเคลือบเมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงตนกลาผิดปกติ เมล็ดตาย และเมล็ดแข็งของเมล็ดขาวสาลี หลังผานการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่
ความเขมขนแตกตางกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพหองปฏิบัติการ
สภาพหองปฏิบัติการ
กรรมวิธ1/ี
ตนกลาผิดปกติ (%)
เมล็ดตาย (%)
เมล็ดแข็ง (%)
2/
1
1
1
T1
1
0
0
T2
2
1
0
T3
2
0
0
T4
1
0
0
T5
F-test
ns
ns
ns
CV.(%)
56.25
34.79
26.03

ns: ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
1/T1 = เมล็ดไมเคลือบ, T2 = การไพรมเมล็ดรวมกับน้ำ, T3 = การเคลือบเมล็ดรวมกับพอลิเมอรเพียงอยางเดียว, T4 = การเคลือบเมล็ดดวย
B. subtilis ที่ความเขมขน 0.4 มิลลิลิตร และ T5 = การเคลือบดวย B. subtilis ที่ความเขมขน 0.6 มิลลิลิตร
2/แปลงขอมูลตนกลาผิดปกติ เมล็ดตาย และเมล็ดแข็ง กอนวิเคราะหขอมูลดวย square root √x + 0.5

คุณภาพเมล็ดพันธุขาวสาลีหลังผานการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis
เมื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่ระดับความเขมขนที่แตกตางกันพบวา
การเคลือบเมล็ดทุกวิธีการไมทำใหการงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับเมล็ดไมเคลือบ การไพรมเมล็ดดวยน้ำ และการเคลือบเมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว สวนการตรวจสอบความเร็วใน
การงอกรากพบวา การเคลือบเมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียวและ การเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่ระดับความ
เขมขน 0.4 และ 0.6 มิลลิลิตร มีความเร็วในการงอกรากสูงที่สุดและแตกตางกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงการงอกราก ความเร็วในการงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกของเมล็ดขาวสาลี หลังผานการ
เคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่ความเขมขนแตกตางกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพหองปฏิบัติการ
สภาพหองปฏิบัติการ
1/
กรรมวิธี
การงอกราก
ความเร็วในการงอกราก
ความงอก (%) ความเร็วในการงอก
4/
(%)
(ราก/วัน)
(%)
(ตน/วัน)
3/
2/
T1
99
58.92 b
97
24.38
T2
100
54.67 b
(-7)
99
24.73
T3
100
69.00 a
(+17)
98
24.50
T4
99
66.25 a
(+12)
99
24.63
T5
100
69.75 a
(+18)
100
24.88
F-test
ns
**
ns
ns
CV.(%)
3.79
5.58
6.02
1.75

ns, **: ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และ มีความแตกตางกันทางสถิติที่ P≤0.01 ตามลำดับ
1/T1 = เมล็ดไมเคลือบ, T2 = การไพรมเมล็ดรวมกับน้ำ, T3 = การเคลือบเมล็ดรวมกับพอลิเมอรเพียงอยางเดีย ว, T4 = การเคลือบเมล็ดดว ย
B. subtilis ที่ความเขมขน 0.4 มิลลิลิตร และ T5 = การเคลือบดวย B. subtilis ที่ความเขมขน 0.6 มิลลิลิตร
2/อักษรตางกันในคอลัมนเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P≤0.05
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3/แปลงขอมูลการงอกรากและความงอกกอนนำมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
4/ตัวเลขในวงเล็บแสดงการเพิ่ม

โดยวิธี arcsin
(+) และลดลง (-) ของลักษณะตาง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ

การเปลี่ยนแปลงดานการเจริญเติบโตของตนกลาหลังการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis
เมื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของตนกลาหลังผานการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่ระดับ
ความเขมขนที่แตกตางกันพบวา เมล็ดไมเคลือบและการเคลือบเมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียวมีความยาวตนสูงมากกวา
และแตกตางกันในทางสถิติกับวิธีการอื่น ๆ แตไมพบความแตกตางกันในทางสถิติกับ การเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่
ระดับความเขมขน 0.6 มิลลิลิตร แตเมื่อพิจารณาตรวจสอบความยาวรากพบวา การไพรมเมล็ดดวยน้ำและ เมล็ดที่ถูกเคลือบ
รวมกับ B. subtilis ที่ระดับความเขมขน 0.6 มิลลิลิตร มีความยาวรากสูงที่สุดคือ 18.12 และ 18.45 เซนติเมตร ตามลำดับ
และมีความแตกตางกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ ยกเวนการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่ระดับความ
เขมขน 0.6 มิลลิลิตรไมพบความแตกตางกันในทางสถิติ สวนการตรวจสอบผลรวมตนกลาพบวา การไพรมเมล็ดดวยน้ำ และ
การเคลือบเมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว และการเคลือบเมล็ดดวย B. subtilis ทุกระดับความเขมขนไมมีความแตกตาง
กันกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงความยาวตน ความยาวราก และผลรวมตนกลาของเมล็ดพันธุขาวสาลี หลังผานการเคลือบเมล็ดรวมกับ B.
subtilis ที่ความเขมขนแตกตางกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพหองปฏิบัติการ
สภาพหองปฏิบัติการ
1/
กรรมวิธี
ความยาวตน
ความยาวราก
ผลรวมตนกลา
2/
3/
(เซนติเมตร)
(%)
(เซนติเมตร)
(%)
(เซนติเมตร)
T1
15.31 a
17.15 b
32.46
T2
13.46 b
(-12)
18.12 a
(+6)
31.58
T3
15.53 a
(+1)
17.23 b
(+1)
32.76
T4
14.08 b
(-8)
17.82 ab
(+4)
31.91
T5
14.37 ab
(-4)
18.45 a
(+8)
32.82
F-test
*
**
ns
CV.(%)
5.19
2.76
3.36
ns, *, **: ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และมีความแตกตางกันทางสถิติที่ P≤0.05 และ P≤0.01 ตามลำดับ
1/T1 = เมล็ดไมเคลือบ, T2 = การไพรมเมล็ดรวมกับน้ำ, T3 = การเคลือบเมล็ดรวมกับพอลิเมอรเพียงอยางเดีย ว, T4 = การเคลือบเมล็ดดว ย
B. subtilis ที่ความเขมขน 0.4 มิลลิลิตร และ T5 = การเคลือบดวย B. subtilis ที่ความเขมขน 0.6 มิลลิลิตร
2/อักษรตางกันในคอลัมนเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P≤0.05
3/ตัวเลขในวงเล็บแสดงการเพิ่ม (+) และลดลง (-) ของลักษณะตาง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ

วิจารณผลการทดลอง:
หลังจากการเคลือบเมล็ดพันธุขาวสาลีรวมกับ B. subtilis ที่ความเขมขนแตกตางกัน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
การเคลือบเมล็ดทุกวิธีการมีลักษณะตนกลาผิดปกติ เมล็ดตาย และเมล็ดแข็ง ไมแตกตางกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
เมล็ดไมเคลือบ การไพรมเมล็ดดวยน้ำ และการเคลือบเมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว ทั้งนี้เมล็ดกอนนำมาเคลือบไดถูก
เตรียมโดยวิธีการไพรมเมล็ดดวย KNO3 จึงทำใหเมล็ดพันธุถูกกระตุนการทำงานของเอนไซม และกระบวนการทางชีววิทยาตาง
ๆ ภายในเมล็ดใหดียิ่งขึ้น [[15],[10]] จึงทำใหการประเมินลักษณะตาง ๆ ของเมล็ดพันธุยังคงไมแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบ
กับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ
สวนการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่ระดับความเขมขนที่แตกตางกันแสดงใหเห็นวา การเคลือบเมล็ดทุก
วิธีการไมทำใหการงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดไมเคลือบ
การไพรมเมล็ดดวยน้ำ และการเคลือบเมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว ทั้งนี้เมล็ดที่ถูกนำมาเคลือบไดผานการเตรียมความ
พรอมโดยวิธีการไพรมเมล็ด อีกทั้งการเคลือบเมล็ดดวย B. subtilis ที่ระดับความเขมขนที่แตกตางกันยังคงแสดงใหเห็นวาไมมี
ผลกระทบตอคุณภาพเมล็ดพันธุ นอกจากนี้เมล็ดพันธุที่ใชในการทดลองมีคุณภาพความงอกและความแข็งแรงเริ่มตนสูงอยูแลว
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จึงทำใหคุณภาพเมล็ดพันธุในลักษณะตาง ๆ ยังคงมีผลการทดลองไมแตกตางกัน แตผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การเคลือบ
เมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่ระดับความเขมขน 0.4 และ 0.6 มิลลิลิตร และการเคลือบเมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว
และ มีความเร็วในการงอกรากสูงที่สุดและแตกตางกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ ซึ่งการไพรมเมล็ดเปน
วิธีการทำใหเมล็ดพันธุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยามีพลังงานในเมล็ดพันธุเพิ่มขึ้นจากกระบวนการหายใจ นอกจากนี้
ยังทำใหผนังของเยื่อหุมเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดเรียงตัวอยางมีระเบียบ และเกิดการซอมแซมเซลลและอวัยวะ
ยอยตาง ๆ ที่เสื่อมสภาพ [[11],[10]] จึงมีผลทำใหเมล็ดพันธุขาวสาลีที่ถูกไพรมมีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วในการงอก
ของเมล็ดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้เมล็ดที่ถูกเคลือบดวย B. subtilis ยังสามารถผลิตกรดมาลิก [14] ซึ่งเปนกรดที่ชวยเพิ่มความ
เขมขนของคารบอนไดออกไซดเพื่อถูกนำไปใชในวัฏจักรคัลวิน สำหรับเปนแหลงพลังงานสรางสารอินทรียพวก ATP และ
NADPH เพื่อใชเปนพลังงานในกระบวนการงอกของเมล็ด ซึ่งผลการทดลองจึงเห็นไดชัดวาเมล็ดมีความเร็วในการงอกเพิ่ม
สูงขึ้นจากเดิม [6]
สวนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดานการเจริญเติบโตของตนกลาขาวสาลี เมื่อประเมินความยาวตนที่ 8 วันหลัง
เพาะ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการเคลือบเมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว และการเคลือบเมล็ดรวมกับ B. subtilis ที่
ระดับความเขมขน 0.6 มิลลิลิตร มีความยาวตนกลาไมแตกตางกันในทางสถิติกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ แตผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นชัดเจนวา เมล็ดที่ถูกไพรมดวยน้ำและ เมล็ดที่ถูกเคลือบรวมกับ B. subtilis ที่ระดับความเขมขน 0.6
มิลลิลิตร มีความยาวรากสูงมากกวาและมีความแตกตางกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ ทั้งนี้
เนื ่ อ งจาก B. subtilis เป น แบคที เ รี ย ที ่ ส ามารถสั ง เคราะห Phytohormone ในกลุ  ม Auxin, IAA, Gibberellins และ
Cytokinins ซึ่งมีบทบาทตอการสงเสริมการเจริญเติบโตของรากตนกลาได [7] นอกจากนี้ IAA ยังทำหนาที่กระตุนการเจริญ
ที่ปลายรากพืชทำใหมีพื้นผิวสัมผัสเพิ่มขึ้น และเพิ่มความสามารถในการลำเลียงธาตุอาหาร [16] รวมถึงการทำหนาที่สงเสริม
การเจริญเติบโตของพืชโดยการตรึงไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศเพื่อชวยในการยืดขยายเซลลมากขึ้น [10] อยางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาผลรวมตนกลาที่ 8 วันหลังเพาะยังคงไมเห็นการเปลี่ยนของความยาวตนกลาที่แตกตางกันในทางสถิติ
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ผลของการพอกเมล็ดร่วมกับ MgSO4 CaCl2 และ ZnSO4 ต่อความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้า
แครอท
EFFECT OF SEED PELLETING WITH MgSO4 CaCl2 and ZnSO4 ON GERMINATION AND THE
SEEDLING GROWTH OF CARROT
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บทคัดย่อ:
แครอทเป็นพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย แต่เมล็ดพันธุ์แครอทมีขนาดเล็ก ทรงยาวรี
น้ำหนักเบา และมีอาหารสะสมภายในเมล็ดน้อย ทำให้เมล็ดงอกได้ช้า ต้นกล้าไม่สม่ำเสมอ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเพาะต้นกล้า
การพอกร่วมกับธาตุอาหารพืชจะช่วยเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้มีความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่สม่ำเสมอ
มากขึ้น การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและอัตราส่วนของธาตุอาหารรองที่เหมาะสมต่อการพอกเมล็ดพันธุ์แครอท
โดยทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วางแผนการทดลอง
แบบ CRD จำนวน 4 ซ้ำ โดยแบ่งวิธีการทดลองออกเป็น 11 วิธีการ ประกอบด้วย เมล็ดไม่พอก, เมล็ดที่พอกด้วย Pumice
เพียงอย่างเดียว, เมล็ดที่พอกด้วย Pumice ร่วมกับ MgSO4, CaCl2 หรือ ZnSO4 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 1, 2
และ 3% (w/v) ผลการทดลองพบว่า เมล็ดที่ผ่านการพอกร่วมกับ CaCl2 อัตรา 1% มีความยาวต้นมากกว่าเมล็ดที่พอกร่วมกับ
ธาตุอาหารพืชวิธีการอื่นๆ และเมล็ดที่ไม่ผ่านการพอก นอกจากนี้การพอกเมล็ดร่วมกับ MgSO4 อัตรา 1% มีแนวโน้มทำให้
ความยาวรากมากกว่าวิธีการอื่นๆ
คำสำคัญ: เมล็ดพันธุ์แครอท การพอกเมล็ดพันธุ์ ธาตุอาหารรอง การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์
Abstract:

Carrot is one of the economically important vegetables in Thailand. However, due to its small, flat
and light seed, it can only hold small amount of nutrients in the seed. This causes slow and irregular
germination, which is an obstacle for seedling production. Seed pelleting with micronutrients could help
improving seed quality through inducing higher and more regular germination rate and seedling growth.
This experiment was aimed to evaluate types and rate of plant nutrients appropriate for pelleting of carrot
seeds. Experiment was conducted at the seed technology laboratory, Faculty of Agricultural Production,
Maejo University using Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications. Eleven seed treatments,
which included untreated control, pelleting using Pumice alone, and pelleting using Pumice along with
MgSO4, CaCl2 or ZnSO4 at 3 different rates, which were 1, 2 and 3 % (w/v). It was found that seeds pelleted
with 1% CaCl2 gave higher shoot length than seeds which has gone through other pelleting treatments and
control seeds. In addition, seed pelleting with 1% MgSO4 tended to induce higher root length when
compared to other treatments.
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Keywords: Carrot, seed pelleting, micronutrients, seed enhancement
บทนำ:
แครอท Carrot (Daucus carota L. var. sativa) เป็นพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ชนิดหนึ่งที่มีการผลิตถึง
13.5 ล้านตัน ในปี 1991 [9] การบริโภคแครอทของมนุษย์คิดเป็น 3% ของผลผลิตผักทั่วโลก (Hole, 1996) เนื่องจากแครอท
อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วย แคโรทีนอยด์ วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี1 วิตามินบี2 ไทอะมิน โปรตีน
แคลเซียม ไรโบฟลาวิน เป็นต้น [8] โดยหัวแครอทที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่มีน้ำ 88%, น้ำตาล 6-8%, เส้นใย 1-2%, โปรตีน
0.7-1.2%, เถ้า 1% และไขมัน 3% [11] จากคุณค่าทางโภชนาการดังกล่าวทำให้แครอทเป็นผักที่ผู้บริโภคมีความต้องการต่อ
วันในปริมาณมาก อย่างไรก็ตามในกระบวนการเพาะปลูกยังคงประสบปัญหาเมล็ดพันธุ์แครอทมีขนาดเล็ก ทรงยาวรี น้ำหนัก
เบา มีอาหารสะสมภายในเมล็ดน้อย จึงทำให้เมล็ดงอกได้ และต้นกล้างอกไม่สม่ำเสมอ [15] จากปัญหาดังกล่าวทำให้การ
เตรียมความพร้อมเมล็ดพันธุ์แครอทกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกแครอทในระบบอุตสาหกรรมหรือฟาร์มเกษตรกร
ปัจจุบันมีการนำเทคนิคการพอกเมล็ดพันธุ์ (seed pelleting) มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อ
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเมล็ดพันธุ์ให้มีขนาด รูปร่าง และน้ำหนักของเมล็ดพันธุ์ ให้สะดวกต่อการเพาะปลูกมากขึ้น
[17] นอกจากนี้การพอกเมล็ดพันธุ์ยังสามารถเพิ่มสารออกฤทธิ์ที่ช่วยส่งเสริมการงอกและการเจริญเติบโตของพืช [4] เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดพันธุ์อีกด้วย [5] โดยเฉพาะการเพิ่มธาตุอาหารพืชที่
เป็นส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ดเช่นธาตุอาหารพืชในกลุ่มธาตุอาหารรอง ยกตัวอย่างเช่น แมกนีเซียมที่เป็น
องค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ำตาล ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์
เหมาะสม และช่วยส่งเสริมในการงอกของเมล็ด เป็นต้น ซึ่งจากการรายงานของ [14] รายงานว่า การพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบ
ร่วมกับ MnSO4 สามารถช่วยส่งเสริมการงอกและการเจริญเติบโต ต่อมา [12] รายงานว่า การพอกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
ร่วมกับ ZnSO4 อัตรา 300 mg/kg ส่งผลให้ต้นกล้ามะเขือเทศมีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงกว่าเมล็ดที่ไม่ได้พอก [6]
รายงานว่า การพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบร่วมกับธาตุอาหารพืช ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้ามากกว่าเมล็ดที่ไม่ได้พอก
นอกจากนี้ [7] รายงานว่า เมล็ดพันธุ์ยาสูบที่พ อกร่วมกับโพแทสเซียมคลอไรด์ อัตรา 0.5 กรัม ทำให้เมล็ดมีความแข็งแรง
สูงสุด
ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและอัตราส่วนของธาตุอาหารรองที่เหมาะสมต่อการพอกร่วมกับเมล็ด
พันธุ์แครอท และติดตามการเปลี่ยนแปลงความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอทให้มีคุณภาพสูงขึ้น
วิธีการทดลอง:
ดำเนินการทดลอง ณ ห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวิธีการดำเนินการทดลอง ดังนี้
การพอกเมล็ดพันธุ์แครอทร่วมกับธาตุอาหารพืช
การทดลองใช้เมล็ดพันธุ์แครอทมาทำการพอกเมล็ด โดยใช้ Pumice อัตรา 10 กรัม เป็นวัสดุพอก และใช้ Methyl
hydroxylethyl cellulose (MHEC) ที่ความเข้มข้น 0.2% (w/v) ปริมาตร 15 มิลลิลิตร เป็นวัสดุประสาน ต่อน้ำหนักเมล็ด
พันธุ์แครอท 2 กรัม โดยมีวิธีการทดลองทั้งหมด 11 วิธีการ จำนวน 4 ซ้ำ ประกอบด้วย เมล็ดไม่พอก (T0), เมล็ดที่พอกด้วย
Pumice ร่วมกับ MgSO4, CaCl2 หรือ ZnSO4 ที่ความเข้มข้นแตกต่า งกัน 3 ระดับ คือ 1, 2 และ 3% (w/v) (T2 - T10
ตามลำดับ) โดยพอกเมล็ดพันธุ์แครอทด้วยเครื่องพอกถังหมุน (rotary drum) แล้วนำเมล็ดที่ผ่านการพอกมาลดความชื้นใน
สภาพอุณหภูมิห้องให้เท่ากับความชื้นเริ่มต้น (7%) เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง
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การบันทึกข้อมูล:
1. การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เพาะในสภาพห้องปฏิบัติการ
โดยนำเมล็ดพันธุ์ผ่านการพอกและไม่พอกมาตรวจสอบความงอกโดยวิธี Top of paper ทำการทดลอง 4 ซ้ำ ๆ ละ
50 เมล็ด แล้วนำไปไว้ในตู้เพาะความงอกที่อุณหภูมิ 25°C ความชื้นสัมพัทธ์ 80% ความเข้มข้นแสง 180 μE ให้แสงตลอด 24
ชั่วโมง จากนั้นประเมินผลนับความงอกครั้งแรก (first count) หลังจากการเพาะที่ 7 วัน และนับความงอกครั้งสุดท้าย (first
count) หลังจากการเพาะที่ 14 วัน แล้วรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอก [10] ดังสูตร
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ในสภาพห้องปฏิบัติการ (%) = จำนวนของเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ X 100
จำนวนเมล็ดที่เพาะ
2. การตรวจสอบความเร็วในการงอกในสภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจนับเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ โดยนับทุกวัน ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด จากนั้นนำมาคำนวณหาความเร็วใน
การงอกของเมล็ด ตามวิธีของ ISTA [10]
ความเร็วในการงอก = ผลรวมของจำนวนต้นกล้าปกติที่งอกในแต่ละวัน
จำนวนวันหลังเพาะ
3. การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ในสภาพเรือนทดลอง
โดยนำเมล็ดพันธุ์ที่ไม่พอกและเมล็ดที่ผ่านการพอกมาตรวจสอบความงอก ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด โดยใช้พีทมอส
(peat moss) เป็นวัสดุเพาะ ประเมินเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ นับครั้งแรก (first count) 7 วันหลังเพาะ และครั้งสุดท้าย
(final count) 14 วันหลังเพาะ จากนั้นรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอก [10] ดังสูตร
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ในสภาพเรือนทดลอง (%) = จำนวนของเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ X 100
จำนวนเมล็ดที่เพาะ
4. การตรวจสอบความเร็วในการงอกในสภาพเรือนทดลอง
ตรวจนับต้นกล้าปกติที่งอกในทุก ๆ วัน ตั้งแต่วันที่ 7 จนถึงวันที่ 14 หลังเพาะ ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด จากนั้น
นำมาคำนวณหาความเร็วในการงอกของเมล็ด ตามวิธีของ ISTA [10]
ความเร็วในการงอก = ผลรวมของจำนวนต้นกล้าปกติที่งอกในแต่ละวัน
จำนวนวันหลังเพาะ
5. การตรวจสอบการงอกรากในสภาพห้องปฏิบัติการ
สุ่มประเมินการงอกของรากที่เพาะตรวจสอบความงอกในแต่ละกรรมวิธี ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด โดยเริ่มนับเมล็ดที่
มีการงอกของรากความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร จากนั้นนำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การงอกราก
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6. การตรวจสอบความเร็วในการงอกรากในสภาพห้องปฏิบัติการ
ดำเนินการตรวจนับทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 6 หลังการเพาะ ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด จากนั้นนำมา
คำนวณหาความเร็วในการงอกรากของต้นกล้าแครอท
7. การตรวจสอบการโผล่พ้นดินในสภาพเรือนทดลอง
การสุ่มประเมินการงอกของ cotyledon ของต้นกล้าแครอทโผล่พ้นดินขึ้นมาจากหลุมเพาะ ในแต่ละกรรมวิธี 4 ซ้ำ
ๆ ละ 50 เมล็ด จากนั้นนำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การโผล่พ้นดินของต้นกล้าแครอท
8. การตรวจสอบความเร็วในการโผล่พ้นดินในสภาพเรือนทดลอง
สุ่มประเมินการงอกของ cotyledon ของต้นกล้าแครอทที่โผล่พ้นดินขึ้นมาทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 6 หลังการ
เพาะ ทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 เมล็ด จากนั้นนำมาคำนวณหาความเร็วในการโผล่พ้นดินของต้นกล้าแครอท
9. การตรวจสอบความยาวต้น ความยาวราก และผลรวมต้นกล้าในสภาพห้องปฏิบัติการ
การตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ ประเมินความยาวต้นและความยาวรากที่ 7 วันหลังเพาะ ทั้งหมดทำ 4 ซ้ำ ๆ
ละ 10 ต้น โดยการประเมินความยาวต้นวัดจากโคนลำต้นอ่อน (cotyledon) จนถึงปลายใบ ส่วนความยาวรากวัดจากโคนราก
แก้วจนถึงปลายราก ส่วนการประเมินความยาวต้นกล้าทำ 4 ซ้ำ ๆ ละ 10 ต้น ประเมินตรวจวัดตั้งแต่ปลายรากจนถึงปลายใบ
โดยใช้ไม้บรรทัดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร แล้วนำผลความยาวต้นและความยาวรากมาบวกกัน เพื่อนำมาคำนวณเป็นผลรวมต้น
กล้า
10. การตรวจสอบความยาวต้นในสภาพเรือนทดลอง
ทำโดยสุ่มต้นกล้าในวันที่ 14 หลังการเพาะ จำนวน 4 ซ้ำ ๆ ละ 10 ต้น นำมาวัดความยาวต้นโดยวัดตั้งแต่โคนลำต้น
อ่อน (cotyledon) จนถึงปลายใบของต้นกล้า โดยมีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร
การวิเคราะห์ข้อมูล:
วิเคราะห์ข้อมูลผลของการพอกเมล็ดร่ วมกั บธาตุ อาหารรองในอัตราที่แตกต่า งกัน ตามแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) แปลงข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิธี
Arcsine transformation และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Statistical Analysis System (SAS)
ผลการทดลอง:
1. คุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอทหลังการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารรองเมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ
จากการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอท หลังการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารรองพบว่า การพอกเมล็ดพันธุ์ทุก
วิธีการทำให้เมล็ดมีการงอกรากและความเร็วในการงอกรากน้อยกว่าและแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่
ไม่ได้ผ่านการพอก ส่วนการตรวจสอบความงอกพบว่า เมล็ดที่ไม่ผ่านการพอกมีความงอกไม่แตกต่างกันในทางสถิติกับการพอก
เมล็ดด้วย Pumice เพียงอย่างเดียว เมล็ดที่พอกร่วมกับ MgSO4 ที่ความเข้มข้น 1%, 2%, 3%, และเมล็ดที่พอกร่วมกับ CaCl2
ที่ความเข้มข้น 1% และเมื่อตรวจสอบความเร็วในการงอกพบว่า เมล็ดที่ไม่ผ่านการพอกยังคงมีความเร็วในการงอกดีมากกว่า
การพอกเมล็ดทุกวิธีการแต่ไม่พบความแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบกับการพอกเมล็ดด้วย pumice เพียงอย่างเดียว
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ส่วนการตรวจสอบความยาวต้นพบว่า การพอกเมล็ดร่วมกับ CaCl2 ความเข้มข้น 3% มีความยาวต้นมากกว่าและ
แตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการพอก ส่วนการตรวจสอบความยาวรากและผลรวมต้นกล้าพบว่า
การพอกเมล็ดด้วย MgSO4 ความเข้มข้น 1% มีความยาวรากและผลรวมต้นกล้ามากกว่าและแตกต่างกันในทางสถิติกับวิธีการ
อื่น ๆ แต่ไม่พบความแตกต่างกันในทางสถิติกับวิธีการเมล็ดไม่พอก การพอกเมล็ดด้วย MgSO4 ความเข้มข้น 2% และ 3%
และการพอกเมล็ดด้วย CaCl2 ความเข้มข้น 1% และ 2% (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 แสดงการงอกราก ความเร็วในการงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์แครอท หลังผ่านการ
พอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารพืชในอัตราที่แตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ
กรรมวิธี 1/
สภาพห้องปฏิบตั ิการ
การงอกราก
ความเร็วในการงอกราก
ความงอก
ความเร็วในการงอก
(%)
(ราก/วัน)
(%)
(ต้น/วัน)
2/3/
T0
75 a
9.95 a
90 a
5.79 a
T1
58 b
6.57 b
83 ab
5.36 ab
T2
51 bc
5.53 bc
84 ab
5.11 b
T3
54 bc
5.67 bc
83 ab
5.08 b
T4
45 cd
4.65 cd
84 ab
4.92 bc
T5
49 bc
5.11 c
83 ab
4.94 bc
T6
28 e
2.77 e
69 c
3.82 e
T7
11 f
1.03 f
59 d
3.05 f
T8
49 bc
4.97 c
81 b
4.80 bc
T9
37 de
3.79 d
72 c
4.05 de
T10
37 de
3.88 d
78 bc
4.47 cd
F-Test
**
**
**
**
C.V. (%)
9.90
14.36
6.61
7.55
** : มีความแตกต่างกันทางสถิติ P≤0.01
1/
T0 = เมล็ดไม่พอก, T1 = เมล็ดที่พอกด้วย Pumice เพียงอย่างเดียว, T2 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ MgSO4 ที่ความเข้มข้น
1%, T3 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ MgSO4 ที่ความเข้มข้น 2%, T4 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ MgSO4 ที่ความเข้มข้น 3%, T5
= เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 1%, T6 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 2%, T7 = เมล็ดที่
พอกร่วมกับธาตุ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 3%, T8 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ ZnSO4 ที่ความเข้มข้น 1%, T9 = เมล็ดที่พอก
ร่วมกับธาตุ ZnSO4 ที่ความเข้มข้น 2% และ T10 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ ZnSO4 ที่ความเข้มข้น 3%
2/
แปลงข้อมูลการงอกรากและความงอก ก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิธี arcsin
3/
อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P≤0.05
ตารางที่ 2 แสดงความยาวต้น ความยาวราก และผลรวมต้นกล้าของเมล็ดพันธุ์แครอท หลังผ่านการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุ
อาหารพืชในอัตราที่แตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัตกิ าร
กรรมวิธ1/ี
สภาพห้องปฏิบตั ิการ
ความยาวต้น (เซนติเมตร) ความยาวราก (เซนติเมตร)
ผลรวมต้นกล้า (เซนติเมตร)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
T0
4.13 c2/
6.90 ab
11.03 ab
T1
4.24 a-c
5.97 b
10.21 b
T2
4.33 a-c
7.36 a
11.68 a
T3
4.36 a-c
7.04 ab
11.41 ab
T4
4.48 ab
6.57 ab
11.05 ab
T5
4.56 a
6.60 ab
11.16 ab
T6
4.23 a-c
7.00 ab
11.24 ab
T7
3.67 d
4.72 c
8.39 c
T8
4.19 bc
6.00 b
10.19 b
T9
2.65 f
1.28 e
3.93 e
T10
3.33 e
3.01 d
6.34 d
F-Test
**
**
**
C.V. (%)
4.99
12.52
8.07
** : มีความแตกต่างกันทางสถิติ P≤0.01
1/
T0 = เมล็ดไม่พอก, T1 = เมล็ดที่พอกด้วย Pumice เพียงอย่างเดียว, T2 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ MgSO4 ที่ความเข้มข้น
1%, T3 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ MgSO4 ที่ความเข้มข้น 2%, T4 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ MgSO4 ที่ความเข้มข้น 3%, T5
= เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 1%, T6 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 2%, T7 = เมล็ดที่
พอกร่วมกับธาตุ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 3%, T8 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ ZnSO4 ที่ความเข้มข้น 1%, T9 = เมล็ดที่พอก
ร่วมกับธาตุ ZnSO4 ที่ความเข้มข้น 2% และ T10 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ ZnSO4 ที่ความเข้มข้น 3%
2/
อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P≤0.05

2. คุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอทหลังการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารรองเมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง
เมื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในสภาพเรือนทดลองพบว่า เมล็ดไม่พอกมีการโผล่พ้นดิน และ
ความเร็วในการโผล่พ้นดินมากกว่าวิธีการพอกเมล็ดพันธุ์ทุกวิธีการ ส่วนการตรวจสอบความงอกพบว่า เมล็ดไม่พอกยังคงมี
ความงอกมากกว่าและแตกต่างกันในทางสถิติกับวิธีการอื่น ๆ แต่ไม่แตกต่างกันกับการพอกเมล็ดด้วย pumice เพียงอย่าง
เดียวและการพอกเมล็ดด้วย MgSO4 ความเข้มข้น 1% อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบความเร็วในการงอกพบว่า เมล็ดไม่พอกมี
ความเร็วในการพอกเมล็ดมากกว่าและแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ จากนั้นตรวจสอบกา รเปลี่ยน
การเจริญเติบโตด้านความยาวต้นของต้นกล้าเมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบว่า เมล็ดไม่พอกมีความยาวต้นดีมากกว่า
และแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ แต่ไม่พบความแตกต่างกันในทางสถิติกับ T2-T4 และ T9-T11
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงการโผล่พ้นดิน ความเร็วในการโผล่พ้นดิน ความงอก ความเร็วในการงอก และความยาวต้นของเมล็ดพันธุ์แค
รอท หลังผ่านการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารพืชในอัตราที่แตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง
กรรมวิธี 1/
สภาพเรือนทดลอง
การโผล่พ้นดิน
ความเร็ว
ความงอก
ความเร็ว
ความยาวต้น
(%)
ในการโผล่พน้ ดิน
(%)
ในการงอก
(เซนติเมตร)
(ต้น/วัน)
(ต้น/วัน)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
T0
29 a2/3/
2.47 a
88 a
5.76 a
5.31 a
T1
5b
0.38 b
84 ab
4.93 bc
5.25 ab
T2
3b
0.25 b
86 ab
5.14 b
5.15 a-c
T3
2b
0.13 b
74 c
4.14 d
4.91 a-d
T4
2b
0.13 b
78 bc
4.39 cd
4.77 cd
T5
2b
0.17 b
71 c
3.90 d
4.56 d
T6
2b
0.13 b
71 c
3.87 d
4.85 b-d
T7
6b
0.50 b
77 bc
4.32 cd
4.84 b-d
T8
5b
0.38 b
79 bc
4.44 cd
4.99 a-d
T9
4b
0.29 b
77 bc
4.49 b-d
5.04 a-c
T10
5b
0.38 b
72 c
4.16 d
4.89 a-d
F-Test
**
**
**
**
**
C.V. (%)
55.37
52.53
6.91
9.61
5.36
** : มีความแตกต่างกันทางสถิติ P≤0.01
1/
T0 = เมล็ดไม่พอก, T1 = เมล็ดที่พอกด้วย Pumice เพียงอย่างเดียว, T2 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ MgSO4 ที่ความเข้มข้น
1%, T3 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ MgSO4 ที่ความเข้มข้น 2%, T4 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ MgSO4 ที่ความเข้มข้น 3%, T5
= เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 1%, T6 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 2%, T7 = เมล็ดที่
พอกร่วมกับธาตุ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 3%, T8 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ ZnSO4 ที่ความเข้มข้น 1%, T9 = เมล็ดที่พอก
ร่วมกับธาตุ ZnSO4 ที่ความเข้มข้น 2% และ T10 = เมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุ ZnSO4 ที่ความเข้มข้น 3%
2/
แปลงข้อมูลการโผล่พ้นดินและความงอก ก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิธี arcsin
3/
อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P≤0.05
วิจารณและสรุปผลการทดลอง:
หลังจากการพอกเมล็ดพันธุ์แครอทร่วมกับธาตุอาหารพืชที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันเมื่อตรวจสอบในสภาพ
ห้องปฏิบัติการพบว่า เมล็ดที่ไม่ผ่านการพอก มีการงอกรากและความเร็วในการงอกรากมากกว่าเมล็ดที่ผ่านการพอกทุกวิธีการ
อีกทั้งเมล็ดไม่พอกยังมีแนวโน้มของความงอกและความเร็วในการงอกมากกว่าการพอกเมล็ดทุกวิธีการ ทั้งนี้เนื่องจากเมล็ดที่
ผ่านการพอกจะถูกห่อหุ้มด้วยสารพอกจึงอาจมีผลขัดขวางการดูดซับน้ำ อากาศ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อกระบวนการ
งอกของเมล็ด [3] [13] จึงอาจมีผลขัดขวางต่อการงอกราก ความเร็วในการงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกของ
เมล็ดพันธุ์แครอท อย่างไรก็ตามวัสดุพอกที่ใช้คือ pumice ซึ่งมีพื้นผิวสัมผัสที่มีความพรุนโปร่ง คล้ายกับโครงสร้างของฟองน้ำ
[1] เมื่อเชื่อมเกาะยึดกับวัสดุประสานคือ Methyl hydroxylethyl cellulose (MHEC) ที่ความเข้มข้น 0.2% (w/v) ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นอนุพันธ์เซลลูโลส เมื่อรวมตัวกับเมล็ดพันธุ์แครอทจะทำให้ก้อนพอกเมล็ดพันธุ์มีความแข็ง จึงทำให้น้ำและอากาศ
ซึมผ่านเข้าไปภายในเมล็ดพันธุ์แครอทได้ยาก และใช้เวลานานมากกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการพอก อีกทั้งเมล็ดพันธุ์แครอท
เป็นเมล็ดขนาดเล็ก ทำให้การยืดขยายของรากอ่อนเพื่อแทงทะลุผ่านก้อนพอกต้องใช้เวลา ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปนาน 14 วัน
ผลการทดลองจึงแสดงให้เห็นว่า เมล็ดที่ผ่านการพอกร่วมกับธาตุอาหารพืชสามารถส่งเสริมพัฒนาการของลำต้นและรากได้
ดีกว่าเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการพอก โดยเฉพาะการพอกเมล็ดด้วย CaCl2 ที่ความเข้มข้น 1% มีความยาวต้นมากกว่าและแตกต่าง
กับเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการพอกอย่างชัดเจน โดย CaCl2 มีส่วนช่วยสนับสนุนความแข็งแรงของเนื้อเยื่อและเซลล์พืช ที่จำเป็นต่อ
การแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโตของเซลล์ และช่วยลดการเป็นพิษของกรดออกซาลิก ซึ่งถ้ามีมากเกินไปแล้วจะเป็นอันตราย
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ต่อต้นพืชในระยะต้นกล้า [16] จึงทำให้ต้นกล้าแครอทมีพัฒนาการของลำต้นเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ
[5] พบว่าการพอกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศร่วมกับ CaCl2.2H2O อัตรา 0.720 กรัม ทำให้ต้นกล้ามีการเจริญเติบโตของลำต้นสูง
กว่ากรรมวิธีอื่น ๆ อีกทั้งการพอกเมล็ดร่วมกับ MgSO4 ที่ความเข้มข้น 1% มีแนวโน้มของความยาวรากและผลรวมต้นกล้าดี
มากกว่าเมล็ดไม่พอกเล็กน้อย โดยการพอกเมล็ดร่วมกับแมกนีเซียมอาจจะมีความสำคัญต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช แต่จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าต้นกล้าของแครอทมีความยาวของลำต้นต้นกล้าดีมากวิธีการอื่น ๆ จึงทำให้ต้นกล้าแค
รอทสามารถสังเคราะห์แสงได้สูง จึงมีส่วนทำให้พัฒนาการของรากและผลรวมของต้นกล้าดีตามไปด้วย ซึ่งจากการรายงานของ
[5] พบว่า เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่พอกร่ว มกับ MgSO4.7H2O อัตรา 0.72 กรัม มีแนวโน้มทำให้ความยาวรากของต้นกล้าสูง
มากกว่าเมล็ดไม่พอก
จากนั้นตรวจสอบเมล็ดพันธุ์แครอทที่ผ่านการพอกร่วมกับธาตุอาหารพืชแล้วนำไปตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง
พบว่า เมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการพอกมีการโผล่พ้นดินและความเร็วในการโผล่พ้นดินดีมากกว่าการพอกเมล็ดทุกวิธี อีกทั้งมีแนวโน้ม
ของความงอก ความเร็วในการงอก และความยาวต้นกล้าดีมากกว่าการพอกเมล็ดทุกวิธีการ ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการเลือกใช้
pumice เป็นวัสดุพอกและใช้ MHEC เป็นวัสดุประสานสำหรับเป็นสูตรการพอกเมล็ดพันธุ์แครอท ซึ่งผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าเป็นสูตรการพอกเมล็ดที่ไม่เหมาะสมต่อเมล็ดพันธุ์แครอท โดย [2] รายงานว่าชนิดของวัสดุพอกและวัสดุประสานแต่ละ
ชนิดมีความเหมาะสมต่อชนิดพืชที่แตกต่างกัน จึงทำให้การพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารทุกชนิดและทุกความเข้มข้นไม่มี
ผลส่งเสริมต่อความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของต้นกล้าแครอท เมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า การพอกเมล็ดพันธุ์แครอทด้วย pumice เป็นวัสดุพอก และใช้ Methyl hydroxylethyl cellulose
(MHEC) ที่ความเข้มข้น 0.2% (w/v) เป็นวัสดุประสาน เป็นสูตรสารพอกเมล็ดที่ไม่เหมาะสมต่อการพอกร่วมกับเมล็ดพันธุ์แค
รอท จึงทำให้เมล็ดมีความงอกน้อยมากกว่าเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการพอกเมื่อตรวจสอบทั้งในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพเรือน
ทดลอง และเมื่อพอกเมล็ดด้วย CaCl2 ความเข้มข้น 1% ทำให้ต้นกล้าแครอทมีความยาวต้นมากเมล็ดไม่พอกอย่างชัดเจนเมื่อ
ตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ
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ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับน้าส้มควันไม้ ต่อความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลี
EFFECT OF SEED COATING WITH WOOD VINEGAR ON GERMINATION, VIGOR AND SEEDLING GROWTH OF
WHEAT
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บทคัดย่อ
ข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่มักถูกน้ามาใช้เพื่อ ผลิตเป็นน้าคันต้นอ่อนข้าวสาลี ซึ่ง
ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความใส่ใจสุขภาพ ท้าให้มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีมีเพิ่มขึน อย่างไรก็ตามป ญหา
การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความชืนสูงท้าให้ไม่สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ได้
ในระยะเวลาที่ยาวนาน จากปญหาดังกลาวจึงได้ท้าการทดสอบการเคลือบเมล็ดพันธุร่วมกับสารอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพ
เมล็ดพันธุ โดยด้าเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพัน ธุ์และโรงเรือนทดลอง คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการทดลองประกอบด้วย 6 วิธีการ คือ เมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ, เมล็ดที่เคลือบร่วมกับสารเคลือบ
ไคโตซาน ความเข้มข้น 0.2 %, และเมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ ความเข้มข้น 0.5, 1, 2 หรือ 4 % มีผลการทดลองดังนี
เมล็ ดพั น ธุ์ที่ เคลือ บร่วมกั บน้ าส้มควัน ไม้ที่ ความเข้ มข้ น 2 %% ท้ า ให้ ก ารงอกราก และความงอกของข้า วสาลีดีกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ และมีความต่างกันทางสถิติ ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ และการ
เคลือบเมล็ดร่วมกับน้าส้มควันไม้ทุกความเข้มข้นท้าให้ความเร็วในการงอกดีกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่วมกับสารเคลือบ
ไคโคซานเพียงอย่างเดียวเมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ และเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ที่ ความ
เข้มข้น 2 % ท้าให้ความเร็วในการงอกดีกว่า และต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ ส่วน
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ ความเข้มข้น 0.5 % มีน้าหนักสดต้นดีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุท์ ี่
ไม่ได้ผ่านการเคลือบ เมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง ดังนันการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีร่วมกับน้าส้มควันไม้ที่ ความ
เข้มข้น 2 % ท้าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีมีความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลีดมี ากกว่าเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ
ค้าส้าคัญ : สารเคลือบอินทรีย์, เมล็ดพันธุ์อินทรีย์, เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี, การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์
Abstract:
Wheat is a nutritious winter grain that often used in the production of wheatgrass juice, which is
popular among health conscious consumers resulting in higher demand for wheat seeds. However, wheat
seeds undergo quick deterioration under climate where high air moisture prevails such that they cannot be
stored for long period of time. Therefore, seed coating with organic substance was evaluated for its seed
quality enhancing ability at the Seed Technology Laboratory, Faculty of Agricultural Production, Maejo
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University. The experiment included 6 treatments, which were without coating control, coating with wood
chitosan alone at 0.2 milliliter rate, and coating with wood vinegar at 0.5, 1, 2 and 4 milliliter rate. It was
found that seeds which had undergone coating with 2 milliliter of wood vinegar gave statistically higher
radicle emergence and germination than seeds treated with all other methods. Untreated control seed
and seeds coated with any rate of wood vinegar gave better germination speed when compared to seed
coated with chitosan alone under laboratory condition. Seeds coated with wood vinegar at 2 mL rate
yielded higher germination speed, while seeds coated with wood vinegar at 0. 5 mL rate gave higher fresh
weight when compared to uncoated seeds under greenhouse condition. It may be concluded that coating
wheat seed with wood vinegar at 2 mL rate can promote germination and growth of wheat seedlings.
Keywords: Organic substance, Organic seeds, Wheat seed, Seed Enhancement
บทน้า:
ข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบของน้าคันต้นอ่อนข้าวสาลีมากขึน เนื่องจากข้าวสาลีมีปริมาณโปรตีนสูง และมีการน้าต้นกล้าข้าวสาลีไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากในต้นกล้าข้าวสาลีมี เส้นใยสูงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบย่อย (สาทิส, 2543) โดยน้าคันต้นอ่อนข้าวสาลีอุดมไปด้วย
สารอาหารและเอนไซม์เป็นแหล่งวิตามินที่ส้าคัญ ได้แก่ วิตามิน A C และ E เป็นแหล่งเกลือแร่กรดอะมิโนเอนไซม์และ
คลอโรฟิลล์ โดยสารเหล่านีมีประโยชน์ต่อ ระบบต่าง ๆ ของร่างกายช่วยขับสารพิษและเป็นสารป้องกันมะเร็ง นอกจากนี
เอนไซม์ที่พบในข้าวงอกมีคุณสมบัติช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายช่วยสร้างเซลล์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วย
ชะลอความแก่
อย่างไรก็ตามในการเพาะต้นกล้าข้าวสาลีเพื่อน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้าคันต้นอ่อนข้าวสาลีนัน ต้องใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวสาลีที่มีคุณภาพดี เพื่อให้ต้นกล้างอกได้เร็ว และมีความสม่้าเสมอ จึงส่งผลให้ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีมีปริมาณที่
เพิ่มมากขึน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการเก็บรักษาเมล็ดข้าวสาลีได้ในระยะสัน เมื่อเก็บเกี่ยว
และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นระยะเวลานานจะท้าให้เกิดการเสื่อมสภาพของเมล็ด ท้าให้ความงอกและความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ลดลง [1] ท้าให้เมื่อน้าเมล็ดไปเพาะเป็นต้นอ่อนข้าวสาลี (wheat grass) เมล็ดจะงอกได้ช้า ไม่สม่้าเสมอท้าให้สญ
ู เสีย
สารอาหารที่ส้าคัญ และเสียรสชาติของน้าคันต้นอ่อนข้าวสาลี
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้น้า เทคโนโลยีทางด้านเมล็ดพันธุ์มาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ช่วยชะลอการเสื่อม
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ (Seed coating) ท้าให้เมล็ดได้รับสารเคลือบอย่าง
สม่้าเสมอ และเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยที่พืชสามารถน้าสารอินทรีย์ที่เคลือบกับเมล็ด
พันธุ์ไปใช้ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างสารเคลือบอินทรีย์ที่สามารถน้ามาใช้ร่วมกับเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ไคโตซาน,
Methyl hydroxylethyl cellulose (MHEC), (carboxymethyl cellulose : CMC) เป็ น ต้ น อี ก ทั งยั งมี ส ารอิ น ทรี ย์หลาย
ชนิดที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช อาทิเช่น น้าส้มควันไม้ เนื่องจากในน้าส้มควันไม้ มีคุณสมบัติของสารประกอบอะ
ซีทิล โคเอนไซม์ (acytyl coenzyme) ซึ่งสร้างขึนโดยพืชและจุลินทรีย์ที่ได้รับสารอาหารจากกรดน้าส้ม ก็จะเปลี่ยนเป็น
สารประกอบต่าง ๆ มากมาย กระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญซึ่งมีส่วนผสมของ
ฮอร์โมนจากผลไม้สุกที่ มีจิบเบอเรลิน ไซโตไคนิน ซีเอติน และมีส่วนผสมของ ไคโตซาน กรดซิลิกอน ช่วยให้พืชสมบูรณ์
แข็งแรง โดยจุลินทรีย์เหล่านีมีกลไก ที่ส้าคัญคือ สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช โดย การผลิตฮอร์โมนพืชหรือสนับสนุน
ให้พืชหาอาหาร และการดูดซึมจากดินผ่านกลไกต่าง ๆ มากขึน อีกทัง จุลินทรีย์เหล่านียังสามารถตรึงไนโตรเจนในบรรยากาศ
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[15] กระตุ้นการละลายของฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้า [14] การสังเคราะห์สารประกอบธาตุเหล็ก [10] การผลิตกรดอินทรีย์
กรดอะมิโน (IAA) ซึ่งช่วยเพิ่มการเจริญของราก และล้าต้น ของต้นกล้าพืช [18]
ดังนันงานวิจัยนีนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาชนิดและความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์อินทรีย์ ที่เหมาะส้าหรับการ
เคลือบเมล็ดร่วมกับข้าวสาลี และติดตามการเปลี่ยนแปลงความงอก ความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลี ซึ่ง
ผลที่ได้จากการศึกษาในครังนีจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อยกระดับการเพาะปลูกข้าวสาลีให้มีผลผลิตและคุณภาพเพิ่มสูงขึน
วิธีการทดลอง:
งานวิจัยนีได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีจากศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พันธุ์ ฝาง 60 ฤดูกาล
ผลิต 2563 โดยได้ด้าเนินการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และโรงเรือนทดลอง สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีขันตอนการด้าเนินการทดลองดังต่อไปนี
การเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีร่วมกับน้าส้มควันไม้
เตรียมสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ คือ สารเคลือบไคโตซาน จากนันน้ามาเคลือบร่วมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี โดยใช้
น้าส้มควันไม้ (Wood vinegar) เป็นสารออกฤทธิ์อินทรีย์ ซึ่งมีกรรมวิธีการทดลอง 6 วิธีการ คือ T1 = เมล็ดที่ไม่ผ่านการ
เคลือบ, T2 = เมล็ดที่ผ่านการเคลือบร่วมกับสารเคลือบไคโตซาน และเมล็ดที่ผ่านการเคลือบด้วยน้าส้มควันไม้ ทีค่ วามเข้มข้น
แตกต่างกัน 4 ระดับคือ 0.5, 1, 2, และ 4 % (T3-T6) ตามล้าดับ จากนันน้าเมล็ดไปลดความชืนในสภาพอุณหภูมิห้องโดยการ
ผึ่งให้แห้งเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จนได้ความชืนเท่ากับความชืนเริ่มต้น ที่ 9 % จากนันน้าไปตรวจสอบลักษณะต่าง ๆ ในสภาพ
ห้องปฏิบัติการและในสภาพเรือนทดลอง
การบันทึกข้อมูล:
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในสภาพห้องปฏิบัติการ
1) การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์
น้าเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีทังวิธีการเคลือบและไม่เคลือบเมล็ดมาทดสอบความงอกโดยวิธีการ Between paper ท้าการ
ทดลอง 4 ซ้า ๆ ละ 50 เมล็ด แล้วน้าไปไว้ในตู้เพาะความงอกที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสความเข้มข้นแสง 180 μE ให้แสง
ตลอด 24 ท้าการนับความงอกครังแรก (First count) 4 วันหลังเพาะ และนับครังสุดท้าย (Final count) 8 วัน หลังเพาะ
จากนันรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอก [13]
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ในสภาพห้องปฏิบัติการ (%) = จ้านวนของเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ × 100
จ้านวนเมล็ดที่เพาะ
2) การตรวจสอบการงอกราก
โดยประเมินการงอกรากจากการเพาะทดสอบ โดยนับจ้านวนรากที่งอกในแต่ละกรรมวิธี โดยเริ่มตรวจนับเมื่อเมล็ดมี
การงอกของรากที่ความยาว 2 มิลลิเมตร ท้า 4 ซ้า ๆ ละ 50 เมล็ด จากนันน้าไปค้านวณหาเปอร์เซ็นต์การงอกรากดังสูตร
การงอกราก (%) = จ้านวนเมล็ดที่งอกราก × 100
จ้านวนเมล็ดที่เพาะ
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3) การตรวจสอบความเร็วในการงอก
ด้าเนินการตรวจสอบนับจ้านวนเมล็ดพันธุ์ที่สามารถงอกเป็นต้นกล้าปกติในทุก ๆ วัน ตังแต่เริ่มเพาะ (First count)
วันสุดท้าย (Final count) คือ 4-8 วัน โดยท้าทังหมด 4 ซ้า ๆ ละ 50 เมล็ด ในทุกกรรมวิธีจากนันน้ามาค้านวณหาความเร็วใน
การงอกตามวิธีของ [13]
ความเร็วในการงอก (ต้น/วัน) = ผลรวมของจ้านวนต้นกล้าปกติที่งอกในแต่ละวัน
จ้านวนวันหลังเพาะ
4) การตรวจสอบความเร็วในการงอกราก
ด้าเนินการตรวจนับรากที่มีความยาว 2 มิลลิเมตร ในทุกวันตังแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 หลังการเพาะ ท้าทังหมด 4 ซ้า ๆ
ละ 50 เมล็ดในทุกกรรมวิธี จากนันน้ามาค้านวณหาความเร็วในการงอกรากของต้นกล้าข้าวสาลี
ความเร็วในการงอกราก (ราก/วัน)

= ผลรวมของจ้านวนรากที่งอกในแต่ละวัน
จ้านวนวันหลังเพาะ

5) การตรวจสอบความยาวต้น ความยาวราก และความยาวต้นกล้า
โดยประเมินในวันที่ 8 ของการเพาะเมล็ด ท้าโดยสุม่ ต้นกล้าจ้านวน 4 ซ้า ๆ ละ 10 ต้น แล้วน้ามาวัดความยาวต้น
โดยวัดตังแต่โคนต้นจนถึงปลายใบของต้นกล้า และความยาวราก และวัดจากโคนต้นลงมาจนถึงปลายรากของต้นกล้า ส่วน
ความยาวต้นกล้าคือ การวัดตังแต่ปลายรากไปจนถึงปลายใบของต้นกล้าโดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตร
6) การตรวจสอบดัชนีความงอกของเมล็ดพันธุ์
โดยประเมินจากการตรวจนับจ้านวนเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ และจ้านวนวันที่งอกตังแต่นับครังแรกจนถึงวัน
สุดท้าย จากนันค้านวณหาดัชนีความงอกจากสูตร ดังนี
ดัชนีความงอกของเมล็ด = ผลบวกของจ้านวนเมล็ดที่งอกในแต่ล่ะวัน
จ้านวนวันหลังเพาะ
7) เวลาเฉลีย่ ในการงอก
ประเมินต้นกล้าปกติทุกวันหลังการเพาะ จากนัน้ ตรวจสอบเวลาเฉลี่ยในการงอก (Mean germination time;
MGT) [9] ดังสูตร
เวลาเฉลี่ยในการงอก (วัน) = จ้านวนต้นกล้าปกติในแต่ละวัน
จ้านวนต้นกล้าปกติทังหมด
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในสภาพเรือนทดลอง
1) การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์
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โดยสุ่มเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้จ้านวน 4 ซ้า ๆ ละ 50 เมล็ด โดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะ
จากนันด้าเนินการตรวจนับความงอก 8 วันหลังการเพาะ จากนันค้านวณหาเปอร์เซ็นต์ความงอกตามวิธีการของ [13] ดังนี
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ (%) = จ้านวนเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ x 100
จ้านวนเมล็ดที่เพาะ
2) การตรวจสอบความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์
ด้าเนินการตรวจนับจ้านวนเมล็ดพันธุ์ที่งอกเป็นต้นกล้าปกติในทุก ๆ วัน ตังแต่เริ่มเพาะครังแรกที่ 4 วัน (first
count) จนถึงวันที่ 8 หลังเพาะ (final count) โดยท้าทังหมด 4 ซ้า ซ้าละ 50 เมล็ดในทุกกรรมวิธี จากนันน้ามาค้านวณหา
ความเร็วในการงอกของต้นกล้าข้าวสาลี [13]
ความเร็วในการงอก (ต้น/วัน) = ผลรวมของ [จ้านวนต้นที่งอกในแต่ละวัน]
จ้านวนวันหลังเพาะ
3) การตรวจสอบการโผล่พ้นดิน
โดยสุ่มนับเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีจ้านวน 50 เมล็ดต่อซ้า ท้า 4 ซ้า เพาะทดสอบการโผล่พ้นดินในวัสดุปลูกขุยมะพร้าว
ประเมินผลการโผล่พ้นดินหลังเพาะ 4 วัน และ 8 วัน [13]
การโผล่พ้นดิน (%) = จ้านวนต้นกล้าที่โผล่พ้นดิน x 100
จ้านวนเมล็ดที่เพาะ
4) การตรวจสอบความเร็วในการโผล่พ้นดิน
ด้าเนินการตรวจสอบการงอกของต้น อ่อนปกติที่โผล่พ้นดินขึนมาทุกวันตังแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 หลังเพาะ ท้า 4 ซ้า
ซ้าละ 50 เมล็ด จากนันน้ามาค้านวณหาความเร็วในการโผล่พ้นดินของต้นกล้าข้าวสาลี
ความเร็วในการโผล่พ้นดิน (ต้น/วัน) = ผลรวมของจ้านวนต้นกล้าที่โผล่พ้นดินในแต่ละวัน
จ้านวนวันหลังเพาะ
การวิเคราะห์ข้อมูล:
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แปลงข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด
พันธุ์เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้วิธี Arcsine transformation เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีการทดลองโดยวิธี Duncan’
New Multiple Range Test (DMRT) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ส้าเร็จรูป
ผลการทดลอง:
การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุข์ า้ วสาลีหลังการเคลือบเมล็ดร่วมกับนา้ ส้มควันไม้
เมื่อตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ หลังผ่านการเคลือบเมล็ดร่วมกับน้าส้มควันไม้ที่ ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน
เมื่อน้าไปตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการพบว่า การเคลือบเมล็ดร่วมกับน้าส้มควันไม้ที่ความเข้มข้น 2 และ 4 % ส่งผลให้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
การงอกราก และความงอกของข้าวสาลีดีมากกว่ากรรมวิธอี ื่น ๆ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการ
เคลือบ และเมล็ดที่เคลือบเมล็ดร่วมกับน้าส้มควันไม้ ความเข้มข้น 1 % ส่วนเมล็ดที่ผ่านการเคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ ทุก
ความเข้มข้นส่งผลให้ความเร็วในการงอก ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการ
เคลือบ และเมื่อตรวจสอบความเร็วในการงอก พบว่า ทุกกรรมวิธีมีความเร็วในการงอกดีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่
ผ่านการเคลือบร่วมกับไคโตซานเพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการงอกราก ความเร็วในการงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี หลังผ่านการ
เคลือบเมล็ดร่วมกับน้าส้มควันไม้ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ
กรรมวิธ/1ี
สภาพห้องปฏิบตั ิการ
การงอกราก (%) ความเร็วในการงอกราก (ราก/วัน) ความงอก (%) ความเร็วในการงอก (ต้น/วัน)
T1
99 ab2/3
45.17
99 ab
25.00 a
T2
94 c
42.42
94 c
23.50 b
T3
98 b
47.58
98 b
24.38 a
T4
99 ab
46.08
99 ab
24.75 a
T5
100 a
45.83
100 a
25.00 a
T6
100 a
44.33
100 a
24.88 a
ค่าเฉลี่ย
98
45.24
98
24.58
F-test
**
ns
**
**
CV.%
4.52
5.45
4.52
1.69
ns, **: ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ, มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ P≤0.01 ตามล้าดับ
1/
T1 = เมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ, T2 = เมล็ดที่ผ่านการเคลือบร่วมกับไคโตซาน, T3 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้
0.5 %, T4 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ 1 %, T5 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ 2 %, T6 = เมล็ดที่เคลือบ
ร่วมกับน้าส้มควันไม้ 4 %
2/
แปลงข้อมูลการงอกรากและความงอกก่อนน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิธี arcsin
3/
อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P ≤ 0.05
คุณภาพเมล็ดพันธุข์ า้ วสาลีหลังการเคลือบเมล็ดร่วมกับนา้ ส้มควันไม้
เมื่อประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน พบว่าการเคลือบ
เมล็ดพันธุ์ร่วมกับน้าส้มควันไม้ทุกความเข้มข้นไม่มีผลต่อ ดัชนีความงอก และดัชนีความแข็งแรง เมื่อเปรียบเทียบกันในทาง
สถิติกับเมล็ดที่ไม่ผ่านการเคลือบ และเมื่อพิจารณาการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับน้าส้มควันไม้ ความเข้มข้น 2 และ 4 % ท้าให้
เมล็ดใช้เวลาเฉลี่ยในการงอกน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการเคลือบ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงดัชนีความแข็งแรง ดัชนีความงอก และเวลาเฉลี่ยในการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี หลังผ่านการเคลือบเมล็ด
ร่วมกับน้าส้มควันไม้ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ
กรรมวิธ1/ี
สภาพห้องปฏิบตั ิการ
ดัชนีความแข็งแรง
ดัชนีความงอก
เวลาเฉลี่ยในการงอก (วัน)
T1
2871
35.08
1.25 b
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T2
2678
32.96
1.32 a
T3
2619
35.98
1.22 bc
T4
2918
35.42
1.23 b
T5
2863
35.42
1.16 c
T6
2780
34.60
1.16 c
เฉลี่ย
2788
34.91
1.22
F-test
ns
ns
**
CV.%
6.07
3.84
3.60
ns, **: ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ, มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ P≤0.01 ตามล้าดับ
1/
T1 = เมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ, T2 = เมล็ดที่ผ่านการเคลือบร่วมกับไคโตซาน, T3 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้
0.5 %, T4 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ 1 %, T5 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ 2 %, T6 = เมล็ดที่เคลือบ
ร่วมกับน้าส้มควันไม้ 4 %
2/
อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P ≤ 0.05
การตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลีหลังการเคลือบเมล็ดร่วมกับน้าส้มควันไม้
หลังจากการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลี ในความเข้มข้นที่แตกต่างกันในสภาพห้องปฏิบัติการ
พบว่า การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับน้าส้มควันไม้ทุกกรรมวิธีท้าให้ความยาวต้น ความยาวราก และผลรวมต้นกล้าไม่มีความ
แตกต่างในทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการเคลือบ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงความยาวต้น ความยาวราก และผลรวมต้นกล้าของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี หลังผ่านการเคลือบเมล็ดร่วมกับน้าส้ม
ควันไม้ทคี่ วามเข้มข้นแตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ
กรรมวิธ1/ี
สภาพห้องปฏิบตั ิการ
ความยาวต้น (เซนติเมตร)
ความยาวราก (เซนติเมตร)
ผลรวมต้นกล้า (เซนติเมตร)
T1
14.77
13.94
28.71
T2
14.12
14.34
28.46
T3
13.57
13.30
26.87
T4
14.95
14.52
29.47
T5
14.56
14.07
28.63
T6
13.73
14.22
27.95
ค่าเฉลี่ย
14.28
14.06
28.35
F-test
ns
ns
ns
CV.%
6.94
5.03
5.55
ns, ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ
1/
T1 = เมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ, T2 = เมล็ดที่ผ่านการเคลือบร่วมกับไคโตซาน, T3 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้
0.5 %, T4 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ 1 %, T5 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ 2 %, T6 = เมล็ดที่เคลือบ
ร่วมกับน้าส้มควันไม้ 4 %
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การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีหลังการเคลือบเมล็ดร่วมกับน้าส้มควันไม้ในสภาพเรือนทดลอง
เมื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังผ่านการเคลือบเมล็ดร่วมกับน้าส้มควันไม้ในความเข้มข้นที่แตกต่างกันในสภาพ
เรือนทดลองการพบว่า การโผล่พ้นดิน ความเร็วในการโผล่พ้นดิน และความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่วมกับน้าส้ม
ควันไม้ในทุก ความเข้มข้น ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการเคลือบ และเมื่อ
พิจารณาการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับน้าส้มควันไม้ที่ความเข้มข้น 2 % ส่งผลให้มีความเร็วในการงอกดีมากกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่
ผ่านการเคลือบ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติกับเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่วมกับไคโตซานเพียงอย่างเดียว และเมล็ด
พันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ ความเข้มข้น 0.5 และ 2 % (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงการโผล่พ้นดิน ความเร็วในการโผล่พ้นดิน ความงอก และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี หลังผ่าน
การเคลือบเมล็ดร่วมกับน้าส้มควันไม้ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง
กรรมวิธ1/ี
สภาพเรือนทดลอง
การโผล่พ้นดิน (%) ความเร็วในการโผล่พ้นดิน (ต้น/วัน) ความงอก (%) ความเร็วในการงอก (ต้น/วัน)
T1
77
25.50
92
22.58 c
T2
88
29.17
95
23.60 a-c
T3
90
29.83
97
23.88 ab
T4
91
30.17
97
24.00 a
T5
85
28.33
93
23.15 ac
T6
82
27.17
92
22.75 bc
ค่าเฉลี่ย
85
28.36
94
23.33
F-test
ns
ns
ns
*
CV.%
9.36
8.80
5.58
3.04
ns, *: ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ, มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ P≤0.05 ตามล้าดับ
1/
T1 = เมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ, T2 = เมล็ดที่ผ่านการเคลือบร่วมกับไคโตซาน, T3 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้
0.5 %, T4 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ 1 %, T5 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับน้าส้มควันไม้ 2 %, T6 = เมล็ดที่เคลือบ
ร่วมกับน้าส้มควันไม้ 4 %
2/
แปลงข้อมูลการโผล่พ้นดินและความงอกก่อนน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิธี arcsin
3/
อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ P ≤ 0.05
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากการศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีร่วมกับสารน้าส้มควันไม้ในความเข้มข้นที่แตกต่างกันทังในสภาพ
ห้องปฏิบัติการ พบว่า การเคลือบร่วมเมล็ดพันธุ์ร่วมกับน้าส้มควันไม้ที่ ความเข้มข้น 2 และ 4 % ส่งผลให้การงอกราก และ
ความงอกของข้าวสาลีดีมากกว่าวิธีการอื่น ๆ เนื่องจากน้าส้มควันไม้เป็นสารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติของสารประกอบอะซีทิล โค
เอนไซม์ (acytyl coenzyme) ซึ่งสร้างขึนโดยพืชและจุลินทรีย์ที่ได้รับสารอาหารจากกรดน้าส้ม ก็จะเปลี่ยนเป็นสารประกอบ
ต่าง ๆ มากมาย กระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งมีส่วนผสมของ
ฮอร์โมนจากผลไม้สุกที่ มีจิบเบอเรลิน ไซโตไคนิน ซีเอติ น และมีส่วนผสมของ ไคโตซาน กรดซิลิกอน ช่วยให้พืชสมบูรณ์
แข็งแรง โดยจุลินทรีย์เหล่านีมีกลไก ที่ส้าคัญคือ สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช โดย การผลิตฮอร์โมนพืชหรือสนับสนุน
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ให้พืชหาอาหาร และการดูดซึมจากดินผ่านกลไกต่าง ๆ มากขึน อีกทังจุลินทรีย์เหล่านียังสามารถตรึงไนโตรเจนในบรรยากาศ
[15] กระตุ้นการละลายของฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้า [14] การสังเคราะห์สารประกอบธาตุเหล็ก [10] การผลิตกรดอินทรีย์
กรดอะมิโน (IAA) ซึ่งช่วยเพิ่มการเจริญของราก และล้าต้น ของต้นกล้าพืช [18] และเมื่อตรวจสอบความเร็วในการงอก พบว่า
ทุกกรรมวิธีมีความเร็วในการงอกดีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ผ่านการเคลือบร่วมกับไคโตซานเพียงอย่างเดียว
เนื่องจากจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ที่สามารถสร้างจิบเบอริลลินที่ช่วยกระตุ้นการงอกของพืชได้ ดี
Gibberellins (GA) ซึ่ง GA สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกได้โดยการเพิ่มกรดอะมิโนในเอ็ มบริโอและกระตุ้นเอนไซม์ในการ
ย่อยสลายแป้งในเอนโดสเปิร์ม [6],[5] (ตารางที่ 1)
ส่วนการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีหลังการเคลือบเมล็ดร่วมกับ น้าส้มควันไม้ พบว่าการเคลือบเมล็ดพันธุ์
ร่วมกับน้าส้มควันไม้ทุกกรรมวิธีส่งผลให้ ดัชนีความงอก และดัชนีความแข็งแรง ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ และเมื่อ
พิจารณาการเคลือบเมล็ดพันธุ์รว่ มกับน้าส้มควันไม้ ความเข้มข้น 2 และ 4 % ท้าให้เมล็ดมีเวลาเฉลีย่ ในการงอกต่้าคือ 1.16 วัน
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ เนื่องจากในน้าส้มควันไม้มีส่วนผสมของผลไม้สุกที่มีฮอร์โมนจิบเบอริลลิน
ที่ ช่ ว ยกระตุ้ น การงอกของพื ช ได้ ดี Gibberellins (GA) มี คุ ณ สมบั ติ ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพความงอกของเมล็ ด พั น ธุ์ แ ละการ
เจริญเติบโตของพืชโดย GA มีบทบาทส้าคัญต่อการท้าลายการพักตัวของเมล็ด การขยายตัวของเซลล์เอมบิโอ และกระตุ้นการ
ท้างานของเอนไซม์หลายชนิดเพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ด [12],[11] (ตารางที่ 2) ส่วนการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
หลั งการเคลื อ บเมล็ ด ร่ ว มกั บ น้ า ส้ ม ควั น ไม้ ห ลั งจากการตรวจสอบคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์ ใ นลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น ในสภาพ
ห้องปฏิบัติการพบว่า การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ น้าส้มควันไม้ทุกกรรมวิธีส่งผลให้ ความยาวต้น ความยาวราก และผลรวม
ต้นกล้า ไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการเคลือบ (ตารางที่ 3) เนื่องจากการเคลือบ
เมล็ดพันธุ์เป็นการสะสมของสารเคลือบในลักษณะบางเบาและมีความหนาอย่างสม่า้ เสมอ เยื่อบางเกาะติดแน่น [3] เมื่อเคลือบ
ร่วมกับน้าส้มควันไม้ที่มีจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่มีผลโดยตรงต่อเมล็ดพันธุ์ เมื่อสารเคลือบละลายอยู่
บริเวณรอบรากของพืช พืชสามารถน้าสารอาหารเหล่านันไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันจึงท้าให้การเคลือบเมล็ดร่วมกับ
น้าส้มควันไม้ทุกความเข้มข้น ไม่มีความแตกต่างกับเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ
จากการศึกษาการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีหลังการเคลือบเมล็ดร่วมกับ น้าส้มควันไม้ในความเข้มข้นที่
แตกต่างกันในสภาพเรือนทดลองพบว่า การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ น้าส้มควันไม้ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การ
โผล่พ้นดิน ความเร็วในการโผล่พ้นดิน ความงอก ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับน้าส้มควัน
ไม้ทคี่ วามเข้มข้น 2 % ส่งผลให้ความเร็วในการงอกดีมากกว่าวิธีการอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ
เนื่องจากเนื่องจากฮอร์โมนที่มีอยู่ในน้าส้มควันไม้มีส่วนช่วยกระตุ้นการงอกของต้นกล้า สอดคล้องกับ [2] รายงานว่าการ
เคลือบเมล็ดร่วมกับฮอร์โมนผสมต้นกล้าสามารถน้าฮอร์โมนไปใช้ได้ทันทีในกระบวนการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า
พืช (ตารางที่ 4)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ศึกษาปัจจัยและสร้างสมการทำนายคะแนนความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคในตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย ทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่ าย จำนวน 480 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ Welch test การเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ สถิติ Scheffé และ Games –
Howell และสร้างสมการทำนายโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ตรวจสอบตัวแบบสมการถดถอย
โดยใช้สถิติ Ramsey’s RESET Test, Durbin-Watson test, Breusch-Pagan test, Variance Inflation Factor (VIF) และ
ปรับแก้สมการทำนายโดยใช้ NewayWest ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีผลทำให้คะแนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแตกต่างกัน
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ) ปัจจัยด้านการได้รับช่วยเหลือของรัฐบาล (การลดค่า
ไฟฟ้า) และปัจจัยความรู้สึกวิตกกังวลด้านเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ได้แก่ จำนวน
สมาชิกในครอบครัว (X1) ระดับการศึกษาสูงสุด (X2) ความรู้สึกต่อค่าใช้จ่ายการรักษาสาธารณสุขมีความเหมาะสม (X3) ความ
มั่นใจต่อราคาพืชผลทางการเกษตรว่าคุ้มเพียงพอต่อการลงทุน (X4) ความมั่นใจต่อด้านของครอบครัว ชีวิต และทรัพย์สิน (X6)
อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 สามารถนำไปใช้ทำนายระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภคถูกต้อง 40.68 เปอร์เซ็นต์ ได้ตัวแบบสมการทำนาย
ดังนี้
Yˆ = 24.03 + 0.62 X 1 + 0.31 X 2 + 4.09 X 3 + 1.78 X 4 + 0.86 X 6

คำสำคัญ: ปัจจัย ความเชื่อมั่นผู้บริโภค การวิเคราะห์การถดถอย
Abstract
The objectives of this study are to explore the personal information of the people living in Muangngai subdistrict, Chiangdao district, Chiangmai province, and to construct the predictive model of the
consumer’s confidence level. The questionnaire is used as the research instrument to obtain 480 samples
(simple random sampling is applied). The statistics used in this study are percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-test, and Welch test. Furthermore, the multiple comparison is examined via Scheffé and
Games – Howell. Multiple regression is also used in order to construct the predictive model by using
stepwise method. In addition, the regression’s assumptions are tested via Ramsey's RESET Test, DurbinWatson test, Breusch-Pagan test, and Variance Inflation Factor (VIF). The adjusted model is achieved by the
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method of NewayWest. In this study, it was found that the factors related to the consumer’s confidence
level are age, marital status, education level, occupation, the reduction of electricity’s bills from the
government and the COVID-19 situation, and the concerning about economics. The factors affecting the
consumer’s confidence levels are the number of years in educational system (X2 ) , the appropriateness of
the public health treatment (X3 ) , the confidence of agricultural product price (X4 ) , and the confidence in
family, life and property status (X6). In addition, the predicted model by regression analysis provided 40.68%
accurate and the model is as given
Yˆ = 24.03 + 0.62 X 1 + 0.31 X 2 + 4.09 X 3 + 1.78 X 4 + 0.86 X 6 .

Keywords: factor, consumer confidence, Regression analysis
บทนำ
เศรษฐกิจ เป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตให้มนุษย์อยู่รอด เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และความ
ต้องการของมนุษย์ไม่มีขอบเขตจึงต้องใช้เศรษฐกิจเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องนี้ เศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจะหลีกเลีย่ งได้
เศรษฐกิจ เป็นการกล่าวถึงวิธีการอยู่รอดของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านการผลิต การแลกเปลี่ยน และการบริโภค จึงเป็น
เครื่องมือที่ดี ในภาวะที่ทรัพยากรและการผลิตของมนุษย์อยู่ในวงจำกัด ประกอบกับมนุษย์มีความต้องการทางด้านวัตถุมากขึ้น
มนุษย์จึงต้องหาวิธีการบางอย่างเพื่อให้ความต้องการของตนได้บรรลุผล โดยมนุษย์ได้ใช้วิธีการทางเศรษฐกิจเพื่อสนองความ
ต้องการของตนตั้งแต่ระยะแรก ๆ ผู้บริโภค เป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสำคัญ เพื่อช่วยในการ
หมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ ในการจัดการระบบเศรษฐกิจ ในปัจจุบันมีการวิเคราะห์เพื่อให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้น หรือช่วยให้
เศรษฐกิจ ไม่ลงไปอยู่ในระดับต่ำ คือการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความเชื่อมั่นผู้บริโภคแสดงถึงทัศนคติของ
ผู้บริโภคต่อภาวะ การมีงานทำรายได้ค่าครองชีพ ตลอดจนทิศทาง และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งการ
คาดการณ์ในอนาคต หากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโน้มที่ดี ผู้บริโภคก็จะใช้จ่าย และลงทุนเพิ่มขึ้น
ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นตามไปด้วยในทางกลับกันหากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น ย่อส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมในอนาคต [1]
ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน(ปี พ.ศ. 2564) ได้เกิดการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โคโรน่า ที่เรียกว่า COVID-19
ส่งผลกระทบต่อ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เป็นอย่างมาก จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นจังหวัดหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบต่อ
สถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก ผู้วิจัยได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อ คะแนนความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จึงได้ทำวิจัยเรื่องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ ในตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นด้านเศษฐ
กิจของผู้บริโภค ว่ามีผลเกี่ยวข้องในการเพิ่มขึ้นหรือลดลง และได้สารสนเทศจากการผลการวิจัยที่เป็นแนวทางในการแก้ไข
หรือ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ต่อผู้เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อสร้างสมการทำนายคะแนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ -อายุ –สถานภาพ -อาชีพ
-การศึกษา –รายได้ -รายจ่าย
-จำนวนสมาชิกในครอบครัว
-เงินออม -ที่พักอาศัย-หนี้สิน
-จำนวนคนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลีย้ งดู
ปัจจัยด้านนโยบาย
-เงินเยียวยา 5000 บาท
-บัตรคนจน
- ลดค่าไฟฟ้า
-การช่วยเหลือเกษตรกร
-ความมั่นใจการทำงานของรัฐ
-ความมั่นใจต่อความยุติธรรมของกฎหมาย
-ความมั่นใจต่อการดูแลประชาชน
-ความมั่นใจต่อสิทธิการใช้สื่อ
- ความมั่นใจต่อความเป็นจริงของข่าวสาร

ปัจจัยด้านสถานการณ์ความรู้สึกของบุคคล
-ความเครียดในการใช้จ่าย
-ความพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์
-ความมั่นใจต่อสุขภาพของตนเอง
-ความมั่นใจต่อความมั่นคงของชีวิต
คะแนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ด้านเศรษฐกิจ (ปี2563)
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจทั่วไปของชุมชน
–ราคาพืชผลทางการเกษตรคุ้มต่อการลงทุน
-จำนวนนักท่องเที่ยว
-ค่าใช้จ่ายการรักษาทางสาธารณะสุข
-ความวิตกกังวลด้านเศรษฐกิจ

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในชุมชนบ้านเมืองงาย 11 หมู่บ้าน จำนวน 6,049 คน
ตัวอย่าง ผู้บริโภคในชุมชนบ้านเมืองงายในปี 2563 โดยขนาดตัวอย่าง ใช้หลักการของการวิเคราะห์การถดถอยเป็น
รูปแบบการวิจัยแบบสหสัมพันธ์ ดังนั้นขนาดตัวอย่างต้องขึ้นอยู่กับตัวแปร และตัวแปรที่นำมาใช้วิเคราะห์ต้องไม่น้อยว่า 20 ตัว
แปร จึงใช้กฎของ Rules of thumb [2] โดยมีสูตรหาขนาดตัวอย่าง คือ n > 50 + 8m
เมื่อ
n แทน ขนาดของตัวอย่าง
m แทน จำนวนตัวแปรที่อยู่ในกรอบแนวคิด
จากกรอบแนวคิดเบื้องต้นมีจำนวนตัวแปร 51 ตัว แทนค่า m ได้ n ≥ 458 ผู้วิจัยเพิ่มขนาดของตัวอย่างเป็น 480
คน เพื่อให้การวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้น เพื่อป้องกันข้อมูลศูนย์หาย หรือ Missing จึงใช้ตัวอย่างขนาด 480 ตัวอย่าง ใช้หน่วย
ตัวอย่างเป็นครอบครัว โดยหาสัดส่วน ใช้เทคนิค การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ ในตำบลเมือง
งาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจช่วงปกติกับสถานการณ์ COVID-19
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ตอนที่ 3 ระดับความมั่นใจต่อสถานการณ์ COVID-19 โดยมีเกณฑ์ การวัดคือระดับคะแนน 0 ถึง 10 โดยคะแนนต่ำสุดคือ 0
ความหมายคือ ไม่มีความมั่นใจเลย และ คะแนนสูงสุดคือ 10 ความหมายคือ มั่นใจมากที่สุด โดยกำหนดเกณฑ์การแปลผลประยุกต์ใช้
ของ [3] ได้ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
8.01 – 10.0
มากที่สุด
6.01 – 8.00
มาก
4.01 – 6.00
ปานกลาง
2.01 – 4.00
น้อย
0.00 – 2.00
น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ระดับความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2563) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2563) โดยใช้มาตรวัดเจตคติของลิเคอร์ท (Likert scale) จากคำถาม 20 ข้อ ได้คะแนนคะแนนความเชื่อมั่น รวม 100
คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การแปลผลประยุกต์ใช้ ของ [3] ได้ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
90.01- 100.00
มากที่สุด
70.01 – 90.00
มาก
50.01 – 70.00
ปานกลาง
30.01 – 50.00
น้อย
20.00 – 30.00
น้อยที่สุด
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นอื่นๆ/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจ หรือความคิดเห็นทางด้านเศรษฐกิจ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) นำแบบสอบถามที่ได้ทำการสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
3) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ค่า IOC
(Index of item objective congruence) จากค่า IOC ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปทุกข้อ ถ้าค่า IOC เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ 0.5
นำไปใช้ได้ อ้างอิง [4]
4) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือแบบสอบถาม นำแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก(Conbach’s alpha coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.8038
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรในตำบลเมืองงาย โดยเข้าไปขอข้อมูลจำนวนประชากรใน เทศบาล
ตำบลเมืองงายและเทศบาลพระธาตุปู่ก่ำเพื่อทราบจำนวนที่แท้จริงของประชากร
2)เก็บรวบรวมไว้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ในตำบลเมืองงาย แบบสอบถาม
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ ในตำบลเมืองงาย แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่2 ข้อมูลความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์ปกติกับช่วงสถานการณ์ COVID-19
ส่วนที่3 ระดับความมั่นใจต่อสถานการณ์
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ส่วนที่4 ระดับความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2563)
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นอื่นๆ/ข้อเสนอแนะ
3) เก็บข้อมูลกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try-out) จำนวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
4) เมื่อได้ข้อมูลจาก ตัวอย่างเก็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คือ โปรแกรม R และโปรแกรม Microsoft Excel
ในการประมวลผล และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของผู้บริโภค โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: S.D.)
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของผู้บริโภค โดยใช้สถิติอนุมาน ได้แก่
t-test, F-test (F) และ Welch test (Fw) และทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนใช้ สถิติ Scheffe's Test
กรณีใช้ F-test และใช้ Games-Howell กรณีใช้ Welch test
3) สร้างสมการทำนายความเชื่อมั่น ด้านเศรษฐกิจของผู้บริโภค โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
regression analysis)
3.1) สร้างสมการทำนายโดยวิเคราะห์การถดถอย โดยการคัดเลือกตัวแปรอิสระโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระ
แบบขั้นตอน (Stepwise regression)
3.2) ตรวจสอบข้อมูลตัวแปรตาม มีการแจกแจงปรกติ โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk test
3.3) ตรวจสอบตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น โดยใช้สถิติ RESET Test
3.4) ตรวจสอบส่วนเหลือแต่ละค่าเป็นอิสระกัน โดยใช้สถิติ Breusch-Pagan Test
3.5) ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุโดยใช้สถิติ Variance Inflation Factor (VIF)
3.6) ปรับแก้สมการที่ติดเงื่อนไขค่าคลาดเคลื่อนของแต่ละค่าสังเกตเป็นอิสระกันโดยใช้วิธีการ NewayWest [5]
หมายเหตุ ในงานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดย * หมายถึงมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล และผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของผู้บริโภคในตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนบุคคล
คะแนนความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยส่วนบุคคล
%(n)
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ช่วงอายุ
ต่ำกว่า 20
2.5 (12)
58.92
12.18
21-30
20.21 (97)
53.78
10.74
31-40
22.29 (107)
57.72
10.28
41-50
18.54 (89)
52.63
9.17
51-60
20 (96)
53.54
10.11
61ปี ขึ้นไป
16.46 (79)
52.56
10.00

สถิติทดสอบ

p-value

F=4.031*

0.001
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ปัจจัยส่วนบุคคล

%(n)

สถานภาพ
โสด
31.25 (150)
สมรส
53.12 (255)
หม้าย/หย่าร้าง
15.63 (75)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
31.16 (148)
มัธยมศึกษาตอนต้น
9.68 (46)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 12.84 (61)
อนุปริญญา/ปวส.
15.38 (73)
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26.31 (125)
สูงกว่าปริญญาตรี
4.63 (22)

คะแนนความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
55.03
54.84
51.15

11.04
10.13
8.84

52.30
56.54
53.15
54.44
55.88
59.55

9.840
10.34
10.92
11.363
8.815
12.853

สถิติทดสอบ

p-value

F= 4.299*

0.014

Fw=3.238*

0.009

จากข้อมูลตารางที่ 1 เมื่อนำอายุของผู้บริโภคมาจัดเป็นกลุ่มตามช่วงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ที่ 31-40 ปี
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 58.92 และผู้ที่มีช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป มีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ย
ต่ำที่สุด คือ 52.56 มีอย่างน้อย 1 ช่วงอายุที่มีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ยของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน (p-value < 0.05) และ
นำไปเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffe's พบว่า ช่วงอายุ 31-40 ปี มีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่น
แตกต่างจากกลุ่มอายุ 41-50 และ อายุ 61 ปีขึ้นไป (p-value < 0.05)
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพโสดมีคะแนนความเชื่อมั่น เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 55.03 และ
สถานภาพ หม้าย/อย่าร้าง มีคะแนนความเชื่อมั่น เฉลี่ยต่ำสุดคือ 51.15 และ มีอย่างน้อย 1 สถานภาพมีคะแนนความเชื่อมั่น
เฉลี่ยที่แตกต่างกัน (p-value < 0.05) และนำไปเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffe's พบว่า
สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นแตกต่างจากสถานภาพ โสดและสมรส (p-value < 0.05)
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีคะแนน
ความเชื่อมั่นเฉลี่ยสูงสุด คือ 59.55 และผู้ที่มรี ะดับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ยต่ำสุด คือ
52.30 มีอย่างน้อย 1 ระดับการศึกษามีคะแนนความเชื่อมั่นผู้บริโภคเฉลี่ยที่แตกต่างกัน (p-value < 0.05) และนำไป
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชือ่ มั่นรายคู่โดยใช้สถิติ Games-Howell พบว่า ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
ความเชื่อมั่นแตกต่างจาก ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (p-value < 0.05)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านนโยบายของรัฐ
ปัจจัยด้านนโยบาย
การได้รับช่วยเหลือด้านการลดค่าใช้ไฟฟ้า
(ช่วงปกติ)
ได้รับ
ไม่ได้รับ

คะแนนความเชื่อมั่นด้านเศรฐกิจ
ค่าเฉลี่ย
S.D.

56.06
54.05

7.183
10.705

ค่าสถิติทดสอบ
t-test

p-value

-1.474*

0.000
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คะแนนความเชื่อมั่นด้านเศรฐกิจ
ค่าเฉลี่ย
S.D.

ปัจจัยด้านนโยบาย
การได้รับช่วยเหลือด้านการลดค่าใช้ไฟฟ้า
(ช่วงCOVID-19)
ได้รับ
ไม่ได้รับ

52.15
56.18

8.984
11.001

ค่าสถิติทดสอบ
t-test

p-value

4.341*

0.001

จากตารางที่ 2 พบว่า ทั้งในช่วงปกติและช่วง COVID-19 ผู้ที่ได้รับและไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านการลดค่าไฟฟ้ามี
คะแนนเฉลีย่ ของคะแนนความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน (p-value < 0.05) ในช่วงปกติผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือการลดค่าใช้ไฟฟ้ามีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ยมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ แต่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผู้
ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือการลดค่าใช้ไฟฟ้ามีคะแนนความเชื่อมั่นมากกว่าผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ
2. ผลการสร้างสมการทำนายคะแนนความเชื่อมั่นด้านเศรฐกิจของผู้บริโภคในตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ คะแนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตำบลเมืองงาย อำเภอ เชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise regression) พบว่ามีตัวแปร
อิสระที่ส่งผลต่อคะแนนความเชื่อมั่น 7 ตัวแปร ดังนี้
Y
แทน คะแนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ (ปี2563)
X1
แทน จำนวนสมาชิกในครอบครัว
X2
แทน ระดับการศึกษาสูงสุด
X3
แทน ความรู้สึกต่อค่าใช้จ่ายการรักษาสาธารณสุขมีความเหมาะสม
X4
แทน ความมั่นใจต่อราคาพืชผลทางการเกษตรว่าคุ้มเพียงพอต่อการลงทุน
X5
แทน ความมั่นใจต่อด้านของครอบครัว ชีวิต และทรัพย์สิน
X6
แทน ความมั่นใจต่อการลงทุนทำกิจการต่างๆ
X7
แทน ความมั่นใจต่อด้านการบริการสาธารณสุข และทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวแปร
Y

X1
-0.438

X2
-0.363

X3
-0.593

X4
0.084

X5
-0.061

X6
0.005

X7
-0.320

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

-

-0.066
-

0.005
-0.067
-

-0.120
-0.033
-0.120
-

0.068
-0.085
0.020
-0.240
-

0.034
0.065
-0.075
-0.609
-0.236
-

0.022
0.112
-0.011
-0.023
0.024
-0.581
-
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จากตารางที่ 3 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่าตัวแปร X1, X2, X3, X4, X5., X6 และ X7 มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตาม (คะแนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ) จึงนำไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน
(Stepwise) โดยใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ Ordinary Least Square method (OLS) ได้ผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากผลการประมาณค่า โดย Ordinary Least
Square (OLS)
ตัวแปร
b
SEb
t
p-value
R2
Constant
26.03
2.27
11.46*
0.0000
X1
0.63
0.29
2.22*
0.0269
X2
0.30
0.08
3.65*
0.0003
X3
3.97
0.50
7.88*
0.0000
0.4301
X4
1.14
0.30
3.78*
0.0002
X5
1.09
0.31
3.50*
0.0005
X6
0.92
0.27
3.47*
0.0005
X7
-0.70
0.27
-2.62*
0.0090
จากตารางที่ 4 พบว่า มีตัวแประอิสระที่เข้าสมการทำนายทั้งหมด 7 ตัวแปร และทั้ง 7 ตัวแปรมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตามซึ่งสามารถเขียนสมการทำนายได้ ดังนี้
Yˆ = 26.03 + 0.63 X 1 + 0.30 X 2 + 3.97 X 3 + 1.14 X 4 + 1.09 X 5 + 0.92 X 6 − 0.70 X 7

เมื่อนำสมการทำนายทีไ่ ด้ไปตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย ได้ผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบตัวแบบสมการทำนาย
การตรวจสอบ
1.ตรวจสอบตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น
2.ตรวจสอบความแปรปรวนมีค่าคงที่
3.ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนของแต่ละค่า
สังเกตเป็นอิสระกัน
4.ตรวจสอบการแจกแจงของค่าคลาดเคลื่อน
มีการแจกแจงปรกติ

ตัวสถิติ
Ramsey’s
RESET test
Breusch–Pagan
test
Durbin–Watson
test
Shapiro – wilk
test

ค่าที่ได้
p-value =
0.4965
p-value =
0.4221
p-value =
0.0000
p-value
=0.0193

สรุปผล
ตัวแบบสมการทำนายมี
ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
ภาวะความแปรปรวนคงที่
ค่าคลาดเคลื่อนมี
ความสัมพันธ์ในกันเอง
ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจก
แจงปรกติ ที่ α = 0.01
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การตรวจสอบ
5. ตรวจสอบการเกิดความสัมพันธ์เชิงเส้น

ตัวสถิติ
VIF (Variance
inflation factor)

ค่าที่ได้
X1 = 1.02
X2 = 1.03
X3 = 1.09
X4 = 2.84
X5 = 2.77
X6 = 2.73
X7 = 1.95

สรุปผล
ตัวแปรอิสระไม่เกิด
Multicollinearity หรือ ตัว
แปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์
เชิงพหุ
*กำหนด VIF ≤ 4

จากข้อมูลตารางที่ 5 พบว่าค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ในกันเอง กรณีนี้ไม่ผ่านเงื่อนไขตามข้อตกลงเบื้องต้น
ดังกล่าว ทั้งนี้ [5] เสนอใช้วิธีการแก้โดยใช้ วิธีการ NewayWest พบว่าตัวแปรที่แก้ไขโดย NewayWest มีตัวแปร อิสระ 2
ตัวที่ไม่ผ่านเงื่อนไข คือ X5 และ X7 จึงนำตัวแปรทั้งสองตัวนี้ออกจากการวิเคราะห์ แล้วทำการคำนวณหาสมการทำนายใหม่ได้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
Y
X1
X2
X3
X4
X6

X1
-0.455
-

X2
-0.349
-0.072
-

X3
-0.630
0.008
-0.062
-

X4
0.113
-0.124
-0.009
-0.210
-

X6
-0.328
0.113
-0.008
0.004
-0.625
-

จากตารางที่ 6 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่าตัวแปร X1, X2, X3, X4 และ X6 มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตามจึงนำไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน โดยใช้ วิธีประมาณค่า พารามิเตอร์ แบบ
Ordinary Least Square (OLS) ได้ผลดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากผลการประมาณค่า โดย Ordinary Least
Square (OLS)
ตัวแปร
b
SEb
t
p-value
R2
Constant
24.03
2.19
10.97*
0.0000
X1
0.62
0.29
2.12*
0.0344
X2
0.31
0.08
3.69*
0.0003
X3
4.09
0.51
7.99*
0.0000
0.4068
X4
1.78
0.24
7.27*
0.0000
X6
0.86
0.325
3.47*
0.0006
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จากตารางที่ 7 พบว่า มีตัวแประอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามทั้งหมด 5 ตัวแปรได้แก่ X1, X2, X3, X4 และ X6 ตัว
แบบการถดถอยสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ประมาณ 40.68% แต่เมื่อนำสมการทำนายที่ได้ไปตรวจสอบ
เงื่อนไขเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย ได้ผลดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้นของตัวแบบสมการทำนาย
การตรวจสอบ

ตัวสถิติ

ค่าที่ได้

1.ตรวจสอบตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น

Ramsey’s RESET test

2.ตรวจสอบความแปรปรวนมีค่าคงที่

Breusch–Pagan test

3.ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนของแต่ละค่า
สังเกตเป็นอิสระกัน
4.ตรวจสอบการแจกแจงของค่า
คลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ
5. ตรวจสอบการเกิดความสัมพันธ์เชิงเส้น

Durbin–Watson test

p-value
= 0.2804
p-value
= 0.0795
p-value
= 0.0000
p-value
= 0.0193
X1 = 1.02
X2 = 1.01
X3 = 1.08
X4 = 1.78
X 6 = 1.70

Shapiro – wilk test
VIF (Variance
inflation factor)

สรุปผล
ตัวแบบสมการทำนายมี
ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
ภาวะความแปรปรวนคงที่
ค่าคลาดเคลื่อนมี
ความสัมพันธ์ในกันเอง
ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจก
แจงปรกติ ที่ α = 0.01
ตัวแปรอิสระไม่เกิด
Multicollinearity หรือ ตัว
แปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์
เชิงพหุ
*กำหนด VIF ≤ 4

จากข้อมูลตารางที่ 8 พบว่ายังมีค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ในกันเอง กรณีนี้ไม่ผ่านเงื่อนไขตามข้อตกลงเบื้องต้น
ดังกล่าว ทั้งนี้ [5] เสนอใช้วิธีการแก้โดยใช้ วิธีการ NewayWest ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 9
ตารางที ่ 9 ค่ า สั มประสิ ท ธิ์ การถดถอยและการทดสอบค่า สั มประสิ ทธิ ์ก ารถดถอยจากผลการประมาณค่ า โดยวิธีการ
NewayWest
ตัวแปร
b
SEb
t
p-value
R2
Constant
24.03
2.63
9.12*
0.0000
X1
0.62
0.31
1.98*
0.0482
X2
0.31
0.10
3.09*
0.0021
X3
4.09
0.64
6.35*
0.0000
0.4068
X4
1.78
0.33
5.42*
0.0000
X6
0.86
0.337
2.33*
0.0204
จากตารางที่ 7 และ ตารางที่ 9 เมื ่ อ เปรีย บเที ยบค่า standard error กั บ สมการถดถอยที่ ไม่ มีก ารแก้ปัญหา
Auntocorrelation พบว่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และ R2 เท่ากัน แต่ค่า standard error กรณีที่ไม่ได้แก้ไขมีค่าน้อยกว่าการ
ทำการแก้ไข และให้ค่า t สูง แต่ standard error ของ Neway-west method for correcting standard error มีค่าสูงขึ้น
และลดขนาดของค่ า t ลง แสดงว่ า standard error ของ OLS underestimate true standard error สำหรั บ ทุ ก ค่ า
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Durbin-Watson ของสมการ Neway-west method มี ค ่ า เท่ า กั บ OLS วิ ธ ี ก ารนี ้ ไ ด้ แ ก้ ไ ขแก้ ป ั ญ หา Autocorrelation
เรียบร้อยแล้ว
ได้ตัวแบบสมการทำนาย;

Yˆ = 24.03 + 0.62 X 1 + 0.31 X 2 + 4.09 X 3 + 1.78 X 4 + 0.86 X 6

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคะแนน
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ปัจจัย อายุ สถานภาพ จำนวนสมาชิกในครอบครัว (คน) จำนวนปีในการศึกษา รายจ่ายเฉลี่ย ความ
วิตกกังวลในด้านเศรษฐกิจ ความเครียดในการใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายการรักษาสาธารณสุขมีความเหมาะสม จำนวนนักท่องเที่ยวใน
ตำบล การทำงานของรัฐบาลตามนโยบาย ระดับความมั่นใจต่อความยุติธรรมของกฎหมาย การดูแลประชาชน สิทธิการเท่า
เทียมกัน ราคาพืชผลทางการเกษตรคุ้มเพียงพอต่อการลงทุน การลงทุนทำกิจการต่างๆ ด้านของครอบครัว ชีวิต และทรัพย์สิน
ด้านการบริการสาธารณสุข และทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพ ปัจจั ยเล่านี้ทำเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในระดับสูงต่อด้าน
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับ [6] ที่ได้กล่าวว่า ความไว้วางใจของผู้บริโภคหรือผู้ให้บริการมีความสำคัญอย่างสูงต่อสิ่งที่เรียกว่า
ความสม่ำเสมอ ความรับผิดชอบ ความสื่อสัตย์ความยุติธรรม และ [7] ที่ได้อธิบายถึงความเชื่อมั่นว่าการที่ลูกค้าจะเกิดความ
เชื่อความเชื่อมั่นต่อกิจการ หรือองค์กรใดๆ ผู้ให้บริการจะต้องมีศักยภาพที่บ่งบอกว่ามีความสามารถในการบริการที่ดี
ความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนความเชื่อมั่นผู้บริโภค จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาสูงสุด ความรู้สึกต่อ
ค่าใช้จ่ายการรักษาสาธารณสุขมีความเหมาะสม ความมั่นใจต่อราคาพืชผลทางการเกษตรว่าคุ้มเพียงพอต่อการลงทุนความ
มั่นใจต่อการลงทุนทำกิจการต่างๆ ความมั่นใจต่อด้านของครอบครัว ชีวิต และทรัพย์สิน ความมั่นใจต่อด้านการบริการ
สาธารณสุข และทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาคะแนนความเชื่อมั่นผู้บริโภคในแต่ละปีเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความเชื่อมั่น
2.ควรมีการศึกษาปัจจัยในหลาย ๆ ด้านนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการว่างงาน เป็นต้น
3.หากมีการศึกษาความเชื่อมั่นในด้านอื่นๆควรใช้สถิตินอกเหนือจากงานวิจัยนี้ได้เช่นการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหา
อิทธิพลที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
กิติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองงาย และพระธาตุปู่ก่ำ ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการให้จำนวนประชากร
เพื่อนำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณประชาชนในชุมชนเมืองงายที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
[1] วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคใต้ 2560”, การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9, หน้า 1447-1456 (2561)
[2] Samuel B. Green (1991) How Many Subjects Does It Take To Do A Regression Analysis,
Multivariate Behavioral Research, 26:3, 499-510, DOI: 10.1207/s15327906mbr2603_7
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การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 64-70 (2539)
[4] พิชญ์สินี ชมภูคำ, วิทยาการวิจัย, เชียงใหม่: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (2558)
[5] พิชญ์สินี ชมภูคำ, การวิเคราะห์ถดถอยพร้อมการใช้โปแกรม R, เชียงใหม่: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (2561)
[6] Larzelere, R., & Huston, T. “The Dyadic Trust Scale: Toward Understanding Interpersonal Trust in
Close Relationships”, Journal of Marriage and Family, 42(3), p.595-604 (1980) doi:10.2307/351903
[7] มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ , ปัจจัยความเชื่อมั่นและความภักดี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า
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การปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
RICE CULTIVATION PRACTICE ACCORDING TO ORGANIC AGRICULTURE STANDARDS OF
FARMERS IN MUANG DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE
กนกกานต์ วงค์ษา1*, พุฒิสรรค์ เครือคำ1, นคเรศ รังควัต2 และ สายสกุล ฟองมูล3
Kanokkarn Wongsa1, Phutthisun Kruekum1, Nakarate Rungkawat2 and Saisakul Fongmul3
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
50290
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน : กนกกานต์ วงค์ษา
อีเมล : Kanokkarn.778@gmail.com
บทคัดย่อ:
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 2) เศึกษาการ
ปฏิบัติการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการปลูกข้าวตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร และ 4) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ จำนวน 174 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์พหุถดถอย
ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57 ปี ส่วนใหญ่มีส ถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า มีจ ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน จำนวนแรงงานในครัวเรือน 2 คน มีพื้นที่ในการทำ
เกษตรกรรมเฉลี่ย 10.43 ไร่ มีร ายได้ภ าคการเกษตรเฉลี่ย 49,435.63 บาทต่อปี มีจ ำนวนหนี้ส ินของเกษตรกรเฉลี่ ย
179,828.73 บาท เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวเฉลี่ย 28 ปี มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเฉลี่ย 1 กลุ่ม มีการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี เกษตรกรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมและดูงานด้านการปลูกข้าวอินทรีย์
เฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 2 ช่องทาง เกษตรกรได้เข้าร่วมการ
ประชุมด้านการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในระดับมาก เกษตรกรมีระดับการปฏิบัติใน
การปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับมากโดยปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรอย่างมี α = 0.05 ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มของชุมชน จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมด้าน
การเกษตร และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร สำหรับปัญหาอุปสรรคในการปลูกข้าว
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่พบ ได้แก่ การเกิดแมลงสัตว์ศัตรูข้าว เพลี้ย และหนอนกอข้าว การเกิดโรคระบาดในนาข้าว โรค
ใบไหม้ โรคขอบใบแห้ง และโรคถอดฝักดาบ มีต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาดินเสื่อมโทรม และความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง และเกษตรกรมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดฝึกอบรมเกี่ ยวกับการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การ
ป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าว และการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ควรหาแนวทาง
ในการรับซื้อข้าวอินทรีย์ให้สูงขึ้นเพื่อในเหมาะสมกับข้าวที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการแป รรูป
ผลิตภัณฑ์ และความเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายผลผลิตให้หลากหลาย
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คำสำคัญ : การปฏิบัติ การปลูกข้าว มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ABSTRACT:
This study was conducted to investigate : 1) socio-economic attributes of rice farmers in Pan district,
Chiang Rai province ; 2) rice growing practice under organic farming standards of the farmers ; 3) factors
effecting rice growing practice under organic farming standards of the farmers ; and 4) problems encountered
and suggestions of the farmers A set of questionnaires was used for data collection administered with 174
farmers growing rice under organic farming standards. Obtained data were analyzed by under organic farming
standards. Obtained data were analyzed by using descriptive statistics i.e. percentage, mean and standard
deviation and inferential statistics i.e. multiple regression analysis.
Results of the study revealed that most of the respondents were male, 57 years old on average,
married, and elementary school graduates and below. They had 3 family members on average and 2
household labors working in the rice which covered an area of 10.43 rai pen family on average. The
respondents earned an annual income from the agricultural sector for 49,435.63 baht but they had debts
for 179,828.73 baht on average. They had rice growing experience for 28 years on average and joined one
group members on average. The respondents used to attend a training or educational about organic rice
growing once a year on average. They perceived data or information about organic rice growing through two
channels on average. The respondents attended a meeting on agriculture twice a year on average. They
had a high level of knowledge about organic farming. The respondents also had a high level of rice growing
practice under organic farming standards. The following were factors having an effect an effect on the rice
growing practice with a statistical significance level: rice growing labor, a number of agricultural meeting,
and knowledge about rice growing practice under organic farming standards.
The following were problems encountered: 1) insects and pests such as aphid and rice borer; 2)
epidemic in the rice field such as rice blast disease and bakanae disease; 3) high production costs; 4) soil
deterioration; and 5) damages due to adverse climate. The following were suggestion: which should be
done: 1) training on rice growing under organic farming standards; 2) insect and dissect and disease
prevention/elimination in the rice field; 3) promotion of processing for yield value adding distribution
channels.
Keywords: practice, rice growing, organic farming standards
คำนำ:
ปัจจุบันประชากรทั่วโลกรวมถึงประชากรไทยได้เริ่มให้ความสำคัญในการบริโภคอาหาร ที่มีความปลอดภัย ผ่าน
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน
อนาคต ทำให้เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มาจากข้าวอินทรีย์ โดยผู้บริโภค

806

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ได้ให้ความสนใจในเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น สำหรับการบริโภคข้าวและผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีสุขภาพ
ที่ดี ถือเป็นโอกาสและช่องทางอันดีของเกษตรกรไทยที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวอินทรีย์และผลผลิตที่มา
จากเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขันในอนาคต [1] ประเทศไทยมีประสิทธิภาพในด้านการทำการเกษตร
จากภูมิประเทศที่เป็นแหล่งการผลิตข้าวที่เหมาะสม
เนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์จำเป็นต้องใช้ร ะยะเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงจากการทำการเกษตรในรูปแบบเดิม จึงต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร การ
สร้างแรงจูงใจที่ทำให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรี ย์ ข้อดีข้อเสียในการเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งอุปสรรคที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกษตรกรยังคงตัดสินใจผลิตสินค้าแบบเดิม [2] เพื่อให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐานในระดับที่เป็นกลางสามารถส่งออกสู่ตลาดสากลได้ภายใต้มาตรฐานเดี ยวกัน จังหวัดเชียงรายซึ่ง เป็นเขต
อากาศอบอุ่นทำให้เมืองเชียงรายมีสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนพืชพันธุ์ตามธรรมชาติใกล้เคียงกับเขตอบอุ่นตอนใต้ อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติภูเขา ป่าไม้ และแม่น้ำ ลักษณะโดยทั่วไป ฤดูหนาวค่อยข้างหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อนอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมมีฝ นตกอย่างสม่ำเสมอ
[3] ดังนั้นจึงส่งผลต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ชา กาแฟ สับปะรด โดยเฉพาะข้าว การเพาะปลูกข้าวอินทรีย์มี
จำนวนพื้นที่ 4,992.50 ไร่ [4]
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอเมืองเชียงราย ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
และที่ราบ มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และความแตกต่างทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อกิจกรรมทางการเกษตรของ
จังหวัดเชียงรายที่เกิดขึ้นมากมายครบทุกชนิด ไม่ว่าเป็นด้านพืช ผัก ผลไม้ ที่ล้วนแต่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมทั้งยังมีตลาด
รองรับที่มั่นคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้เกิดจากการทุ่มเท ใส่ใจ ตลอดจนวางแผน ของ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สร้างเป้าหมายงานเกษตรกรรมจากแหล่งปลูกไปจนถึงตลาดผู้บริโภคได้อย่างสอดคล้องกับ
ยุค 4.0 [5] ปัจจุบันการผลิตข้าวในระบบอินทรีย์ของเกษตรกรได้รับความสนใจมากขึ้น ภายใต้การตื่นตัวด้านการทำการเกษตร
ของไทยซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตข้าว โดยเริ่มใช้กระบวนการผลิตแบบอินทรีย์มากขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค และเพื่อการพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพสูง ปลอดสารพิษ และราคาสูง เกษตรกรจึงนิยมปลูกข้าวอินทรีย์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักถึงพิษของสารเคมีสังเคราะห์ ต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหารว่าเป็น
สาเหตุหลักของโรคภัยไข้เจ็บอันนำไปสู่การสูญเสียอย่ างยิ่งในทางเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่
สำคัญของโลกเนื่องจากประชากรโลกส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก หากข้าวมีการปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้ในการผลิต
อาทิเช่น สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้าและสารเคมี เป็นต้น จะมีผลกระทบโดยตรงอย่ างรุ่นแรงต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค การเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาซึ่งผลผลิตที่ปลอดภัยสำหรับใช้เป็นอาหารและยาซึ่งเป็นสองในสี่ของ
ปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์จะแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษยชาติในฐานะผู้ผลิตอาหาร
นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับมาตรฐานข้าวไทยให้สูงยิ่งขึ้นด้วยซึ่งจะมีผลทำให้การส่งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทำให้เศรษฐกิจของ
ประเทศจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันจะช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อมอันเป็นมรดกของชาติ และช่วยให้เกษตรกรไทย
ปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร [6]
เนื่องจากระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นวิธีทางการเกษตรที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ โดยหลีกเลี่ยงการป้องกันจำกัดด้วย
วิธีการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการรักษาผลผลิต [7] จึงได้มีการพัฒนาการ
ทำการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เริ่มมีมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2528-2529 เนื่องจากภาคเกษตรของประเทศไทยเริ่ม
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ประสบกับปัญ หาทรัพยากรที่เสื่อมโทรม และปัญหาทางด้านสุขภาพของเกษตรกรไทยจากการใช้สารเคมีมากเกินไปใน
การเกษตร เกิดปัญหาประสิทธิภาพในการผลิตลดลงเป็นผลมาจากการเสื่อมคุณภาพของดิน และส่งผลทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน
ของเกษตรกรเพิ่มมาขึ้น จากการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีที่มีราคาสูง แต่รายได้จากการขายผลผลิตกลับต่ ำลง จึงมี
เกษตรกรบางกลุ่มเริ่มหันมาทำการเกษตรในรูปแบบของการทำเกษตรทางเลือกแบบต่าง ๆ เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และฟื้นฟูความสมบูรณ์
ให้กับทรัพยากร ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการปลูกข้าวภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จึงมีความสำคัญ เพื่อนำข้อมูล
ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประกอบในการวางแผนการดำเนินงานส่ง เสริมการผลิตในพื้นที่จ ังหวัดเชียงรายและพื้นที่ อื่น ๆ ที่
ใกล้เคียงต่อไป
วิธีดำเนินการวิจัย:
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกรในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
โดยมีการดำเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง:
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ในช่วงปีการปลูกข้าว พ.ศ.2562/2563 จำนวน 306 คน จากนั้นทำการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1973) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยินยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ได้จำนวนเกษตรกรตัวอย่างจำนวน 174 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย:
การวิจ ัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในช่วงปีการ ผลิต พ.ศ.
2562/2563 จำนวน 174 คน โดยใช้แบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีจำนวน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตอนที่ 2 การศึกษาความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตอนที่ 3 การปฏิบัติการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
โดยมีข้อกำหนดการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบ่งข้อคำถามออกเป็น 9 ข้อ ได้แก่ 1) พื้นที่ปลูก 2) แหล่งน้ำ 3)
การจัดการดินและปุ๋ย 4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 5) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว 6) การขนย้าย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต 7) การแปรรูป 8) การคัดบรรจุ และ 9) การบันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูล ตอนที่ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกข้าวในระบบ มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
การวิเคราะห์ข้อมูล:
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลลักษณะพื้นที่ส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และการปฏิบัติใน
การปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาจนฐาน 2) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูล โดยใช้ค ่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Mean
Score) 3) การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ด้วยการใช้สถิติพรรณนาเพื่อ
อธิบายข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ในส่วนของการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โ ดยให้กลุ่มตัวอย่าง
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
เกษตรกรแสดงระดับการปฏิบัติตามค่ามาตรประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 5 = ปฏิบัติมากที่สุด 4 = ปฏิบัติมาก 3 = ปฏิบัติปาน
กลาง 2 = ปฏิบัติน้อย 1 = ปฏิบัติน้อยที่สุด โดยนำคะแนนที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ยและแบ่งช่ วงเพื่อใช้ในการพิจารณาระดับการ
ปฏิบัติการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ดังนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 มีการปฏิบัติในระดับมาก
ที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 มีการปฏิบัติในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ค่า
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 มีการปฏิบัติในระดับน้อย และ ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
ในส่วนการวิเคราะปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาข้อมูล
ทางสถิติ เพื่อหาว่าตัวแปรอิสระใดมีผ ลต่อตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และมีความสัมพันธ์กันในทิศทางใดกับตัวแปรตาม (เชิงบวกหรือ
เชิงลบ) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใช้ตัวแปรอิสระจำนวน 16 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึก ษา สมาชิกใน
ครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร รายได้ภาคการเกษตร จำนวนหนี้สิน ประสบการณ์ในการปลูกข้าว การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มชุมชน การติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการเกษตร ประสบการณ์ในการฝึกอบรมและดูงานด้านการปลู กข้า ว
อินทรีย์ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมด้านการเกษตร
และความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์สูงกว่า 0.80 ที่จะก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง
(Multicollinearity) อันเป็นการละเมิดเงื่อนไขของการวิเคราะห์ถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย:
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือต่ำกว่า มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน จำนวนแรงงานในครัวเรือน 2 คน พื้นที่
ในการทำเกษตรเฉลี่ย 10.43 ไร่ มีร ายได้ภ าคการเกษตรเฉลี่ย 49,435.63 บาทต่อปี จำนวนหนี้ส ินของเกษตรกรเฉลี่ย
179,828.73 บาท ส่วนใหญ่เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าว 28 ปี มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเฉลี่ย 1 กลุ่ม การ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ ย 2 ครั้งต่อปี เกษตรกรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมและดูงานด้านการปลูกข้า ว
อินทรีย์เฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 2 ช่องทาง เกษตรกรได้เข้า
ร่วมการประชุมด้านการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี และเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับมาก
การปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร:
ผลการศึกษาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรพบว่า มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติในการ
ปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รวมกันทุกด้านเท่ากับ 4.09 ซึ่งอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก (Table 1) โดยมีรายละเอียด
การปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนี้
1. ด้านพื้นที่ปลูก การศึกษาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรด้านพื้นที่ปลูก ซึ่งมี
ข้อคำถามย่อยทั้งหมด 8 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับปฏิบัติมากทั้งหมดทุกข้อ สามารถเรียงลำดับจาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อคำถามที่ 3 แปลงปลูกข้าวไม่เคยเป็นสถานที่ทิ้งสารเคมี (ค่าเฉลี่ย 4.35) รองลงมาได้แก่ ข้อ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
คำถามที่ 2 แปลงปลูกข้าวไม่เคยเป็นที่ทิ้งขยะ (ค่าเฉลี่ย 4.34) ข้อคำถามที่ 1 แหล่งแปลงปลูกข้าวตั้งอยู่ไกลจากโรงพยาบาล
(ค่าเฉลี่ย 4.11)
2. ด้านการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรด้านแหล่งน้ำ ซึ่งมีข้อคำถามย่อยทั้งหมด
8 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับการปฏิบัติมาก สามารถ
เรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อคำถามที่ 1 แหล่งน้ำที่ใช้ปลูกข้าวไม่ไหลผ่านชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.24) รองลงมา
คือ ข้อคำถามที่ 3 น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีโอกาสไหลลงในแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 4.20) ข้อคำถามที่ 2
แหล่งน้ำที่ใช้ปลูกข้าวไม่ไหลผ่านคอกปศุสัตว์ สัตว์ปีก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับข้อคำถามที่ 7 บริเวณบ่อ/สระ ไม่เคยอยู่ใกล้ที่ตั้ง
โรงพยาบาลมาก่อน (5 ปี) หรือเป็นคอกปศุสัตว์มาก่อน (2 ปี) หรืออยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือมีโอกาสปนเปื้อนสารเคมี
จากพื้นที่ใกล้เคียง (ค่าเฉลี่ย 4.18)
3. ด้านการจัดการดินและปุ๋ย การศึกษาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรด้าน
การจัดการดินและปุ๋ย มีข้อคำถามย่อยทั้งหมด 9 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับการปฏิบัติมากทั้งหมดทุก
ข้อ สามารถเรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อคำถามที่ 6 ภาชนะที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่ร่วมกับปุ๋ยเคมี/วัตถุ
อันตราย (ค่าเฉลี่ย 4.36) รองลงมา ได้แก่ ข้อคำถามที่ 5 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในฟาร์มได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ (ค่าเฉลี่ย 4.27)
ข้อคำถามที่ 4 ไม่มีการใช้สารเคมี/ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชก่อน-หลังการเพาะปลูก (ค่าเฉลี่ย 4.25)
4. ด้านการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การศึกษาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรด้านการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีข้อคำถามย่อยทั้งหมด 3 ข้อ
โดยกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับการปฏิบัติมากทั้งหมดทุกข้อ สามารถเรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมา กสุด
ได้แก่ ข้อคำถามที่ 1 เมล็ดพันธุ์ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน/ศูนย์ข้าวชุมชน/แปลงที่มีการ
ตรวจตัดพันธุ์ปน เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.46) รองลงมาคือ ข้อคำถามที่ 2 เมล็ดพันธุ์มาจากระบบการผลิต
ข้าวอินทรีย์ (ค่าเฉลี่ย 4.41) และข้อคำถามที่ 3 เมล็ดพันธุ์ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรมหรือผ่านการฉายรังสี (ค่าเฉลี่ย 4.14)
5. ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การศึกษาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรด้านการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีข้อคำถามย่อยทั้งหมด 5 ข้อ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเกษตรมีการปฏิบัติในระดับการปฏิบัติมากทั้งหมดทุกข้อ สามารถเรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ ข้อ
คำถามที่ 4 ทำความสะอาดบริเวณลานนวด-ลานนวดข้าวก่อนใช้งาน (กรณีใช้ลานนวดข้าว) (ค่าเฉลี่ย 4.21) รองลงมาคือ ข้อ
คำถามที่ 1 เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยคำนึงถึงระยะสุกแก่และสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้ผลผลิตสูญเสียคุณภาพ และข้อคำถามที่ 3
ทำความสะอาดบริเวณลานนวด-ลานนวดข้าวก่อนใช้งาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.17)
6. ด้านการขนย้าย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต การศึกษาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรด้านการขนย้าย การเก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต ซึ่งมีข้อคำถามย่อยทั้งหมด 7 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่าง
เกษตรมีการปฏิบัติในระดับการปฏิบัติมากทั้งหมดทุกข้อ สามารถเรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ ข้อคำถามที่ 6
สถานที่เก็บรักษาผลิตผลไม่อยู่บริเวณเดียวกันกับสถานที่วางสารเคมี (ค่าเฉลี่ย 4.29) รองลงมาคือ ข้อคำถามที่ 4 มีการเก็บ
รักษาและจัดการแยกกันระหว่างข้าวเปลือกอินทรีย์และข้าวเปลือกที่ไม่ใช่อินทรีย์ (ค่าเฉลี่ย 4.28) ข้อคำถามที่ 8 ภาชนะบรรจุ
ผลิตผลสำหรับเก็บรักษาสะอาดและปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.24)
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7. ด้านการแปรรูป การศึกษาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรด้านการขนย้าย
การเก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต ซึ่งมีข้อคำถามย่อยทั้งหมด 7 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างเกษตรมีการปฏิบัติในระดับการปฏิบัติ
มากทั้งหมดทุกข้อ สามารถเรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ ข้อคำถามที่ 2 มีกระบวนการแยกสีข้าวอินทรีย์ที่ชัดเจน
(ค่าเฉลี่ย 4.10) รองลงมาคือ ข้อคำถามที่ 1 มีการทำความสะอาดและกำจัดข้าวปนในเครื่องสีข้าวก่อนสี (ค่าเฉลี่ย 4.01) ข้อ
คำถามที่ 5 มีการบำรุงรักษาและสุขาภิบาลในโรงสีข้าว (ค่าเฉลี่ย 3.85)
8. ด้านการคัดบรรจุ การศึกษาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรด้านการคัดบรรจุ
ซึ่งมีข้อคำถามย่อยทั้งหมด 5 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างเกษตรมีการปฏิบัติในระดับการปฏิบัติมากทั้งหมดทุกข้อ สามารถเรียงลำดับ
จากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ ข้อคำถามที่ 2 ภาชนะบรรจุข้าวสะอาด ใหม่ ไม่ชำรุด สามารถป้องกันการปนเปื้อน และ
ความชื้น (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมาคือ ข้อคำถามที่ 1 ข้าวที่บรรจุถุงมีการทำความสะอาดคัดแยกสิ่งเจือปน และข้อคำถามที่
3 ข้อความบนถุงบรรจุถูกต้อง/ครบถ้วนตามข้อกำหนด (ค่าเฉลี่ย 4.25)
9. ด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล การศึกษาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
ด้านการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีข้อคำถามย่อยทั้งหมด 6 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างเกษตรมีการปฏิบัติในระดับการปฏิบัติ
มากทั้งหมดทุกข้อ สามารถเรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ ข้อคำถามที่ 5 บันทึกการเก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิต
ที่เก็บเกี่ยวได้ (ค่าเฉลี่ย 4.13) รองลงมาคือ ข้อคำถามที่ 1 มีการจดบันทึกข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิตในแปลงปลูก (ค่าเฉลี่ย
4.07) ข้อคำถามที่ 2 มีการจดบันทึกข้อมูลโรคและแมลงศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูก และข้อคำถามที่ 6 มีการจดบันทึก หรือ
หลักฐานแสดงการจำหน่าย การขนส่งผลผลิตข้าวอินทรีย์ (ค่าเฉลี่ย 3.91)
Table 1 Rice growing practice under organic farming standards of the farmers
Rice growing practice under organic farming standards
1. Rice growing area
2. Water source
3. Siol and fertilizer management
4. Quality management on production process before harvest
5. Harvest and post-harvest practice
6. Yield transportation, keeping and collecting
7. Processing
8. Sorting for packaging
9. Data recording and filing
Total
Remark 4.51-5.00 = Highest 3.51-4.50 = High 2.51-3.50 = moderate

̅
S.D.
Description
𝑿
3.92
1.016
High
4.10
1.135
High
4.07
.902
High
4.34
.823
High
4.12
.826
High
4.19
.778
High
3.76
.777
High
4.16
.785
High
3.95
.814
High
4.07
.698
High
1.51-2.50 = Low 1.00-1.50 = Lowest

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือ การปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีจำนวนทั้งหมด 3 ตัวแปร ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ มของ
ชุมชน จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมด้านการเกษตร และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกร ซึ่งมีผลต่อ
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก สามารถอธิบายความแปรผันของตัวแปรตามหรือ การปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกร โดยตัวแปรอิสระ 16 ตัวแปร ได้ค่าร้อยละ 20.10 (Table 2)
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การอธิบายตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตามคือ การปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มของชุมชน สามารถอธิบายได้ว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกรมากขึ้น จะ
มีผลทำให้ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น .114 คะแนน หรือกล่าวได้ว่าการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มของชุมชน ทำให้เกษตรกรให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยิ่งขึ้น
ซึ่งสามารถร่วมกลุ่มเพื่อปรึกษาประยุกต์หรือปรับใช้ในช่วงการปลูกข้าวได้เป็นอย่างดี โดยผลการวิจัยได้สอดคล้องกับการศึกษา
[8] พบว่า การจัดประชุมกลุ่มโดยการวางแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มร่วมกัน และการรวมกลุ่มที่จะช่วยสนับสนุนการผลิต
ข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนและกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ สามารถพัฒนาชุมชน
ต้นแบบข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
2. จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมด้านการเกษตร สามารถอธิบายได้ว่าการเข้าร่วมประชุมด้านการเกษตรที่ มี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ครั้งต่อปี จะมีผลทำให้ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น .066 คะแนน หรือเกษตรกรที่มีการเข้าร่วมประชุมด้านการเกษตรมากจะมีการปฏิบัติในการปลูกข้าวตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ซึ่งการมีการเข้าวร่วมประชุมมากถือเป็นพื้นฐานในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริมได้อยากถูกวิธี และสามารถปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา [9] พบว่า การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ ความถี่ในการฝึกอบรม ประสบการณ์
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย และยังสอดคล้องกับการศึกษา [10] พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเกษตร มีความสัมพันธ์กับความต้องการรับ
การส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ของเกษตรกร ในตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อทุกค่าคง เกษตรกรที่มีความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะมีผลทำให้ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น .076 คะแนน กล่าวคือ การที่เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มากขึ้นสามารถ
ช่วยให้เกษตรกรมีการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งการมีความรู้ สามารถ
นำมาปรับใช้กับการผลิตของตนเองได้โดยตรง โดยผลการวิจัยได้สอดคล้องกับการศึกษา [11] พบว่า การมีความรู้ในการทำ
เกษตรอินทรีย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่
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Table 2 Factors having relationships with rice growing practice under organic farming standards of
the farmers
Independent variables

Dependent variable
Rice growing practice under organic farming
standards
Beta
t
Sig.
.047
.404
.687
.001
.133
.895
-.173
-1.207
.229
.081
1.258
.210
.045
.842
.401
.64
1.031
.304
-.005
-.548
.585
-6.373E-7
-.347
.729
-2.874E-7
-1.580
.116
.003
.709
.480
.114
2.084
.039*
-.005
-.218
.828
.015
.472
.638

1. SEX
2. AGE
3. MARITAL STATUS
4. EDUCATIONAL ATTAINMENT
5. No. OF HOUSEHOLD MEMBERS
6. No. OF HOUSEHOLD WORKFORCE
7. FARMING AREA SIZE
8. AN INCOME FROM THE AGRICULTURAL SECTOR
9. AN AMONT OF DEBTS
10. RICE GROWING EXPERIENCE
11. JOINING GROUP MEMBER IN THE COMMUNITY
12. AGRICULTURAL EXTENSION WORKER CONTACT
13. EXPERIENCE IN TRAINING/ EDUCATIONAL TOUR ON ORGARIC RICE
GROWING
14. ORGANIC RICE GROWING PERCEPTION THROUGH VAREOUS MEDIA
-.038
15. NO. OF ATTENDING AN AGRICULTURAL MEETIONG
.066
16. KNOWDGE ABOUT ORGANIC FARMING STANDARDS
.076
R = .201 (20.10 %)
F = 2.472 Sig. of F = 0.002
Remarks: * Statistically significant level at 0.05 ** Statistically significant level at 0.01

-.038
2.803
3.039

.189
.006**
.003**

ปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้แก่
การเกิดแมลงสัตว์ศัตรูข้าว ได้แก่ เพลี้ย และหนอนกอข้าว การเกิดโรคระบาดในนาข้าว ได้แก่ โรคใบไหม้ โรคขอบใบแห้ง และ
โรคถอดฝักดาบ ต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาดินเสื่อมโทรม และความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการปลูกข้าวมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พื้นที่ในโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ และพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ ได้แก่ 1) การจัดอบรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2) การอบรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าว และ 3) ต้องการได้รับการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต
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สรุปผลการวิจัย:
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 57 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา หรือต่ำกว่า มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน จำนวนแรงงานในครัวเรือน 2 คน พื้นที่ในการทำ
เกษตรเฉลี่ย 10.43 ไร่ต่อครัวเรือน มีรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 49,435.63 บาทต่อปี จำนวนหนี้สินของเกษตรกรเฉลี่ ย
179,828.73 บาท ส่วนใหญ่เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวเฉลี่ย 28 ปี มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเฉลี่ย 1 กลุ่ม
การติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี เกษตรกรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมและดูงานด้านการปลูกข้าว
อินทรีย์เฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 2 ช่องทาง เกษตรกรได้เข้า
ร่วมการประชุมด้านการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับ มาก มีระดับการ
ปฏิบัติการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการ
จัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรอย่างมี α = 0.05 ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมด้านการเกษตร
และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร สำหรับปัญหาการปฏิบัติในการปลูกข้าวตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่พบ ได้แก่ การเกิดแมลงสัตว์ศัตรูข้าว ได้แก่ เพลี้ย และหนอนกอข้าว การเกิดโรค
ระบาดในนาข้าว ได้แก่ โรคใบไหม้ โรคขอบใบแห้ง และโรคถอดฝักดาบ ต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาดินเสื่อมโทรม และความ
เสียหายจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกษตรกรมีข้อเสนอแนะให้กรมการข้าว สำนักงานเกษตรอำเภอพาน จังหวัด
เชียงรายควรมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
ในนาข้าว และการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ควรหาแนวทางในการรับซื้อข้าวอินทรีย์ให้สูงขึ้นเพื่อใน
เหมาะสมกับข้าวที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และความเพิ่มช่องทางการตลาดและ
การจำหน่ายผลผลิตให้หลากหลาย
ข้อเสนอแนะ:
1. จากผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรมีจำนวนครั้งในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงมี
ข้อเสนอแนะให้สำนักงานเกษตรอำเภอพาน ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ลงพื้นที่
ติดตามเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งการ
จัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในนาข้าวเพิ่มขึ้น
2. กรมการข้าวและสำนักงานเกษตรอำเภอพาน ที่ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริมการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ควรมีการพัฒนาคู่มือ
หรือเอกสารเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการป้องกันกำจัดโรคและ
แมลง การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
3. กรมการข้าวและสำนักงานเกษตรอำเภอพานที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใน
พื้นที่ ควรมีการติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยร่วมจัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการแปรรูปข้าวอินทรีย์ให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่ส่งเสริมเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสร้างการตลาดรองรับในชุมชนรวมทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบ
ออนไลน์
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กิตติกรรมประกาศ:
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ขอบขอบคุณหัวหน้ากลุ่มผู้ปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยครั้ง นี้ และที่ส ำคัญที่สุดขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตา
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ส่งเสริมของกรมการข้าวอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ขอ้ มูลที่
เป็นประโยชน์ในการวิจัยจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

เอกสารอ้างอิง:
[1] โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร, ตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP 2562, สืบค้นเมื่อ 22
ตุลาคม 2563, จาก https://www.ricethailand.go.th /rice market (ประเภท บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์)
[2] ฉันทานนท์ วรรณเขจร, การบริหารจัดการน้ำ พืช สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตร
สิ น ค้ า โอท็ อ ปด้ า นการเกษตร GPP, สื บ ค้ น เมื ่ อ 22 ตุ ล าคม 2563, จาก https://www.opsmoac.go.th/newspreview412991791340 (ประเภท บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์)
[3] ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย, บริษัท มิ่งเมืองนวรัตน์ จำกัด (โรงพิมพ์ มิ่งเมือง) : สำนักหอสมุดและสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย.(2555) (ประเภท หนังสือ)
[4] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน , กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ,สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2563, จาก
https://www.opsmoac.go.th/sustainable_agri-home. (ประเภท บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์)
[5] ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา, ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : นิตยสารเครือมติชน. (2561) (ประเภท หนังสือ)
[6] อภิชาต ลาวัณย์ประเสริฐ, การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก
ข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์, กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) (ประเภท หนังสือ)
[7] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้าวอินทรีย์. Word File, (ประเภท ไฟล์ฐานข้อมูล
สถาบันวิจัยข้าว, 2542ก)
[8] พิมพ์ชนก สังข์แก้ว, เบญจวรรณ จันทร์แก้ว, และวีร์ พวงเพิกศึก , “การพัฒนาชุมชนต้นแบบข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”, วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , ปีที่
7 ฉบับที่ 1, หน้าที่ 1 (2563) (ประเภท บทความวิชาการ)
[9] ยุทธพล ทองปรีชา, และดุษฎี ณ ลำปาง, “ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตร
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย”,วารสารเกษตร,ปีที่ 27(1), ฉบับที่ 1-10, หน้า 4-9 (2554) (ประเภท บทความวิชาการ)
[10] สรธน ธิติสุทธิ, และพุฒิสรรค์ เครือคำ, “ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการรับการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ของเกษตรกรใน
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” ,วารสารและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, หน้า 8793 (2561) (ประเภท บทความวิชาการ)
[11] นราศิณี แก้วใหลมา, สุรพล เศรษฐบุตร, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, และประทานทิทพ์ กระมล, “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
การทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ” ,วารสารและส่งเสริมวิชาการ
เกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, หน้า 388-394 (2560) (ประเภท บทความวิชาการ)
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)
อรอัชฌา คำอินต๊ะ1,* และ ฉัตรลดา วงค์สถาน1
Onatcha Kuminta1 and Chatlada Wongsathan1
1
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: อรอัชฌา คำอินต๊ะ อีเมล: mildonatcha.k@gmail.com
บทคัดย่อ:
น้ำเป็นทรัพยากรที่มนุษย์ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิต โดยมีการประปาส่วนภูมิภาค จัดหาน้ำสะอาดที่อยู่
ในรูปแบบของน้ำประปาจากแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลสำหรับประชาชนเพื่อใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มความต้องการ
ใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่การประปาส่วนภูมิภาคกลับประสบกับสภาวะขาดทุนจึงได้หันมาปรับปรุงควบคุมกระบวนการ
ภายในให้เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่และเพื่อสร้าง
สมการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ข้อมูลที่
ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เก็บรวบรวมโดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 60 เดือน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
(Multiple regression analysis) โดยใช้หลักการ Stepwise ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำ
จำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ได้แก่ ผู้ใช้น้ำต้นงวด (X1 ) อัตราการใช้น้ำ (X2 ) และปริมาณน้ำผลิต
จ่ายจริง (X3 ) โดยสมการที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำจำหน่าย คือ
Ŷ = -1986177.938+19.369(X1 )+2513764.931(X2 )+0.147(X3 )
โดยสามารถอธิบายความผันแปรของปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) ได้ถึงร้อยละ 87.4 และสมการพยากรณ์มีค่าความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 64557.2838 ลูกบาศก์เมตร
คำสำคัญ: ผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการใช้น้ำ ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง
Abstract:
Water is the most important resource for human life. The Provincial Waterworks Authority (PWA)
provides clean water in the form of water supply from underground or groundwater for the public
consumption. Currently, the demand for water has been greatly growing whereas the PWA is now facing a
shortage of funds. Therefore, this problem has to be resolved by improving the effectiveness of internal
control. Accordingly, this study aims to investigate the factors affecting the amount of water used for
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distribution and also to make an appropriate water supply forecasting of the Provincial Waterworks Authority,
Chiang Mai branches. By doing this, the secondary data was used which is collected by the 9th provincial
waterworks authority between October 2015 and September 2020. The data is monthly data that has a total
of 60 months. Data analysis method Multiple regression analysis using the Stepwise principle to select the
variables into the equation. The results show factors affecting the water supply of Provincial Waterworks
Authority, Chiang Mai Branches included early water users, water consumption and actual water supply.
equation for forecasting
Ŷ = -1986177.938+19.369(X1 )+2513764.931(X2 )+0.147(X3 )
87.4% variation in water supply (Y) can be explained and the forecast equation has a forecast
tolerance of 64557.2838 cubic meters.
Keywords: water users, water consumption, actual water supply
บทนำ:
น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักในชีวิตประจำวัน
จะเห็นได้ว่าน้ำมีความสำคัญอย่างมาก แหล่งน้ำที่เรารู้จักและใช้ประโยชน์กันมากที่สุด คือ น้ำผิวดิน (Surface Water) และน้ำใต้
ดิน หรือน้ำบาดาล (Ground Water) โดยน้ำที่ใช้ อุปโภคบริโภคจะต้องอยู่ในรูปแบบน้ำประปา ซึ่งแต่เดิมมีหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการดำเนินการ ก่อสร้าง
ระบบประปา และดูแลระบบการผลิตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเมืองหรือในชุมนุมชน และมีการประปาส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ในการ
ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา
ปัจจุบันประชากรได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้นแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้น จึงมีการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ
ใต้ดินในบริเวณที่มีศักยภาพเพื่อนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคให้เกิดประโยชน์ ซึ่งน้ำประปาเริ่มจากการผลิตที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ
ตั้งแต่การสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติหรือแหล่งน้ำอื่น ๆ น้ำที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตจะถูกนำไปเก็บไว้ในถังเก็บ จากนั้นจึงทำ
การสูบจ่ายน้ำด้วยวิธีการเพิ่มแรงดันไปยังบ้านเรือนประชาชน แต่เนื่องด้วยปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคประสบสภาวะขาดทุน
จึงได้หันมาปรับปรุงกระบวนการภายใน โดยทำการลดอัตรากำลัง ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและตลอดจนค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ
จากการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจทำให้เกิดการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและกระบวนการ
จำหน่ายน้ำในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
เชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการทำงานในด้านต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย:
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)
2.2 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
เชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)
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สมมติฐานการวิจัย:
ผู้ใช้น้ำต้นงวด(X1), อัตราการใช้น้ำ(X2), ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง(X3), ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (X4), ค่าไฟฟ้า (X5),
ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่าย(Y)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
ระบบประปา
ระบบผลิตน้ำ หมายถึง การนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำที่มี
คุณภาพและปริมาณตามความต้องการ ได้แก่ น้ำประปา น้ำจืด และน้ำบริสุทธิ์ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม ซึ่งน้ำที่ผลิตได้แต่ละประเภทจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน
กระบวนการจ่ายน้ำประปา
ระบบน้ำประปา มีส่วนสำคัญคือ การจ่ายน้ำที่สะอาดไปยังจุดที่ใช้งานในปริมาณและแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน
หลักการจ่ายน้ำภายในอาคารมี 2 ลักษณะ คือ
1. ระบบจ่ายน้ำด้วยความดัน (Pressurized/Upfeed System) เป็นการจ่ายน้ำโดยอาศัยการอัดแรงดันน้ำในระบบท่อ
ประปาจากถังอัดความดัน (Air Pressure Tank) ระบบที่ใช้กับความสูงไม่จำกัดทั้งยังไม่ต้องมีถังเก็บน้ำไว้ดาดฟ้าอาคาร
2. ระบบจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gavity Feed/Downfeed System) เป็นการสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ที่สูงแล้วปล่อยลงมา
ตามธรรมชาติตามท่อต้องเป็นอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 ชั้นขึ้นไปถือเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนแต่ต้องเตรียมถังเก็บน้ำไว้บนดาดฟ้า
ในการสำรองน้ำสำหรับการใช้งานจะต้องมีการใช้ถังเก็บน้ำแบบต่าง ๆ รวมทั้งอาจจะต้องมีเครื่องสูบน้ำติดตั้ง แต่เครื่อง
สูบน้ำห้ามต่อระหว่างระบบสาธารณะกับถังพักน้ำในบ้านเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ตำแหน่งที่ตั้งถังเก็บน้ำที่ใช้งานทั่วไปมีที่ตั้ง 2 แบบ คือ
1. ถังเก็บน้ำบนดิน ใช้ในกรณีที่มีพื้นที่เพียงพอกับการติดตั้ง อาจติดตั้งบนพื้นดินหรือบนอาคารหรือติดตั้งบนหอสูง เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการใช้แรงดันน้ำ สำหรับแจกจ่ายให้ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
2. ถังเก็บน้ำใต้ดิน ใช้ในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งเพียงพอและต้องการให้ดูเรียบร้อยสวยงามการบำรุงดูแลรักษาทำได้
ยาก ดังนั้นการก่อสร้างและการเลือกชนิดของถังต้องมีความละเอียดรอบคอบ
นิยามศัพท์เฉพาะ:
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขตที่มีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขต
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันมีประปาสาขาในสังกัดจำนวน 27 สาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) หมายถึง เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการของการประปาสาขา
เชียงใหม่ ที่มีผู้ใช้น้ำมากกว่า 100,000 ราย โดยมีพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ ทั่วนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง ทั่วตำบลสันทรายหลวง
อำเภอสันทราย ทั่วตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง ชุมชนนอกเขตเทศบาล 18 หมู่บ้าน ทั่วตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ทั่วตำบล
ยางเนิ้ง อำเภอสารภี ทั่วตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง และ อบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
น้ำประปา หมายถึง น้ำสะอาดปราศจากโรค และสิ่งปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีความเหมาะสมสำหรับอุปโภค
บริโภค ซึ่งเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามระบบการผลิตน้ำประปา
ปริมาณน้ำจำหน่าย หมายถึง น้ำที่สูบจ่ายโดยการปล่อยน้ำจากหอถังสูงหรือสูบอัดน้ำเข้าไปในระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อเพิ่ม
แรงดันน้ำ ที่จะส่งน้ำไปให้บริการแก่ประชาชน
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ผู้ใช้น้ำต้นงวด หมายถึง จำนวนผู้ใช้น้ำรวมแต่ละขนาดมาตรของสิ้นเดือนที่แล้ว
อัตราการใช้น้ำ หมายถึง ปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำประปาโดยเฉลี่ยต่อวัน
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง หมายถึง ปริมาณน้ำที่จ่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายน้ำ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หมายถึง ค่าน้ำมันสำหรับเครื่องจักร/เครื่องสูบน้ำในการผลิตและรถส่งน้ำ รวมถึงค่า
น้ำมันใช้กับเครื่องสูบน้ำแรงสูงเพื่อจำหน่ายน้ำให้ลูกค้า
ค่าไฟฟ้า หมายถึง ค่าไฟที่ใช้ในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
ลูกบาศก์เมตร หมายถึง หน่วยที่ใช้สำหรับวัดปริมาตรน้ำ ซึ่ง 1 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1 คิว มีค่าเท่ากับ 1,000 ลิตร
วิธีดำเนินการวิจัย:
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variable)
(Dependent Variable)
- ผู้ใช้น้ำต้นงวด (X1)
หน่วย : ราย
- อัตราการใช้น้ำ (X2)
หน่วย : ลบ.ม/ราย/วัน
- ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง (X3)
ปริมาณน้ำจำหน่าย (Y)
หน่วย : ลบ.ม/เดือน
หน่วย : ลบ.ม
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (X4)
หน่วย : บาท
- ค่าไฟฟ้า (X5)
หน่วย : บาท
ข้อมูลประชากรและข้อมูลตัวอย่าง
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายในผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9
ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมเป็นรายเดือนโดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ประกอบด้วยข้อมูล ผู้ใช้น้ำ
ต้นงวด อัตราการใช้น้ำ ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าไฟฟ้า และปริมาณน้ำจำหน่าย
ข้อมูลตัวอย่าง
ข้อมูลตัวอย่าง คือ ข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายในผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ในช่วง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง กันยายน พ.ศ.2563
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติต่าง ๆ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายถึงสภาพทั่วไปของข้อมูลด้วย
ค่าสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
2. การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาเชียงใหม่ และการสร้างสมการ
พยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression Analysis)
ผลการวิจัย:
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปด้วย ค่าเฉลีย่ , ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน, ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการใช้น้ำ ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าไฟฟ้า ได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ปริมาณน้ำจำหน่าย (Y)
29,161,401.88
181,983.67
หน่วย : ลบ.ม
ผู้ใช้น้ำต้นงวด (X1)
113880.97
7184.48
หน่วย : ราย
อัตราการใช้น้ำ (X2)
0.84
0.06
หน่วย : ลบ.ม/ราย/วัน
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง (X3)
3959910.26
222560.27
หน่วย : ลบ.ม
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
49119.94
19280.49
(X4) หน่วย : บาท
ค่าไฟฟ้า (X5)
5,461,961.55
467,848.14
หน่วย : บาท

ค่าสูงสุด

ค่าต่ำสุด

3,355,513.00
2,600,486.00
(พฤษภาคม 2562)
(ตุลาคม 2559)
124906.00
101162.00
(กันยายน 2563)
(มกราคม 2558)
0.99
0.73
(เมษายน 2560)
(กรกฎาคม 2563)
4405259.20
3463735.71
(มีนาคม 2563)
(กันยายน 2560)
142007.89
27959.65
(มกราคม 2563)
(มกราคม 2559)
6,604,920.03
4,412,593.26
(มีนาคม 2563) (พฤศจิกายน 2559)

จากตารางที่ 1 พบว่า ปริมาณน้ำจำหน่ายโดยเฉลี่ย เท่ากับ 2,916,401.88 ลบ.ม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
181,983.67 ลบ.ม โดยมีปริมาณน้ำจำหน่ายสูงสุด 3,355,513.00 ลบ.ม ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 และปริมาณน้ำจำหน่าย
ต่ำสุด 2,600,486.00 ลบ.ม ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
ผู้ใช้น้ำต้นงวดโดยเฉลี่ย เท่ากับ 113880.97 ราย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7184.48 ราย โดยมีผู้ใช้น้ำต้นงวด
สูงสุด 124906.00 ราย ในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 และผู้ใช้น้ำต้นงวดน้ำต่ำสุด 101162.00 ราย ในเดือนมกราคม พ.ศ.2558
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อัตราการใช้น้ำโดยเฉลี่ย เท่ากับ 0.84 ลบ.ม/ราย/วัน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.06 ลบ.ม/ราย/วัน โดยมีอัตรา
การใช้น้ำสูงสุด 0.99 ลบ.ม/ราย/วัน ในเดือนเมษายน พ.ศ.2560 และอัตราการใช้น้ำต่ำสุด 0.73 ลบ.ม/ราย/วัน ในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2563
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริงโดยเฉลีย่ เท่ากับ 3959910.26 ลบ.ม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 222560.27 ลบ.ม โดยมี
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริงสูงสุด 4405259.20 ลบ.ม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 และปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ต่ำสุด 3463735.71
ลบ.ม ในเดือนกันยายน พ.ศ.2560
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยเฉลี่ย เท่ากับ 49119.94 บาท ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 19280.49 บาท โดย
มีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสูงสุด 142007.89 บาท ในเดือนมกราคม พ.ศ.2563 และค่าไฟฟ้าต่ำสุด 27959.65 บาท ในเดือน
มกราคม พ.ศ.2559
ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย เท่ากับ 5,461,961.55 บาท ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 467,848.14 บาท โดยมีค่าไฟฟ้าสูงสุด
6,604,920.03 บาท ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 และค่าไฟฟ้าต่ำสุด 4,412,593.26 บาท ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
ในส่วนนี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่าย โดยแบ่งการ
วิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
พหุคูณ ดังนี้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยที่ตัวแปรอิสระ คือ ผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการ
ใช้น้ำ ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าไฟฟ้า ตัวแปรตาม คือ ปริมาณน้ำจำหน่าย โดยพิจารณาจาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิร์ ะหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
Y

Y
1.000

X1
.566**
(0.000)

X2
.453**
(0.000)

X3
.491**
(0.000)

X4
.376**
(0.003)

X5
.517**
(0.000)

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บ คือค่า P-value ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2-tailed)
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า
ผู้ใช้น้ำต้นงวด (X1) และปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.566 แสดงว่า ผู้ใช้น้ำ
ต้นงวด (X1) และปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่าเมื่อผู้ใช้น้ำต้นงวดมาก
ขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายเพิ่มขึ้น
อัตราการใช้น้ำ (X2) และปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.453 แสดงว่า อัตรา
การใช้น้ำ (X2) และปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ อธิบายได้ว่าเมื่ออัตราการใช้น้ำมากขึ้น จะ
ส่งผลให้ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น
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ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง (X3) และปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.491 แสดง
ว่า ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง (X3) และปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ อธิบายได้ว่าเมื่อปริมาณ
น้ำผลิตจ่ายจริงมากขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (X4) และปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.376
แสดงว่า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (X4) และปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ อธิบายได้ว่า
เมื่อค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นมากขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น
ค่าไฟฟ้า (X5) และปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.517แสดงว่า ค่าไฟฟ้า (X5)
และปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกั นในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่าเมื่อค่าไฟฟ้ามากขึ้นจะส่งผลให้
ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น
เมื่อทำการทดสอบว่าตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำจำหน่าย พบว่า ตัวแปรผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการใช้น้ำ
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำจำหน่าย (P-value < 0.01)
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยนำปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อปริมาณน้ำจำหน่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้น้ำต้นงวด
อัตราการใช้น้ำ ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าไฟฟ้า มาทำการตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ พบว่า ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน แบบเชิงเส้น ค่าความคลาด
เคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงที่ ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน และตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กัน โดยมีค่า VIF = 1.902 และเมื่อนำไปสร้างสมการถดถอยโดยใช้ หลักการ Stepwise ในการคัดเลือกตัวแปรเข้า
สมการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการใช้น้ำ
และปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง โดยสมการที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำจำหน่าย คือ
Ŷ = -1986177.938+19.369(X1 )+2513764.931(X2 )+0.147(X3 )
อธิบายค่าสัมประสิทธิ์ bi ของตัวแบบการถดถอยเชิงพหุคูณได้ ดังนี้
b0 = -1986177.938 อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ใช้น้ำต้นงวด (X1) อัตราการใช้น้ำ (X2) และปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง (X3) มีค่า
เท่ากับ 0 จะทำให้ปริมาณน้ำจำหน่าย ลดลงโดยเฉลี่ย 1986177.938 ลูกบาศก์เมตร
b1 = 19.369 อธิบายได้ว่า เมื่อผู้ใช้น้ำต้นงวด (X1) เพิ่มขึ้น 1 ราย แล้วอัตราการใช้น้ำ (X2) ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง (X3)
ไม่เปลี่ยนแปลงหรือคงที่ จะทำให้ปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 19.369
ลูกบาศก์เมตร
b2 = 2513764.931 อธิบายได้ว่า เมื่ออัตราการใช้น้ำ (X2) เพิ่มขึ้น 1 ลูกบาศก์เมตร/ราย/วัน แล้วผู้ใช้น้ำต้นงวด (X1)
และปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง (X3) ไม่เปลี่ยนแปลงหรือคงที่ จะทำให้ปริมาณน้ำจำหน่าย เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2513764.931 ลูกบาศก์
เมตร
b3 = 0.147 อธิบายได้ว่า เมื่อปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง (X3) เพิ่มขึ้น 1 ลูกบาศก์เมตร แล้วผู้ใช้น้ำต้นงวด (X1) และอัตรา
การใช้น้ำ (X2) ไม่เปลี่ยนแปลงหรือคงที่ จะทำให้ปริมาณน้ำจำหน่าย เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.147 ลูกบาศก์เมตร
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โดยการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.874 แสดงว่า สมการถดถอยพหุมีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตามในระดับที่สูง และตัวแบบผู้ใช้น้ำต้นงวด (X1) อัตราการใช้น้ำ (X2) และปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง (X3) อธิบายความผันแปรของ
ปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) ได้ถึงร้อยละ 87.4 และมาจากสาเหตุหรือปัจจัยอื่น ๆ ร้อยละ 0.126 และมีค่าความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์ 64,557.2838 ลูกบาศก์เมตร
สรุปผลการวิจัย:
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2563 รวม 60 เดือน
โดยพิจารณาตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่าย (Y) จำนวน 5 ตัวแปร คือ ผู้ใช้น้ำต้นงวด (X1) อัตราการใช้น้ำ (X2)
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง (X3) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (X4) และค่าไฟฟ้า (X5) สรุปได้ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปริมาณน้ำจำหน่ายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 29,161,401.88 ลู กบาศก์เมตร ในขณะที่มีผู้ใช้นำ้ ต้น
งวดโดยเฉลี่ย เท่ากับ 113880.97 ราย อัตราการใช้น้ำโดยเฉลี่ย เท่ากับ 0.84 ลูกบาศก์เมตร/ราย/วัน ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริงโดย
เฉลี่ย เท่ากับ 3959910.26 ลูกบาศก์เมตร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยเฉลี่ย เท่ากับ 49119.94 บาท และค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 5,461,961.55 บาท
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยพิจารณาจากค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า เมื่อผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการใช้น้ำ ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น และค่าไฟฟ้ามากขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายเพิ่มขึ้น
เมื่อนำปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการใช้น้ำ ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าไฟฟ้า เข้าสู่การสร้างสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณโดยใช้ห ลักการ Stepwise ในการ
คัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่าย ได้แก่ ผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการใช้น้ำ และปริมาณน้ำผลิต
จ่ายจริง โดยสมการถดถอยที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย คือ
Ŷ = -1986177.938+19.369(X1 )+2513764.931(X2 )+0.147(X3 )
โดยการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.874 นั่นคือ ผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการใช้น้ำ และปริมาณน้ำ
ผลิตจ่ายจริง อธิบายความผันแปรของปริมาณน้ำจำหน่าย ได้ถึงร้อยละ 87.4 และสมการพยากรณ์มีความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์ 64557.2838 ลูกบาศก์เมตร
อภิปรายผลการวิจัย:
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้ใช้น้ำต้นงวด
อัตราการใช้น้ำ และปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
ผู้ใช้น้ำต้นงวดส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เนื่องจากผู้ใช้น้ำต้นงวด คือ
จำนวนผู้ใช้น้ำรวมแต่ละขนาดมาตรจากปลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าเมื่อจำนวนผู้ใช้น้ำต้นงวดเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณน้ำ
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จำหน่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สขิลา ลีลาชัย และ สิตางศุ์ พิลัยหล้า (2563) ที่พบว่า การเจริญเติบโตของกลุ่มผู้ใช้
น้ำ มีการส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำในอนาคต ทำให้มีการจำหน่ายน้ำประปาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้น้ำที่
ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
อัตราการใช้น้ำส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เนื่องจากอัตราการใช้น้ำ คือ
ปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำประปาโดยเฉลี่ย ซึ่งพบว่าเมื่อจำนวนอัตราการใช้เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น แต่
จากข้อมูลอัตราการใช้น้ำมีอัตราที่ลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 อาจเกิดจากการเข้าสู่ช่วงภัยแล้ง ทำให้การประปามีการ
เปิดใช้น้ำเป็นเวลาทำให้มีอัตราการใช้น้ำมีปริมาณที่ลดลง ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ อำนวย แสงโนรี (2539) ที่ พบว่า ควรเพิ่ม
อัตราการใช้น้ำสำหรับการใช้น้ำในอนาคตซึ่งคาดว่าปริมาณใช้น้ำต่อคนต่อวันมีแนวโน้มสูงขึ้นและเกินปริมาณน้ำใช้ขั้นพื้นฐานที่
จำเป็น จึงควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมากขึ้น
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริงส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เนื่องจาก ปริมาณน้ำผลิต
จ่ายจริง คือ ปริมาณน้ำผลิตที่จ่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายน้ำ ซึ่งพบว่าเมื่อปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริงมีปริมาณเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณ
น้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น จากข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริงมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2563
อาจเกิดจากปัญหาโควิดที่ระบาด ทำให้ผู้คนที่มีภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่แต่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดได้กลับมาทำงานอยู่บ้านเป็นจำนวน
มาก ทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นการประปาจึงต้องทำการผลิตและจำหน่ายน้ำในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวารสาร
น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ที่พบว่า ระบบประปาจะต้องมีขนาดการผลิตเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของชุมชน และรองรับ
ปริมาณการใช้น้ำสูงสุดต่อวันได้ หากผู้ใช้น้ำมีความต้องการใช้น้ำในปริ มาณที่มาก จะต้องผลิตน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้

ข้อเสนอแนะ:
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการใช้น้ำ และปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่าย
ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เนื่องจากยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่าย เช่น ปริมาณ
น้ำสูญเสีย ค่าจ้างและบริการรวมถึงค่าวัสดุการผลิต ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ หากผู้ที่มาศึกษาต่อสามารถทำเพิ่มเติมได้จะเป็นประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่าย ผู้ใช้น้ำต้นงวด อัตราการใช้น้ำ และปริมาณน้ำผลิตจ่ายจริง ซึ่งเป็น
ข้อมูลรายเดือน จำนวน 60 เดือน หากมีข้อมูลย้อนหลังเพิ่มเติมมากกว่านี้ อาจทำให้การพยากรณ์มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิม่ ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น ค่าจ้างและบริการ ปริมาณน้ำดิบ ปริมาณน้ำสูญเสีย เป็น
ต้น เพื่อสามารถหาตัวแปรที่จะมาอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำจำหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบพระคุณกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานประมวลข้อมูล กองบัญชีและการเงิน และกองระบบผลิตและจำหน่าย
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยได้นำพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ขอขอบคุณ คุณรุ่งนภา ส่งมหาชัย ตำแหน่งหัวหน้างานประมวลข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ที่ให้คำแนะนำและ
ช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลรวมถึงการติดต่อบุคลากร อีกทั้งคำอธิบายที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยในครั้งนี้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่
FACTORS AFFECTING MIGRATION RATE INTO CHIANG MAI PROVINCE
ขวัญฤทัย สายสุวรรณ์1,* และ เชิดชัย มีเอียด1
Kwamrutai Saisuwan1 and Cherdchai Me-ead1
1
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ขวัญฤทัย สายสุวรรณ์ อีเมล: kwan.saisuwan@gmail.com

บทคัดย่อ:
*******การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่และเพื่อสร้างตัวแบบสมการถดถอยที่มีความเหมาะสมในการทำนายอัตรา
การย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการศึกษาจากข้ อมูลทุติยภูมิ โดยใช้ข้อมูลเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 2548-2562 รวม
ทั้งสิ้น 15 ปี จากหลายแหล่งข้อมูล เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้หลักการ Stepwise ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการย้ายถิ่นเข้าจังหวัดเชียงใหม่คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ต่อหัวของจังหวัดเชียงใหม่ (X4) และอัตรา
การสมรสในจังหวัดเชียงใหม่ (X6) และได้ตัวแบบที่เหมาะสม คือ
Ŷ = 47.521 - 0.105X4 + 2.951X6
ซึ่งจากสมการ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม ต่อหัวของจังหวัดเชียงใหม่ และอัตราการสมรสในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
อธิบายความผันแปรของอัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร้อยละ 74.5 และสมการทำนายมีความคลาดเคลื่อนใน
การทำนาย เท่ากับ 1.468 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ อัตราการย้ายถิ่น ปัจจัยที่มผี ลต่อการย้ายถิ่น
Abstract:
* * * * * * * This study aims to identify the factors influenced on the migration rate and to develop a
regression model for predicting the migration rate in Chiang Mai province. The data used in this study
were recruited from many sources including Department of provincial administration, Office of the
national Economic and social development council and Ministry of labour, from year 2005 to 2019.
Multiple linear regression was used for data analysis and step wise method was applied for variable
selection. The results found that, the factors affected to the migration rate were Gross provincial
product per capita of Chiang Mai province (X4 ) and the marriage rate in Chiang Mai province (X6 ), the
model can be displayed as
Ŷ = 47.521 - 0.105X4 + 2.951X6
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From the model, these two factors can explain the variation of the migration rate approximately 74.5
percent and standard error of the estimates was 1.468 person per 1,000 midyear population.
Keywords: Multiple regression analysis Migration rate Factors affecting migration
บทนำ:
ปัจจุบันหลายประเทศนั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลาย ที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค และในแต่ละ
ภูมิภาคย่อมมีจำนวนผู้อยู่อาศัยมากน้อยแตกต่างกัน รวมถึงสภาพแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินวิถี
ชีวิตอีกด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเร้าสำคัญที่มนุษย์ต้องพบเจออย่า งสม่ำเสมอเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะพึงพอใจหรือไม่ก็ตาม
หากไม่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ การจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้คาดว่าจะมี
เพียงการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อให้พบเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ สถานภาพทางสังคมแบบใหม่ หรือแม้กระทั่งเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น จึงเป็นเหตุให้เกิดการย้ายถิ่น [1] ไม่ว่าจะเป็นการย้ายในระยะทางที่ใกล้หรือไกล จะใช้ระยะเวลา
สั้นหรือยาวนาน ต่างก็เป็นการย้ายถิ่นทั้งสิ้น โดยการย้ายที่อยู่อาศัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามความ
ต้องการของประชากร [2]
ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิภาค ประชากรในประเทศ
ไทยจึงมีการย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานหรืออยู่อาศัยในประเทศไทย นี่จึงเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่ทำให้มีจำนวนผู้ย้ายถิ่นเพิ่มมากขึ้น การย้ายถิ่นฐานเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้จำนวนของผู้อยู่อาศัยใน
แต่ละภูมิภาคมีความเคลื่อนไหว ซึ่งจำนวนของประชากรนั้นส่งผลต่อภาพรวมหลาย ๆ ด้านของภูมิภาค เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภาค อัตราการมีงานทำ เป็นต้น [3] จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียง ไม่
ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวหรือทางด้านวัฒนธรรม จึงดึงดูดให้มีผู้มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมถึงการที่มีเทคโนโลยี
ความทันสมัยต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้มีผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ในหลายปีที่
ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการย้ายถิ่นเป็นจำนวนมากนี้ อาจส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ [3] ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเกิด
ความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม
สามารถรับมือกับปัญหาทางด้านประชากร และอัตราของผู้ที่ย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อสร้างตัวแบบสมการถดถอยที่มีความเหมาะสมในการทำนายอัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่
วิธีดำเนินการวิจัย:
การวิจัยครั้งนี้ พิจารณาตัวแปรที่ศึกษา โดยจำแนกเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 รวมทั้งสิ้น 15 ปี ซึ่งทำ
การเก็บข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
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1) กรอบแนวคิด:
ตัวแปรอิสระ
- อัตราการเกิดในจังหวัดเชียงใหม่
- อัตราการตายในจังหวัดเชียงใหม่
- ค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดเชียงใหม่
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนในจังหวัด
เชียงใหม่
- อัตราสมรสในจังหวัดเชียงใหม่

ตัวแปรตาม

อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัด
เชียงใหม่ (Y)

2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างข้อมูล:
ประชากรที่ศึกษา คือ อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี 2548-2562
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล:
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายปีตั้งแต่ปี 2548-2562 รวมทั้งสิ้น 15 ปี
จากฐานข้อมูล ได้แก่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, จากกระทรวงแรงงาน, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ดังต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมมาอธิบายให้ทราบ ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่า
ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้วิธีก ารวิเคราะห์ถดถอยพหุค ูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบข้ อ
สมมติฐานของการวิเคราะห์ถดถอย
ผลการวิจัย:
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
*******ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อัตราการ
เกิดในจังหวัดเชียงใหม่ (X1), อัตราการตายในจังหวัดเชียงใหม่ (X2), ค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดเชียงใหม่ (X3), ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว (X4), ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ (X5) และอัตราสมรสในจังหวัด
เชียงใหม่ (X6) โดยสามารถดูผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปร (หน่วย)
Y (คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน)
X1 (คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน)
X2 (คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน)
X3 (บาท)
X4 (ร้อยล้านบาท)
X5 (พันบาท)
X6 (ครั้งต่อประชากรกลางปี 1,000 คน)

ค่าเฉลี่ย
51
12
9
236.867
100.866
14.057
4.711

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3
1
1
71.655
25.119
1.432
0.313

ค่าต่ำสุด
47
11
8
153
64.220
11.704
4.250

ค่าสูงสุด
57
13
10
320
138.530
15.659
5.170

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปได้ดังนี้
อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 51 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 3 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน และมีอัตราย้ายถิ่นต่ำสุดในปี 2560 คือ 47 คนต่อประชากรกลาง
ปี 1,000 คน สูงสุดในปี 2548 คือ 57 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน
อัตราการเกิดในจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน และมีอัตราการเกิดต่ำสุดในปี 2562 คือ 11 คนต่อประชากร
กลางปี 1,000 คน สูงสุดในปี 2558 คือ 13 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน
อัตราการตายในจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน และมีอัตราการตายต่ำสุดในปี 2552 คือ 8 คนต่อประชากรกลาง
ปี 1,000 คน สูงสุดในปี 2562 คือ 10 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน
ค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 236.867 บาท ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 71.655
บาท โดยที่ค่าจ้างขั้นต่ำที่ต่ำสุดอยู่ในปี 2548 คือ 153 บาท และสูงที่สุดในปี 2562 คือ 320 บาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 100.866 ร้อยล้านบาท ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 25.119 ร้อยล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัวที่ต่ำสุดอยู่ในปี 2548 คือ 64.220 ร้อยล้าน
บาท และสูงที่สุดในปี 2562 คือ 138.53 ร้อยล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัว เรือนในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 14.057 พันบาท ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.432 พันบาท โดยที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ต่ำสุดอยู่ในปี 2548 คือ 11.704 พันบาท และสูงที่สุดในปี 2562
คือ 15.659 พันบาท
อัตราสมรสในจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.711 ครั้งต่อประชากรกลางปี 1,000 คน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.313 ครั้งต่อประชากรกลางปี 1,000 คน และมีอัตราสมรสต่ำสุดในปี 2557 คือ 4.25 ครั้งต่อ
ประชากรกลางปี 1,000 คน สูงสุดในปี 2559 คือ 5.170 ครั้งต่อประชากรกลางปี 1,000 คน
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ภาพที่ 1 อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ (Y) ตั้งแต่ปี 2548-2562
จากภาพแสดงแนวโน้มของอัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นว่า ตั้งแต่ปี 2548-2554 อัตราการ
ย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าบางปีจะมีอัตราย้ายถิ่นเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยก็ตาม เนื่องจาก
ตั้งแต่ปี 2546 [4] เป็นต้นไป ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีการจ้างงานในภาคการเกษตร
อย่างมาก ทำให้ประชากรของประเทศไทยมีรายได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน แต่เมื่อเข้าสู่ปี 2555 [5] เศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไทยมีเสถียรภาพ ส่งผลให้อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีความคงที่ไปจนถึงปี 2560 [6]
จากนั้นจึงมีย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2560-2562 เนื่องจากปี 2560 การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัวลง ทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง จึงมีผลให้มีอัตราการย้ายถิ่นเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน นั่นคือ
2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
ในตารางที่ 2 จะแสดงเฉพาะตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงสูงมากกับตัวแปรตาม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 เท่านั้น
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่
จังหวัดเชียงใหม่

อัตราการตายใน
จังหวัดเชียงใหม่ (X2)
.676**
(.006)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อ
เชียงใหม่ ต่อหัว (X4) ครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ (X5)
-.828**
-.820**
(.000)
(.000)

หมายเหตุ: ** คือ มีนยั สำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01

สำหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใช้เกณฑ์ [7] ดังนี้
ค่า ( r )
ระดับของความสัมพันธ์
0.90 - 1.00
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
0.70 - 0.90
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
0.50 - 0.70
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
0.30 - 0.50
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ
0.00 - 0.30
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพั นธ์กับ อัตราการตายในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.676 แสดงว่าอัตราการย้ายถิ่นเข้ามีความสัมพันธ์กับอัตราการตายใน
จังหวัดเชียงใหม่ในระดับปานกลางโดยมีทิศทางเดียวกัน
อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กับ ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.828 แสดงว่าอัตราการย้ายถิ่นเข้ามีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่
ต่อหัว ในระดับสูงโดยมีทิศตรงกันข้าม
อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กับ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.820 แสดงว่าอัตราการย้ายถิ่นเข้ามีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ในระดับสูงใน
ทิศตรงกันข้าม
2.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบสมการทำนาย นัน่ คือ
1) การทดสอบการแจกแจงปกติของค่าความคลาดเคลื่อน
ตารางที่ 3 การทดสอบการแจกแจงปกติ
Statistic
.950

ค่าความคลาดเคลื่อน

ค่าสถิติ Shapiro-Wilk
df
15

Sig.
.418

ซึ่งการวิจัยนี้มีขนาดตัวอย่างน้อยกว่า 50 จึงใช้สถิติทดสอบ Shapiro-Wilk ซึ่งพบว่าค่า P-value ของสถิติ
ทดสอบมากกว่าระดับนัยสำคัญ จึงสรุปได้ว่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ
2) การทดสอบความคลาดเคลื่อนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์
ตารางที่ 4 การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อน

ค่าความคลาดเคลื่อน

t

df

.000

14

Test Value = 0
Sig. (2-tail)
Mean
Difference
1.000
.000

95% Confidence Interval of the Difference
Lower
Upper
-.753
.753

ใช้การตรวจสอบด้วยวิธี One-Sample Test และค่า P-value ของสถิติทดสอบมากกว่าระดับนัยสำคัญ จึง
สรุปว่า ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ ระดับนัยสำคัญ 0.05
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3) การทดสอบค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงที่
Regression Standardized Residual

Scatterplot Dependent Variable: ย้ายเข้า

Regression Standardized Predicted Value

ภาพที่ 2 แผนภาพการกระจายค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
ทำการทดสอบโดยใช้การพิจารณาแผนภาพการกระจายระหว่าง Residual กับ Predicted Value พบว่า ค่า
ความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่กระจายอย่างสุ่ม จึงสรุปได้ว่า ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงที่
4) การทดสอบความเป็นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อน
ตารางที่ 5 การทดสอบความเป็นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อน
Model
1
2

Std. Error of the Estimate
1.689
1.468

Durbin-Watson
1.605

โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Durbin-Watson ซึ่งพบว่าค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.605 โดยอยู่ระหว่าง 1.52.5 ตามเกณฑ์ ดังนั้นความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน
5) การตรวจสอบปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน
ตารางที่ 6 ตรวจสอบปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน
Model
2

Unstandardized B
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว
อัตราการสมรสในจังหวัดเชียงใหม่

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.936
1.068
.936
1.068

พิจารณาค่าจาก Variance Inflation Factor (VIF) มีค่าเท่ากับ 1.068 ซึ่งค่า VIF ไม่เกินกว่าเกณฑ์ คือ 10 [8]
นั่นคือ สมการทำนายที่ได้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน
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2.3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์อัตราการย้ายถิ่นเข้าจังหวัดเชียงใหม่
ตัวแปร

B
47.521

SE
5.911

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว (X5) ก

-.105

อัตราการสมรสในจังหวัดเชียงใหม่ (X6) ก

2.951

ค่าคงที่ (Constant) ก

R

= .884

Adjusted R2 = .745

8.039

Sig.
.000

.016

-6.509

.000

1.294

2.281

.042

Std. Error of the Estimate

t

= 1.468 ก

เมื่อทำการสร้างตัวแบบสมการด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอย โดยใช้วิธี Stepwise ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ
ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่ออัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว ซึ่งสามารถสร้างสมการทำนายดังนี้
Ŷ =47.521-0.105X4 +2.951X6
โดยสามารถอธิบายค่าตัวแบบสมการทำนายได้ดังนี้
b0 = 47.521 อธิบายได้ว่า หากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว และอัตราการสมรสในจังหวัด
เชียงใหม่ มีค่าเป็นศูนย์ จะทำให้อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเท่ากับ 47.521 คนต่อประชากรปลางปี
1,000 คน
b1 = -0.105 อธิบายได้ว่า หากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวั ดเชียงใหม่ ต่อหัว เพิ่มขึ้น 1 ร้อยล้านบาท จะทำให้
อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ลดลง 0.105 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน
b2 = 2.951 อธิบายได้ว่า อัตราการสมรสในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 1 ครั้งต่อประชากรกลางปี 1,000 คน จะ
ทำให้อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น 2.951 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน
โดยจากตารางที่ 3 จะพบ ว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.884 คิดเป็นร้อยละ 88.4 และได้ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับค่าแล้ว (R2adj ) เท่ากับ 0.745 คิดเป็นร้อยละ 74.5 หมายความว่า ตัวแปรอิสระที่ผ่านเข้า
สู่สมการทำนายทั้ง 2 ตัว ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว และอัตราการสมรสในจังหวัดเชียงใหม่
สามารถอธิบายความผันแปรอัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ได้รอ้ ยละ 74.5 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการทำนาย
อัตราการย้ายถิ่นเท่ากับ 1.468 คนต่อประชากรกลางปี 1,000 คน
สรุปและอภิปรายผล:
อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการตายในจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่อัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่
จังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการตายในจังหวัดเชียงใหม่ในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง แต่ทว่ามี
ความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนในทิศทางตรงข้ามที่
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ระดับสูง เมื่อนำตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยในการมาสร้างตัวแบบสมการถดถอยที่มีความเหมาะสมในการทำนายอัตรา
การย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตัวแบบดังนี้
Ŷ =47.521-0.105X4 +2.951X6
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัว และอัตราการสมรสในจังหวัดเชียงใหม่สามารถอธิบายความผันแปร
ของอัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร้อยละ 74.5 และอีกร้อยละ 25.5 มาจากสาเหตุหรือปัจจัยอื่น ๆ โดยที่
สมการทำนายมีความคลาดเคลื่อนในการทำนาย เท่ากับ 1.468 ซึ่งจะเห็นว่า ตัวแบบสมการถดถอยมีความเหมาะสมใน
ระดับใช้ได้ ซึ่งสมการถดถอยที่ได้ผ่านการทดสอบข้อสมมติฐานเบื้องต้นของการวิเคราะห์ถดถอยเรียบร้อยแล้ว
จากตัวแบบสมการที่ได้จากการศึกษา ตัวแปรแรก คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อหัวมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงข้ามกับอัตราการย้ายถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ [9] ที่ศึกษาพฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานใน
ประเทศไทย: การย้ายถิ่นของแรงงานมีผลกระทบต่อ ความแตกต่ างของค่ าจ้า ง ในภาคเกษตรกรรมและนอกภาค
เกษตรกรรมหรือไม่ โดยผลการศึกษา พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมโดยเปรียบเทียบมีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น หาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น แรงงานมีแนวโน้มย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดต่างๆ
มากกว่ากรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นในทุก ๆ จังหวัด
จากตัวแบบสมการที่ได้จากการศึกษา ตัวแปรที่สองคือ อัตราการสมรสในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราการย้ายถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ [10] เรื่องการย้ายถิ่นฐานผ่านการสมรส กับการ
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ของคนไทยย้ายถิ่น “รุ่นใหม่” ในเยอรมนี ที่พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ในเยอรมนีที่ย้ายถิ่นผ่านการ
สมรส และสอดคล้องกับโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการย้ายถิ่นของแรงงานจากพม่าและผลกระทบต่อ
ประเทศไทย [11] ที่พบว่า ผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศไทยส่วนไทยมากกว่าร้อยละ 90 อยู่อาศัยกับคู่สมรสในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย:
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ข้อมูลเพียง 15 ปี ซี่งเป็นจำนวนที่น้อย จึงควรเพิ่มจำนวนข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพื่อให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือขึ้น รวมถึงควรเพิ่มตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องกับอัตราการย้ายถิ่น
เช่น อัตราการว่างงานในจังหวัดเชีย งใหม่ อัตราการมีงานทำในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่อาจส่งผลต่อ
อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น เหตุผลในการย้ายถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจย้ายถิ่น เป็นต้น และหากเป็นไปได้ควรเก็บข้อมูลเป็นรายเดื อนหรือรายไตรมาสเพื่อที่ได้ตัวแบบในการทำนายที่
ละเอียดยิ่งขึ้น
ข้อเสนอเนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป:
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการย้ายถิ่นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลจากจังหวัดปลายทางเพียงด้านเดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรเก็บข้อมูลจากทั้ง
ต้นทางการย้ายถิ่นจนถึงปลายทางของการย้ายถิ่นร่วมด้วย และเนื่องจากการตัดสินใจย้ายถิ่นยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วน
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บุคคล ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรมีการเก็บข้อมูลสาเหตุการย้ายถิ่นฐานเป็นรายบุคคล เพื่อที่ให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อการย้าย
ถิ่นที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำในการ
ทำวิจัยครั้งนีจ้ นสำเร็จลุล้วงไปได้ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง:
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บอร์ด, วารสาร ธุรกิจปริทัศน์ Business Review. 8(1), 27-42, 2559
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย
FACTORS AFFECTING THE EMPLOYMENT RATE OF THE POPPULATION IN
THAILAND
ประติภา ทิพพระหา1,* และ ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์1
Pratipa Tippraha1,* and Siriporn Samutwachirawong1
1
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ประติภา ทิพพระหา อิเมล: tippraha.p@gmail.com
บทคัดย่อ:
ปัจจุบันมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภาวะทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งทาให้เกิดการเลิกจ้างงานของ
ประชากรในประเทศไทยจนท าให้ เ ศรษฐกิ จชะลอตั ว ผู้ วิจัย จึ ง ได้ ศึ กษาปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ ออั ต ราการมี ง านท าของ
ประชากรในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศ
ไทย และเพื่อสร้างตัวแบบสมการถดถอยที่มีค วามเหมาะสมในการพยากรณ์อัตราการมีง านทาของประชากรใน
ประเทศไทย โดยกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ศึกษาคือ ประชากรในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 ใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วยข้อมูล อัตราการมีงานทาของประชากร อัตราการตาย ดัชนีค่าเงิน
บาท มูลค่าการส่งออก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน จาแนกเป็นรายเดือน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 รวมทั้งสิ้น 72 เดือน ทาการวิเคราะห์ข้ อมู ลโดยการสร้ างตั วแบบการถดถอยเชิ ง เส้ น
พหุคูณใช้หลักการ Stepwise ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ ได้ตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับทานายอัตราการมีง าน
ท าของประชากรในประเทศไทย ดั ง นี้ Ŷ = 78.539 − 10.669X1 − 0.083X2 − 0.041X3 + 0.109X5 โดยการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เท่ากับ 0.653 นัน่ คือ อัตราการตาย (X1) ดัชนีค่าเงินบาท (X2) มูลค่า
การส่งออก (X3) และอัตราการมีส่วนร่ วมในกาลั งแรงงาน (X5) อธิบายความผั นแปรของอัตราการมี ง านท าของ
ประชากรในประเทศไทยได้ ร้อยละ 65.3 และมาจากสาเหตุหรือปัจจัยอื่น ๆ ร้อยละ 34.7
คาสาคัญ: การจ้างงาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การพยากรณ์อัตราการมีงานทา
Abstract:
Currently rick factors are very important to global economic. So this research factors
affecting the employment rate of the population in Thailand. The purposes of factors affecting the
employment rate of the population in Thailand to the create a forecasting equation employment
rate of the population in Thailand. The target population is population in Thailand the fiscal year
2014 – 2019 quantitative data include is employment rate of the population, mortality rate, Thai
baht index, export value, private investment index and the participation rate in the labor force
Monthly since 2014-2019, a total of 72 months. Data analysis was multiple regression models, using
the stepwise to select variables into equations. Model for predict the employment rate of the
population in Thailand is Ŷ = 78.539 − 10.669X1 − 0.083X2 − 0.041X3 + 0.109X5 Decision coefficient is
0.653 mean mortality rate ( X1) thai baht index ( X2) export value ( X3) and the participation rate in
the labor force (X5) explained employment rate of the population in Thailand around 65.3 percent
or another around 34.7 percent.
Keyword: Employment Multiple regression Prophecy employment rate
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บทนา:
ปัจจุบันมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่ อให้เ กิดภาวะทางเศรษฐกิ จของโลก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่อาจมาจาก
ปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมหรือคาดเดาได้ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาทางด้านการเมือง หรือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เป็น
ต้น ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลิกจ้างงานของประชากรใน
ประเทศจนทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว และอีกทั้งประเทศไทยยังประสบกับปัญหาการว่างงาน เนื่องจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจของโลกตกต่า จึงส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจภายในประเทศ
แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลกแล้วประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่า ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน [1] ภาวะทางเศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบอกอัตราการว่างงานภายในประเทศ
ได้ เนื่องจากถ้าในช่วงเศรษฐกิจตกต่า อัตราการว่างงานจะค่อนข้างสูง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจขยายตัว อัตราการ
ว่างงานจะลดลง [2] จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะการทางานของประชากรในประเทศไทยเพื่อศึกษาถึงภาวะการ
มีงานทาของคนภายในประเทศ และจากรายงานการสารวจภาวะการทางานของประชากรในประเทศไทย สานักงาน
สถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557-2562 พบว่าจานวนผู้ที่มีงานทามีมากกว่าครึ่งของจานวนประชากรทั้งหมด [3]
สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้สารวจภาวะการทางานของประชากรประเทศไทย พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทราบถึง
อั ต ราการท างานและอั ต ราการว่ างงาน ซึ่ ง สรุ ป ได้ ดั ง นี้ จากจานวนผู้ ที่ มีอายุ ตั้ ง แต่ 15 ปี ขึ้ นไป มี จานวนทั้ ง สิ้ น
565,753,000 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงาน 379,868,000 (ประกอบด้วยจานวนผู้มีงานทาและผู้ที่ว่างงาน) และผู้
ที่อยู่นอกกาลั งแรงงาน 18,397,200 (ประกอบด้วยผู้ที่ทางานบ้ าน ผู้ที่เรี ยนหนังสือ ผู้ที่ยังเป็นเด็ก ชรา หรือไม่
สามารถทางานได้ และอื่น ๆ )
การมี ง านท า หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ บุ คคลหนึ่ ง เปิด กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ หรื อประกอบอาชีพ เพื่ อ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ การทางานมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมอุตสาหกรรม เพราะต้อง
ใช้แรงงานจากคนเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการทางาน แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งสามารถลดต้นทุนแรงงาน
จากคนได้จึงส่งผลให้ประชากรจานวนมากตกงานหรือไม่มีงานทา ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรใน
ประเทศไทยได้ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจในการวิเ คราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการมีงานทาของ
ประชากรในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถทาให้ทราบถึงสถานการณ์แรงงาน และนาไปใช้ในการ
ประมาณการกาลังแรงงาน คาดคะเนความเจริญเติบโตของภาวะทางเศรษฐกิจสังคมในอนาคต

วิธีการดาเนินวิจัย:
ตัวแปรที่ศึกษา:
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย ผู้วิจัยพิจารณาตัวแปร
ที่คาดว่าจะมีผลทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ อัตราการตาย ดัชนีค่าเงินบาท มูลค่าการส่งออก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
และอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
ประชากรเป้าหมาย:
ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ศึกษาคือ ประชากรในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.
2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 72 เดือน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล:
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานประกอบไปด้ วย
ค่ า เฉลี่ ย (Mean), ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation), ค่ า สู ง สุ ด (Maximum) และค่ า ต่ าสุ ด
(Minimum)
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2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis ) ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการมี
งานท าของประชากรในประเทศไทย ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ วิธีการวิ เ คราะห์ การถดถอยเชิ ง เส้ นพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ใช้ ห ลั กการแบบล าดับ ขั้น (Stepwise Selection) ในการคั ด เลื อกตั วแปรเข้า
สมการเนื่องจากเป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่างการคัดเลือกแบบก้าวหน้าและแบบถอยหลัง จนทาให้ได้สมการถดถอยที่
มีสัมประสิทธิ์การทานายสูงสุด
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้ นพหุคู ณ (Multiple Regression Analysis) โดยนาปัจจัย ที่
คาดว่ามีผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ อัตราการตาย (𝑋1) ดัชนีค่าเงินบาท (X2)
มูลค่าการส่งออก (X3) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (X4) และอัตราการมี ส่วนร่ วมในกาลัง แรงงาน (X5) โดยใช้
หลักการ Stepwise ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่ออัตราการมีงานทาของประชาการใน
ประเทศไทยได้แก่ อัตราการตาย (𝑋1) ดัชนีค่าเงินบาท (X2) มูลค่าการส่งออก (X3) และอัตราการมีส่วนร่วมในกาลัง
แรงงาน (X5)
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเป็นวิธีการทางสถิติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบ
สมการถดถอยเชิงพหุคูณที่เหมาะสมสาหรับพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งเป็นตัวแปรที่
สนใจศึกษาโดยอาศัยค่าของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หลายตัว โดยมีรูปแบบสมการพยากรณ์ ดังนี้
สมการพยากรณ์ 𝑌̂ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑘 𝑋𝑘
ซึ่งการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ มีข้อสมมุติ (Assumptions) ที่สาคัญ 5 ประการได้แก่
1. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมีการแจกแจงแบบปรกติ ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ โดยผู้วิจัยได้ทา
การทดสอบโดยใช้วิธี Kolmogorov-Smirnov ซึ่งผลการทดสอบพบว่าค่า Sig เท่ากับ 0.200 มากกว่า 0.05 แสดง
ว่า ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมีการแจกแจงปรกติ
2. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ น
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 โดยผู้วิจัยได้ทาการ
ทดสอบโดยใช้ วิธี One-Sample Test ซึ่ ง ผลการทดสอบพบว่ าค่ า Sig เท่ ากั บ 1.000 มากกว่ า 0.05 แสดงว่ า
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0
3. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมีการแจกแจงด้วยความแปรปรวนคงที่ เพื่อทดสอบว่าค่ า
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็นค่าคงที่ โดยพิจารณาจากแผนภาพการกระจาย Scatter Plot พบว่าค่า
ความคลาดเคลื่ อนส่ วนใหญ่ กระจายอยู่เ หนื อและใต้ร ะดับ 0 ซึ่งจากการกระจายตั วอยู่ใ นช่ วงแคบ ไม่ว่า 𝑌 จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน

4. ความคลาดเคลื่ อนมี การแจกแจงเป็ นอิ สระกั น ในการวิเคราะห์ การถดถอยเชิง เส้ น
พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) กาหนดว่ าค่ าความคลาดเคลื่ อนแต่ล ะค่าต้ องเป็นอิ ส ระกั น ซึ่ ง วิ ธีการ
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ตรวจสอบผู้วิจัยจะพิจารณาจากค่าสถิติ Durbin-Watson สามารถสรุปได้ว่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงเป็น
อิสระกัน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.50 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5-2.5
สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระที่นามาใช้ไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง
5.ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) กาหนดให้ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน โดยการตรวจสอบเงื่อนใขนี้
จะตรวจสอบโดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ในการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity
พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระไม่เกิน 10 แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
และแปลความหมายของระดั บ ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างตั วแปรด้ วยค่ า สั มประสิ ท ธิ์ การกาหนด
(Coefficient Of Determination: R2) มีความหมาย [4] ดังตาราง 1
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์การกาหนดและความหมาย
ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด
0.00 – 0.20
0.21 – 0.40
0.41 – 0.60
0.61 – 0.80
0.81 – 1.00

ความหมาย
มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย
มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างน้อย
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างมาก
มีความสัมพันธ์ในระดับมาก

ผลการวิจัย :
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่ศึกษา:
ตาราง 2 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปร
อัตราการมีงานทา (𝑌)
หน่วย: ร้อยละ
อัตราการตาย (𝑋1) หน่วย: คนต่อ
ประชากรกลางปี 1,000 คน
ดัชนีค่าเงินบาท (𝑋2)
หน่วย: บาท
มูลค่าการส่งออก (𝑋3)
หน่วย: หมื่นล้านบาท
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (𝑋4)
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลัง
แรงงาน (𝑋5) หน่วย: ร้อยละ

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

65.30

70.30

67.78

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.28

0.51

0.75

0.60

0.05

102.13

126.92

111.38

6.72

54.21

75.63

63.64

4.72

117.66
66.10

157.87
71.00

132.94
68.78

10.16
1.18

อัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทยมีค่าต่าสุดร้อยละ 65.30 และสูงสุดร้อยละ 70.30 โดยมี
ค่าเฉลี่ยของอัตราการมีงานทาร้อยละ 67.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ 1.28
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อัตราการตายมีค่าต่าสุดเท่ากับ 0.51 และค่าสูงสุดเท่ากับ 0.75 โดยมีอัตราการตายเฉลี่ยเท่ากับ 0.60
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05
ดัชนีค่าเงินบาทมีค่าต่าสุดเท่ากับ 102.13 บาท และค่าสูงสุดเท่ากับ 126.92 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนี
ค่าเงินบาทเท่ากับ 111.38 บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ บาท 6.72
มูลค่าการส่งออกมีค่าต่าสุดเท่ากับ 54.21 หมื่นล้านบาท และค่าสูงสุดเท่ากับ 75.63 หมื่นล้านบาท โดยมี
ค่าเฉลี่ยมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 63.64 หมื่นล้านบาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.72 หมื่นล้านบาท
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีค่าต่าสุดเท่ากับ 117.66 และค่าสูงสุดเท่ากับ 157.87 โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชนเท่ากับ 132.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.16
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานมีค่าต่าสุดร้อยละ 66.10 และสูงสุดร้อยละ 71.00 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานร้อยละ 68.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ 1.18
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม:
อัตราการตาย ( X1) และอัตราการมี ง านท า ( Y) มีค่าสัมประสิ ท ธิ์ส หสั มพั นธ์เพี ยร์ สั นเท่ า กั บ
-0.530 แสดงว่าอัตราการตาย และอัตราการมีงานทา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญในทิศทางตรงข้ามในระดับ
ปานกลาง อธิบายได้ว่าเมื่ออัตราการตายเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการมีงานทาจะลดลง
ดัชนีค่าเงินบาท ( X2) และอัตราการมีงานทา ( Y) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ ากั บ
-0.658 แสดงว่าดัชนีค่าเงินบาท และอัตราการมีงานทา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญในทิศทางตรงข้ ามใน
ระดับปานกลาง อธิบายได้ว่าเมื่อดัชนีค่าเงินบาทเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการมีงานทาจะลดลง
มูลค่าการส่งออก ( X3) และอัตราการมีงานทา ( Y) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ
-0.197 แสดงว่ามูลค่าการส่งออก และอัตราการมีงานทา มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงข้ามในระดับน้อย อธิบาย
ได้ว่าเมื่อมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นส่งผลให้อตั ราการมีงานทาจะลดลง
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ( X4) และอัตราการมีงานทา (Y) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
เท่ากับ -1.71 แสดงว่าดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และอัตราการมีงานทา มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงข้ามใน
ระดับน้อย อธิบายได้ว่าเมื่อดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการมีงานทาจะลดลง
อั ต ราการมี ส่ ว นร่ ว มในก าลั ง แรงงาน ( X5) และอั ต ราการมี ง านท า ( Y) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น เท่ า กั บ 0.420 แสดงว่ า อั ต ราการมี ส่ ว นร่ ว มในก าลั ง แรงงาน และอั ต ราการมี ง านท า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญในทิศทางเดียวกั นในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่าเมื่ออัตราการมีส่วนร่วมในกาลัง
แรงงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการมีงานทาจะเพิ่มขึ้น
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

Y
X1
X2
X3

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Correlations
Y
X1
1
-.530**
.000
**
-.530
1
.000
-.658** .344**
.000
.003
-.197 -.082
.097
.491

X2
-.658**
.000
.344**
.003
1
.219
.065

X3
-.197
.097
-0.82
.491
.219
.065
1

X4
-.171
.151
.141
.239
.189
.111
.193
.105

X5
.420**
.000
-.049
.686
-.190
.109
.052
.664
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X4
X5

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

-.171
.151
.420**
.000

.141
.239
-.049
.686

.189
.111
-.190
.109

.193
.105
.052
.664

1
-.019
.874

-.019
.874
1

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ:
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้ นพหุคู ณ (Multiple Regression Analysis) โดยนาปัจจัย ที่
คาดว่ามีผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ อัตราการตาย (𝑋1) ดัชนีค่าเงินบาท (X2)
มูลค่าการส่งออก (X3) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (X4) และอัตราการมี ส่วนร่ วมในกาลัง แรงงาน (X5) โดยใช้
หลักการ Stepwise ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ
โดยสมการที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์อัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย ดังนี้
̂ = 78.539 − 10.669X1 − 0.083X 2 − 0.041X 3 + 0.109X5
Y

อธิบายค่าตัวแบบสมการถดถอยได้ ดังนี้
b0 = 78.539 อธิบายได้ว่า เมื่อ อัตราการตาย (𝑋1) ดัชนีค่าเงินบาท (X2) มูลค่าการส่งออก
( X3) และอั ต ราการมี ส่ วนร่วมในกาลั งแรงงาน ( X5) มี ค่ าเท่ ากั บ 0 จะท าให้ อัต ราการมี ง านท าของประชากรใน
ประเทศไทย เท่ากับร้อยละ 78.539
b1 = -10.669 อธิบายได้ว่า เมื่อ อัตราการตาย (X1) เพิ่มขึ้น 1 คน แล้วดัชนีค่าเงินบาท (X2)
มูลค่าการส่งออก (X3) และอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน (X5) คงที่ จะทาให้อัตราการมีงานทาของประชากร
ในประเทศไทยลดลงร้อยละ 10.669
b2 = -0.083 อธิบายได้ว่า เมื่อ ดัชนีค่าเงินบาท (X2) เพิ่มขึ้น 1 บาท แล้ว อัตราการตาย (X1)
มูลค่าการส่งออก (X3) และอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน (X5) คงที่ จะทาให้อัตราการมีงานทาของประชากร
ในประเทศไทยลดลงร้อยละ 0.083
b3 = -0.041 อธิบายได้ว่า เมื่อ มูลค่าการส่งออก (X3) เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้านบาท แล้ว อัตรา
การตาย (X1) ดัชนีค่าเงินบาท (X2) และอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน (X5) คงที่ จะทาให้อัตราการมีงานทา
ของประชากรในประเทศไทยลดลงร้อยละ 0.041
b4 = 0.109 อธิบายได้ว่า เมื่อ อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน (X5) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
แล้ว อัตราการตาย (X1) ดัชนีค่าเงินบาท (X2) และมูลค่าการส่งออก (X3) คงที่ จะทาให้อัตราการมีงานท าของ
ประชากรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.109
โดยการวิเคราะห์ครั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.808 คิดเป็นร้อยละ 80.8
และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 ) เท่ากับ 0.653 คิดเป็นร้อยละ 65.3 นั่นคือ อัตราการตาย (X1) ดัชนีค่าเงิน
บาท (X2) มูลค่าการส่งออก (X3) และอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน (X5) อธิบายความผันแปรทั้งหมดของ
อัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย ได้ร้อยละ 65.3 และมาจากสาเหตุหรือปัจจัยอื่น ๆ เท่ากับ 0.347
คิ ด เป็ นร้ อยละ 34.7 จะเห็ นได้ ว่าตั วแบบสมการพยากรณ์ มีค วามเหมาะสมในระดับ ค่อนข้ างมาก และสมการ
พยากรณ์มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 18.988 ส่วนค่าสถิติ F-test มีค่าเท่ากับ 31.495 และค่า P-Value มี
ค่าเท่ากับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรอิสระ 4 ตัวสามารถใช้พยากรณ์อัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทยได้
สรุป:
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย ได้แก่ อัตราการตาย
ดัชนีค่าเงินบาท มูลค่าการส่งออก และอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
อัตราการตาย มีผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย เนื่องจากถ้าอัตราการตายเพิ่มขึ้ น
จะส่งผลให้อัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทยลดลง ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยเรื่อง ตัวแบบทางสถิติ
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สาหรับการคาดการณ์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราว่างงานในประเทศไทย [5] ว่า ถ้าจานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น จะทาให้อัตรา
การว่างงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและจะส่งผลทาให้อัตราการมีงานทาลดลง
ดัชนีค่าเงินบาท มีผลต่อ อัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย เนื่องจากถ้าดัชนีค่าเงินบาท
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทยลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ บทความวิจัยเรื่อง ผลของ
การบิดเบือนค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย [6] ว่า การเก็งกาไรในค่าเงินบาท นาไปสู่ความไม่เสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจทาให้เกิดวิกฤตทางการเงิ น การเจริญเติบโตของเศรษฐกิ จอยู่ใ นภาวะถดถอย จะส่งผลไปถึงอัตราการ
ว่างงานสูงขึ้น จึงทาให้อัตราการมีงานทาลดลง
มูลค่าการส่งออก มีผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย เนื่องจากถ้ามูลค่าการส่ง ออก
เพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้ อัต ราการมี ง านท าของประชากรในประเทศไทยลดลง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ บทความของ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ประเทศไทย [7] ว่า ความสามารถในการส่งออกที่ลดลงจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยทาให้การ
เติบโตของผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจ้างงานลดลง
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน มีผลต่ออัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทย เนื่องจาก
ถ้าอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อัตราการมีงานทาของประชากรในประเทศไทยเพิ่มขึ้ นซึ่ง
สอดคล้องกับนิยามของอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจากสานักงานสถิติแห่งชาติ [8] ได้นิยามความหมายไว้ ว่า
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน หมายถึงร้อยละของประชากรที่มีอยู่ในกาลังแรงงาน (ประกอบด้วยผู้มีงานทา ผู้
ว่างงาน และผู้ที่รอฤดูกาล) ต่อประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป หากมีจานวนผู้มีงานทามากจะส่งผลให้ อัตราการมีส่ วน
ร่วมในกาลังแรงงานมาก และทาให้อัตราการมีงานทาเพิ่มมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบพระคุณ สานักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยได้นาไปพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

เอกสารอ้างอิง
[1] กองบรรณาธิการ. “ทิศทางเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย 2562 และบทบาทของธนาคารกลางในการดูแล
เสถียรภาพเศรษฐกิจ”. วารสาร Conversation with the governor, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, หน้า 9-11 (2562).
[2] ปาจรีย์ วายโสกา. ปัญหาการว่างงาน, สืบค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2564, จาก http://pachariploymob.blogspot.com
[3] สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. ภาวะการทางานของประชากร เดือนมีนาคม
2562, สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564, จาก http://www.nso.go.th
[4] สุพล ดุรงวัฒนา, Regression Models: Analysis-based Approach, กรุงเทพฯ:
แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น. (2558).
[5] ชูเกียรติ ผุดพรมราช และ ลี่ลิ อิงศรีสว่าง. “ตัวแบบทางสถิติสาหรับการคาดการณ์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราว่างงาน
ในประเทศไทย”. วารสารเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, หน้า 48-69 (2553).
[6] บัณฑิต ชัยวิชญชาติ และ อุดาการ กุหลาบเหลือง. “ผลของการบิดเบือนค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย”. วารสาร

842

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, หน้า 124-136 (2560).
[7] กรกรัณย์ ชีวตระกุลพงษ์, ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ธนะพงษ์ โพธิปิติ, ภานุทัต สัชฌะไชย์ และ
อาภาภร นพรัตย์ภรณ์. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่ง ออก การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย, สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564, จาก https://www.pier.or.th/
[8] สานักงานสถิติแห่งชาติ. นิยามผู้มีงานทา, สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จาก http://www.nso.go.th

843

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ปจจั ยที่มีผลตอความรู เกี่ ยวกั บการผลิต ชาภายใตระบบการเพาะปลูก ที่ ดี ของเกษตรกรในพื้ นที่ มูลนิ ธิ
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย
FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE OF TEA PRODUCTION UNDER GOOD AGRICULTURAL
PRACTICE OF FARMERS IN THE ROYAL PROJECT FOUNDATION IN CHIANG MAI AND CHIANG RAI
PROVINCE
กิตติพงศ บุญธิ1, พุฒิสรรค เครือคํา2, นคเรศ รังควัต2 และสายสกุล ฟองมูล2
Kittpong Boonti1, Phutthisun Kruekum2, Nakarate Rungkawat2 and Saisakul Fongmul2
สาขาสงเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290 ประเทศไทย
*ผู=นิพนธประสานงาน: กิตติพงศ บุญธิ

อีเมล: K_B-poo@hotmail.com

บทคัดยอ:
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร
และ 2) ศึกษาปRจจัยที่มีผลตSอความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร ตัวอยSางที่ใช=ในการศึกษา คือ
เกษตรกรผู= ผลิ ต ชาภายใต=ร ะบบการเพาะปลู กที่ ดี ในพื้ นที่ มู ลนิ ธิโ ครงการหลวง จั ง หวั ด เชี ยงใหมS และเชี ย งราย จํ านวน
153 คน เก็บรวบรวมข=อมูลโดยใช=แบบสอบถามเปZนรายบุคคล และสถิติที่ใช=ในการวิเคราะหข=อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวSา เกษตรกรมีความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีอยูSในระดับมาก โดยข=อคําถามที่
กลุSมตัวอยSางเกษตรกรตอบได=คะแนนสูงสุด 3 ลําดับ (มากไปน=อย) คือ 1) ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มีข=อกําหนดหลัก 8 ข=อ
2) เกษตรกรต=องมีตู=เก็บสารเคมีบริเวณแปลงปลูกเพื่องSายตSอการเก็บรักษาและใช=งาน และ 3) เกษตรกรต=องบันทึกข=อมูลการ
ปฏิบัติงานในแปลงปลูกชาทุกครั้งตามระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สSวนข=อคําถามที่กลุSมตัวอยSางเกษตรกรตอบได=คะแนนต่ําสุด
3 ลําดั บ (น= อยไปมาก) คื อ 1) การกําจั ดศั ตรูพื ชโดยใช=สารเคมี ไมSสามารถนํามาใช= กับการผลิ ตชาตามระบบการเพาะปลูกที่ ดี
(GAP) ได=เพราะจะทําให=เกิดการปนเปbcอน 2) สารเคมีที่ใช=หมดแล=วควรนําไปทําลายและฝRงกลบ และ 3) ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP)
เปZนระบบที่มีกรมวิชาการเกษตรควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนในสSวนของปRจจัยที่มีผลตSอความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบ
การเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได=แกS เพศ อายุระดับการศึกษา รายได=รวมในครัวเรือน
และการติดตSอเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตร โดยแสดงสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดังนี้ KNOW=13.378+ (-.929)
SEX+.219 TRIBE+-.047 AGE+.819 EDU+.439 STAT+1.276 E-6INCOME+1.138E-7 INTEA+ (-2.381E-6) DEBT+
(-.022) INFOR+.139 CONT+.067 FARM+.310 TRAIN+.365 BOARD+ (-.186) POSIT+ (-.061) EXP และ R2 = 0.312
(31.20%)
คําสําคัญ: ความรู=ในการผลิตชา การผลิตชาระบบการเพาะปลูกที่ดีเกษตรกรผู=ปลูกชา มูลนิธิโครงการหลวง
Abstract:
The purposes of this research were to 1) study the knowledge of tea production under Good
Agricultural Practice (GAP) of farmers. 2) study factors related to the knowledge of tea production practice
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under Good Agricultural Practice of farmers. The sampling group was of 152 farmers in the Royal Project
Foundation in Chiang Mai and Chiang Rai province who implemented the Good Agricultural Practice.
The data was collected via questionnaires, then, analyzed using descriptive statistics and multiple
regression linear analysis.
The study revealed that most of the tea farmers had knowledge of tea production in high level.
The 3 questions that farmers replied with highest scores were 1) Good Agricultural Practice based on
8 principles. 2) Farmers must have chemical storage cabinets around the planting area for easy storage
and use. 3) Farmers must have activity log according to the Good Agricultural Practice. The questions that
farmers replied with lowest score were 1) Chemical pesticides cannot be used in tea production according
to the Good Agricultural Practice. 2) Used chemicals should be destroyed by landfill. 3) Good Agricultural
Practice was a system that Department of Agriculture controlled every step of the production process.
Factors related significantly to the knowledge of the production practice of farmers were gender, age,
educational level, household income, and communication with the agricultural extension officers
[KNOW=13.378+ (-.929) SEX+.219 TRIBE+-.047 AGE+.819 EDU+.439 STAT+1.276 E-6INCOME+1.138E-7
INTEA+ (-2.381E-6) DEBT+ (-.022) INFOR+.139 CONT+.067 FARM+.310 TRAIN+.365 BOARD+ (-.186) POSIT+
(-.061) EXP], R2 = 0.312 (31.20%)
Keywords: knowledge of tea production, tea production under Good Agricultural practice, The Royal
Project Foundation
บทนํา:
ชา มีแหลSงกําเนิดจากทางด=านตะวันตกเฉียงใต=ของจีน แพรSกระจายสูSรัฐอัสสัมของอินเดีย เมียนมาร เวียดนาม
และทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยสรรพคุณของชา ได=แกS กระตุ=นระบบประสาท และระบบหมุนเวียนโลหิต ชSวยยSอย
อาหาร ฆSาเชื้อโรค ชSวยในการสมานแผล ลดการอักเสบ และทําให=รSางกายสุขภาพแข็งแรง ในประเทศไทยมีการปลูกชาเริ่ม
ขึ้นมาไมSน=อยกวSา 80 ป„ โดยเริ่มนําเข=ามาตั้งแตSสมัยสุโขทัย จากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับจีน นับตั้งแตSป„ พ.ศ.2480
เปZ น ต= น มา และได= มี ก ารพั ฒ นาการผลิ ต ชาในเชิ ง อุ ต สาหกรรมอยS า งจริ ง จั ง ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหมS และเชี ย งราย โดยมี ก าร
ขอสัมปทานทําสวนชาจากกรมป…าไม= กระทรวงเกษตรและสหกรณ และจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตและแปรรูปชาจนถึงปRจจุบัน[1]
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ได= เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ป„ พ.ศ.2512 เพื่ อ ชS ว ยเหลื อ ชี วิ ต ความเปZ น อยูS ข องราษฎรชาวเขา
บนพื้ น ที่ สู งให= มี ชี วิ ต ความเปZ น อยูS ที่ ดี ขึ้ น ในด= า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล= อ ม ลดการทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรป…าไม= ปRจจุบันมีพื้นที่ดําเนินงาน จํานวน 39 แหSง 23 อําเภอ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีการสSงเสริม
อาชีพด=านการเกษตร ได=แกS พืชผัก ไม=ผล ไม=ดอก พืชไรS เห็ด สมุนไพร กาแฟ ปศุสัตว และชา เปZนต=น
งานวิ จัย และพั ฒนาชา มูล นิธิ โครงการหลวง เริ่ มดํ าเนิน การและสSง เสริม การปลูก ชาให= แกS เกษตรกรในพื้ น ที่
ตั้งแตSป„ พ.ศ.2537 โดยมีหลักการทํางาน คือ การค=นคว=าวิจัยเรื่องพันธุชา การเขตกรรมในแปลงปลูก การแปรรูปใบชา
และการถSายทอดองคความรู=เทคโนโลยีการผลิตชาที่ถูกต=องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ มีการพัฒนาแปลงสาธิต
ให=กับเกษตรกรผู=สนใจสามารถเข=ามาศึกษาเรียนรู= และฝ‡กปฏิบัติ พร=อมกับสามารถนําเทคโนโลยีการผลิต และองคความรู=
ด=านตSางๆ ไปปรับใช=ในพื้นที่ของตนเองได= จุดมุSงหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะในการผลิตชาของเกษตรกรให=ได=ตาม
คุณภาพและการสSงเสริมการผลิตภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) เพื่อให=มีมาตรฐาน
หรือมีระบบทําการเกษตรปลอดภัย มีการดูแลรักษาแปลงปลูก การป‰องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การลดต=นทุนการผลิต
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และปลอดภัยตSอผู=บริโภคและสิ่งแวดล=อม ปRจจุบันมีการสSงเสริมการผลิตชาในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหมS
และเชียงรายจํานวน 9 แหSงได=แกS 1) สถานีเกษตรหลวงอSางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมS 2) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ขุนวาง อําเภอแมSวาง จังหวัดเชียงใหมS 3) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมSอนเงาะ อําเภอแมSแตง จังหวัดเชียงใหมS 4) ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมSแพะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมS5) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงป…าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมS
6) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก อําเภอแมSออน จังหวัดเชียงใหมS 7) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมSปูนหลวง อําเภอพร=าว
จังหวัดเชียงใหมS 8) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงห=วยน้ําขุSน อําเภอแมSสรวย จังหวัดเชียงราย และ 9) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ห=วยโป…ง อําเภอเวียงป…าเป‰า จังหวัดเชียงราย
อยSางไรก็ตามจากการได=เข=าไปสSงเสริมการผลิตชาให=กับเกษตรกรในพื้นที่ยังเกิดปRญหาในการสSงเสริมการผลิต
ในบางสSวนเชSน การสื่อสาร การสร=างความเข=าใจ ตลอดจนการให=ความรู=ในระบบการเพาะปลูกที่ดีแกSเกษตรกรผู=ปลูกชาจาก
ปRญหาดังกลSาวจึงจําเปZนอยSางยิ่งที่จะต=องศึกษาวิจัยถึงปRจจัยที่มีผลตSอความรู=ในการผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดีของ
เกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหมS และเชียงรายภายใต=คําถามวิจัย คือ เกษตรกรผู=ปลูกชามีความรู=
เกี่ยวกับการผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดีอยูSในระดับใด และมีปRจจัยใดบ=างที่สSงผลตSอความรู=เกี่ยวกับผลิตชาในระบบ
การเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร อนึ่งการศึกษาความรู=ถือเปZนองคประกอบที่สําคัญในลําดับแรกที่จะนําพาเกษตรกรผู=ปลูกชา
สามารถผลิตชาได=อยSางมีคุณภาพและได=ปริมาณตามเกณฑและมาตรฐานที่กําหนดไว=อีกทั้งข=อมูลที่ได=ยังสามารถใช=สนับสนุน
การจัดทํานโยบาย แผนงาน และโครงการตSางๆ ของงานวิจัยและพัฒนาชา ฝ…ายวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้ง
สถานี วิ จั ย เกษตรหลวงและศู น ยพั ฒ นาโครงการหลวงในพื้ น ที่ ตS า งๆ ที่ มี ก ารสS ง เสริ ม การผลิ ต ชา และหนS ว ยงานพั ฒ นา
ด=านการเกษตรอื่นๆ ในการสSงเสริมองคความรู=ให=การผลิตชาภายใต=ระบบเกษตรที่ดีแกSเกษตรกรให=ดียิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย:
การวิจัยนี้ใช=รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปRจจัยที่มีผลตSอความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาภายใต=ระบบการ
เพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหมS และเชียงราย ดําเนินการวิจัยตั้งแตSเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและตัวอยาง
ประชากรที่ใช=ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู=ผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดีในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหมS และเชียงราย จํานวน 9 แหSง ในป„การผลิต พ.ศ.2562-2563 จํานวน 247 คน จากนั้นทําการกําหนดขนาด
ตัวอยSางโดยใช=สูตร Taro Yamane[2] ที่ระดับความเชื่อมั่นร=อยละ 95 และยอมให=เกิดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05
ได=จํานวนเกษตรกรตัวอยSางจํานวน 153 คน จากนั้นทําการสุSมตัวอยSางเกษตรกรโดยใช=การสุSมอยSางงSาย ด=วยวิธีการใช=ตาราง
เลขสุSมตามดําดับชื่อเกษตรกร
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข=อมูลจากเกษตรกรผู=ผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดี ในป„การผลิต พ.ศ.2562-2563
จํ า นวน 153 คน ใช= แ บบสอบถามเปZ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข= อ มู ล การวิ จั ย ซึ่ ง มี จํ า นวน 2 ตอน ดั ง นี้
ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานสSวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร และตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู=ในการผลิต
ชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร
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การวิเคราะหIขอมูล
การวิเคราะหข=อมูลแบSงออกเปZน 2 สSวน คือ 1) ข=อมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานสSวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร ใช= ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาในการวิ เ คราะหข= อ มู ล ได= แ กS คS า ร= อ ยละ คS า เฉลี่ ย และสS ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
และ 2) การวิเคราะหปRจจัยที่มีความสัมพันธกับความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร
โดยใช=สถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงเส=นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ซึ่งใช=โปรแกรมสถิติ (Statistical
Package for the Social Science for Windows: SPSS) ชSวยในการวิเคราะหโดยได=แบSงระดับความรู=ออกเปZน 3 ระดับ
และให=คะแนน 0-15 คะแนน ตามระดับความรู=น=อยที่สุดไปยังมาก โดยแบSงเกณฑระดับความรู=จําแนกตามคะแนนได=ดังตSอไปนี้
คาคะแนน
11-15
6-10
0-5

ระดับความรู
มีความรูม= าก
มีความรู=ปานกลาง
มีความรู=น=อย

ในสSวนการวิเคราะหปRจจัยที่มีความสัมพันธกับความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร
ใช=การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อหาวSาตัวแปรอิสระใดมีผลตSอตัวแปรตาม คือ
ความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ระดับ 0.05 และ
มีความสัมพันธกันในทิ ศทางใดกับตัวแปรตาม (เชิ งบวก หรือเชิ งลบ) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ใช=ตัวแปรอิสระจํานวน 15 ตัวแปร
ได=แกS เพศ ชนเผSา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได=รวมในครัวเรือน รายได=จากการปลูกชา จํานวนหนี้สินในครัวเรือน
จํานวนการรับรู=ข=อมูลขSาวสารเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี การติดตSอเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตร จํานวนครั้งใน
การติ ด ตS อ กั บ กลุS ม เกษตรกรผู= ป ลู ก ชาจํ า นวนครั้ ง ในการเข= า รS ว มการอบรมระบบมาตรฐานการเพาะปลู ก ที่ ดี การเปZ น
คณะกรรมการหมูSบ=าน การมีตําแหนSงทางสังคม และประสบการณการปลูกชาในระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี เมื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวSางตัวแปรอิสระแตSละคูS โดยใช=การวิเคราะหสหสัมพันธ พบวSาไมSมีตัวแปรอิสระคูSใดที่มีความสัมพันธกันสูงกวSา
0.80 ที่ จะกS อให= เกิ ดปR ญหาความสั มพั นธระหวS างตั วแปรอิ สระด= วยกั นเอง (Multicollinearity) อั นเปZ นการละเมิ ดเงื่ อนไข
ของการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
การวิ เ คราะหปRจ จั ย ที่ มีผ ลตS อ ความรู= เ กี่ย วกั บ การผลิ ต ชาภายใต= ร ะบบการเพาะปลู ก ที่ดี ข องเกษตรกรในพื้ น ที่
มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหมS และเชียงราย ประกอบด=วยตัวแปรอิสระจํานวน 15 ตัวแปร โดยได=กําหนดรหัส และ
การวัดดังนี้ เพศ (SEX: 0=หญิง, 1=ชาย) ชนเผSา (TRIBE: 0=กลุSมชนเผSาพื้นเมือง, 1=กลุSมคนไทยพื้นราบ) อายุ (AGE:
จํานวนป„) ระดับการศึกษา (EDU: 0=ประถมศึกษา หรือต่ํากวSา, 1=มัธยมศึกษา หรือสูงกวSา) สถานภาพทางการสมรส (STAT:
0=สถานภาพอื่นๆ ,1=สถานภาพสมรส) รายได=รวมในครัวเรือน (INCOME: บาท/ป„) รายได=จากการปลูกชา (INTEA: บาท/ป„)
หนี้สินในครัวเรือน (DEBT: บาท/ครัวเรือน) การรับรู=ข=อมูลขSาวสารเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (INFOR: ครั้ง/
เดือน) การติดตSอเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตร (CONT: ครั้ง/ป„) การติดตSอกับกลุSมเกษตรกรผู=ปลูกชา (CONT: ครั้ง/ป„) การเข=า
รSวมการอบรมระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (TRAIN: ครั้ง/ป„) การเปZนคณะกรรมการหมูSบ=าน (BOARD: 0=ไมSได=เปZน, 1=ได=
เปZน) การมีตําแหนSงทางสังคม (POSIT: 0=ไมSมี, 1=มี) และประสบการณการปลูกชาในระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี
(EXP: จํานวนป„) และตัวแปรตาม 1 ตัว คือ ความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดี (KNOW: จํานวน
คะแนน)
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ผลการวิจัยและวิจารณI:
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
ผลการศึ ก ษา พบวS า เกษตรกรสS ว นใหญS เ ปZ น เพศชาย ชนเผS า พื้ น เมื อ ง สS ว นใหญS มี อ ายุ ร ะหวS า ง 41-60 ป„
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส มีรายได=รวมของครัวเรือนอยูSระหวSาง 50,000-200,000 บาทตSอป„
มีรายได=จากการปลูกชาอยูSระหวSาง 10,000-50,000 บาทตSอป„ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน มีจํานวนแรงงานใน
ครัวเรือน 2-4 คน มีจํานวนหนี้สินในครัวเรือนไมSเกิน 100,000 บาท เกษตรกรได=รับข=อมูลขSาวสารเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการ
เพาะปลูกที่ดีไมSเกิน 5 ครั้งตSอเดือน โดยรับรู=ข=อมูลขSาวสารจากเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตรเปZนหลัก มีการติดตSอกับเจ=าหน=าที่
สSงเสริมการเกษตร 2-3 ครั้งตSอป„ มีการติดตSอกับกลุSมเกษตรกรผู=ปลูกชา 1-2 ครั้งตSอป„ เกษตรกรสSวนใหญSมีประสบการณการ
เข=ารSวมการอบรมระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี 1-2 ครั้งตSอป„ เกษตรกรสSวนใหญSไมSได=เปZนคณะกรรมการหมูSบ=าน และไมSมี
ตําแหนSงทางสังคม และเกษตรกรมีประสบการณการปลูกชาในระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดีอยูSระหวSาง 3-10 ป„
ความรูเกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร
ผลการศึกษาความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร พบวSาเกษตรกรสSวนใหญSมีความรู=
เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีอยูSในระดับมาก โดยมีคะแนนความรู=เฉลี่ย 10.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม
15 คะแนน และสามารถจําแนกระดับความรู=ของเกษตรกรออกเปZน 3 ระดับ (ตารางที่ 1)
เมื่อพิจารณาเปZ นรายข= อพบวSาข=อคําถามที่กลุSมตัวอยSางเกษตรกรตอบได=คะแนนตั้งแตSร=อยละ 81 ขึ้นไป มีจํานวน
7 ข=อ โดยเรียงจากข=อคําถามที่ตอบได=คะแนนสูงสุด (มากไปน=อย) คือ 1) ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มีข=อกําหนดหลัก 8 ข=อ
2) เกษตรกรควรมีตู=เก็บสารเคมีบริเวณแปลงปลูกเพื่องSายตSอการเก็บรักษา และใช=งาน 3) เกษตรกรต=องบันทึกข=อมูลการปฏิบัติงานใน
แปลงปลูกชาทุกครั้งตามระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) 4) กSอนการปลูกชาเกษตรกรต=องมีการจัดระบบอนุรักษดิน และน้ํา 5) ผลผลิตที่
เสียหายจากการเก็บเกี่ยว และมีตําหนิจากโรคแมลง จะต=องทําการคัดแยกออกกSอนจัดเรียงในภาชนะบรรจุ 6) เกษตรกรสามารถใช=
ปุ•ยเคมีในการผลิตชาตามระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) แตSต=องใช=ในปริมาณที่กําหนดของกรมวิชาการเกษตร และ 7) ระบบการ
เพาะปลูกที่ดี (GAP) เปZนระบบที่ห=ามใช=สารเคมีทุกชนิด ข=อคําถามที่กลุSมตัวอยSางเกษตรกรตอบได=คะแนนร=อยละ 61-80 มีจํานวน
5 ข= อ โดยเรี ยงจากข= อคํ าถามที่ ตอบได= คะแนนสู งสุ ด (มากไปหาน= อย) คื อ 1) ภาชนะที่ เก็ บสารเคมี กั บภาชนะที่ เก็ บผลผลิ ต
ควรใช=ภาชนะใบเดียวกัน 2) การรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ของชาต=องมีพื้นที่ไมSน=อยกวSา5 ไรS 3) การผลิตชาในระบบการ
เพาะปลูกที่ดี (GAP) สามารถนําน้ําเสียที่ได=รับจากการบําบัดแล=วจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช=ได= 4) ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP)
เปZ นระบบที่ ชS วยรั กษาสภาพแวดล= อมได= ดี กวS าระบบเกษตรอิ นทรี ย และ 5) สถานที่ เก็ บสารเคมี ควรอยูS ใกล= แหลS งผลิ ตชา
เพื่อความสะดวกในการนํามาใช= และข=อคํ าถามที่กลุSมตัวอยSางเกษตรกรตอบได=คะแนนตั้งแตSร=อยละ 60 ลงไป มีจํานวน 2 ข= อ
โดยเรียงจากข=อคําถามที่ตอบได=คะแนนสูงสุด (มากไปน=อย) คือ 1) ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) เปZนระบบที่มีกรมวิชาการเกษตร
ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และ 2) สารเคมีที่ใช=หมดแล=วควรนําไปทําลายและฝRงกลบ และข=อคําถามที่ตอบได=คะแนนต่ําสุด
คือ 1) การกําจัดศัตรูพืชโดยใช=สารเคมีไมSสามารถนํามาใช=กับการผลิตชาตามระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ได= เพราะจะทําให=เกิดการ
ปนเปbcอน
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ตารางที่ 1 ระดับความรู=ของเกษตรกร ในการผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดีในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัด
เชียงใหมS และเชียงราย
(n = 152)
จํานวน (คน)
ระดับความรู
รอยละ
มาก
101
66.4
ปานกลาง
51
33.6
น=อย
0
0
Min – Max= 6-15
S.D. = 1.79
̅ = 10.95
ปจจัยที่มีผลตอความรูเกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร
ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ พบวSาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ความรู=เกี่ยวกับการ
ผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหมS และเชียงราย อยSางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวนทั้งหมด 5 ตัวแปร โดยแบSงออกเปZนตัวแปรที่มีผลทางบวก 3 ตัวแปร ได=แกS ระดับการศึกษา
รายได=รวมในครัวเรือน และการติดตSอเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตร ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางสถิติในทางลบ คือ
เพศ และอายุ มีตัวแปรอิสระทั้งหมด สามารถอธิบายความแปรผันของตัวแปรตาม หรือความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการ
เพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรได=ร=อยละ 31.2 สSวนที่เหลือร=อยละ 68.8 เปZนอิทธิพลจากตัวแปรอื่นๆ (ตารางที่ 2)
การอธิบายตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ตัวแปร ที่มีผลตSอตัวแปรตามอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ความรู=
เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหมS และเชียงราย
สามารถอธิบายได=ดังนี้
1) ระดับการศึกษา สามารถอธิบายได=วSาเมื่อทุกคSาคงที่แล=วเกษตรกรที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือ
สูงกวSา จะมีผลทําให=คSาเฉลี่ยคะแนนความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีเพิ่มขึ้น 0.819 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจาก
เกษตรกรที่จบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจะมีความเข=าใจในระบบการเพาะปลูกที่ดี จึงทําให=งSายตSอการเรียนรู= และการ
ถSายทอดความรู= อีกทั้งการมีความรู=ความเข=าใจเกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกที่ดียิ่งทําให=เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติในการ
ผลิตชาได=อยSางถูกต=องตามมาตรฐานได=มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล=องกับการศึกษาของพรรณทิวา และบุศรา [3] ที่ทําการศึกษา
ความรู=ความเข=าใจ และการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตข=าวหอมมะลิที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมจังหวัด
มหาสารคาม พบวSาเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากมีความรู=ความเข=าใจในการปฏิบัติตามคําแนะนํามากกวSา
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2) รายได=รวมในครัวเรือน สามารถอธิบายได=วSาเมื่อทุกคSาคงที่แล=วเกษตรกรที่มีรายได=รวมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
1 บาท จะมีผลทําให=คะแนนเฉลี่ยความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1.276x10-6
คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเกษตรกรมีรายได=รวมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น สSวนหนึ่งมาจากการปฏิบัติตามความรู=ที่ได=รับจากการ
สSงเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงเกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกที่ดีที่ทําให=ผลผลิตชาที่ได=มีคุณภาพ และปริมาณเปZนไปตามเกณฑ
การรับซื้อของตลาด ดังนั้นจึงทําให=เกษตรกรผู=ปลูกชาพร=อมที่แสวงหาความรู= และเรียนรู=เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตชาในระบบ
การเพาะปลูกที่ดี เพื่อที่จะนํามาตSอยอด หรือเพิ่มศักยภาพในการผลิตชาของตนเองให=ดียิ่งขึ้น ดังที่กัลยา และคณะ [4]
กลSาววSาปRจจัยที่เอื้อให=เกิดการปรับเปลี่ยนสูSการเรียนรู= คือ แรงจูงใจภายในตัวเกษตรกรเอง ได=แกS ความต=องการยกระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตนเอง ซึ่งต=องการสร=างอาชีพ และรายได=ที่มั่นคงทําให=ต=องแสวงหาความรู= และเรียนรู=เพิ่มเติม และความ
ต=องการเลื่อนฐานะทางสังคม หรือความอยากมีอยากได=เหมือนคนอื่น
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3) การติดตSอเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตร สามารถอธิบายได=วSาเมื่อทุกคSาคงที่แล=วเกษตรกรที่มีการติดตSอเจ=าหน=าที่
สSงเสริมการเกษตรเพิ่มขึ้น 1 ครั้งตSอป„ จะมีผลทําให=คSาคะแนนเฉลี่ยความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดี
เพิ่มขึ้น 0.139 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรได=รับความรู=จากเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง จะทําให=
ทราบถึ ง การจั ด การในระบบการเพาะปลู ก ที่ ดี ม ากกวS า เกษตรกรที่ ไ มS ไ ด= พู ด คุ ย ติ ด ตS อ กั บ เจ= า หน= า ที่ สS ง เสริ ม การเกษตร
ซึ่งสอดคล=องกับการศึกษาของกังสดาล และคณะ [5] ที่ทําการศึกษาการยอมรับวิธีการปลูกพืชภายใต=มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ ดีแ ละเหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรศูนยพัฒ นาโครงการหลวงมS อนเงาะ อํ าเภอแมSแตง จั งหวัดเชียงใหมS
พบวSาเกษตรกรได=รับความรู=จากเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตรของศูนยพัฒนาโครงการหลวงมSอนเงาะ ประกอบกับเกษตรกร
ทุกรายมีประสบการณในการปลูกพืช GAP ทําให=ทราบการจัดการด=านสุขลักษณะของสถานที่การเก็บรักษาผลผลิตให=สะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ป‰องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจปนเปbcอนผลผลิต และมีวิธีการขนย=ายที่ถูกต=อง
4) เพศ สามารถอธิบายได=วSาเมื่อทุกคSาคงที่แล=วเกษตรกรที่เปZนเพศชายจะมีผลทําให=คSาคะแนนเฉลี่ยของความรู=
เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีลดลง 0.929 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากเพศชาย และเพศหญิง มีลักษณะทาง
ความคิดคSานิยมทัศนคติ และนิสัยที่แตกตSางกันเพศชาย จึงมีความรู=ความเข=าใจตSอกฎเกณฑ หรือระเบียบตSางๆ น=อยกวSา
เพศหญิ ง จากลั กษณะที่ แตกตS างกันดั งกลSา ว ทํา ให=เ กษตรกรเพศชายมี ความรู=เ กี่ย วกับ ระบบการเพาะปลู กที่ ดีน= อยกวS า
เพศหญิง ซึ่งสอดคล=องกับการศึกษาของพัชราภรณ [6] ที่ทําการศึกษาการยอมรับการปฏิบัติตามระบบการผลิตทางการเกษตร
ที่ถูก ต=อง และเหมาะสมสําหรับเงาะของเกษตรกรอํ าเภอบ=า นนาสารจัง หวัด สุราษฎรธานี พบวSา เพศมีความสั มพัน ธกั บ
การยอมรับการปฏิบัติตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต=อง และเหมาะสมสําหรับเงาะ โดยเกษตรกรเพศหญิงจะมีการ
ยอมรับการปฏิบัติมากกวSาเกษตรกรเพศชาย
5) อายุ สามารถอธิบายได=วSาเมื่อทุกคSาคงที่แล=วเกษตรกรที่มีอายุเพิ่มขึ้น 1 ป„ จะมีผลทําให=คSาคะแนนเฉลี่ยความรู=
เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีลดลง 0.047 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรที่มีอายุมากมักสSงผลตSอการรับรู=
และเข=าใจ อีกทั้งประสิทธิภาพในการจําจะลดลง ทําให=คนที่อายุมากมีความรู=เกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกที่ดีน=อยกวSาคนที่มี
อายุน=อย ซึ่งสอดคล=องกับการศึกษาของสุรศักดิ์ และอุไรวรรณ [7] ที่ทําการศึกษาการยกระดับวิธีการปฏิบัติการผลิตข=าวแบบ
ดั้งเดิมของเกษตรกรสูSการผลิตข=าวแบบ GAP โดยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง พบวSาเกษตรกรสSวนใหญS
ไมSอยากเข=ารSวมโครงการ เพราะมีข=อจํากัดด=านอายุ ซึ่งพบเกษตรกรที่ไมSเข=ารSวมโครงการสSวนใหญSอายุเฉลี่ย 60.4 ป„
โดยการวิเคราะหปRจจัยที่มีผลตSอความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหมS และเชียงราย สามารถแสดงได=สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ได=ดังนี้
KNOW=13.378+(-.929)SEX+.219TRIBE+-.047AGE+.819EDU+.439STAT+1.276E-6INCOME+1.138E7INTEA+(-2.381E-6)DEBT+(-.022)INFOR+.139CONT+.067FARM+.310TRAIN+.365BOARD+(-.186)POSIT+
(-.061)EXP
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ตารางที่ 2 ปRจจัยที่มีผลตSอความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหมS และเชียงราย

ปจจัย
1. เพศ
2. ชนเผSา
3. อายุ
4. ระดับการศึกษา
5. สถานภาพสมรส
6. รายได=รวมในครัวเรือน
7. รายได=จากการปลูกชา
8. จํานวนหนี้สินในครัวเรือน
9. จํานวนการรับรู=ข=อมูลขSาวสารเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี
10. จํานนวนครั้งในการติดตSอกับเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตร
11. จํานนวนครั้งในการติดตSอกับกลุSมเกษตรกรผู=ปลูกชา
12. จํานวนครั้งในการเข=ารSวมอบรมระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี
13. การเปZนคณะกรรมการหมูSบ=านของชุมชน
14. การมีตําแหนSงทางสังคม
15. ประสบการณการปลูกชาในระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี
คSาคงที่
R2 =0.312 (31.20%)
F=4.120

ความรูเกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการ
เพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร
B
t
-.929
-3.239
.219
.473
-.047
-3.341
.819
2.544
.439
1.134
1.276E-6
2.200
1.138E-7
.045
-2.381E-6
-1.818
-.022
-.672
.139
2.244
.067
1.084
.310
1.425
.365
1.043
-.186
-.496
-.061
-1.397
13.378
12.977
Sig. of F= 0.000

Sig.
.002*
.637
.001*
.012*
.259
.029*
.965
.071
.503
.026*
.280
.156
.299
.621
.165
.000*

หมายเหตุ * มีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สรุปผลการวิจัย:
ผลการศึกษาสามารสรุปได=วSา เกษตรกรมีความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีอยูSในระดับมาก
โดยข= อคํ าถามที่ กลุS มตั วอยS างเกษตรกรตอบได= คะแนนสู งสุ ด 3 ลํ าดั บ (มากไปน= อย) คื อ 1) ระบบการเพาะปลู กที่ ดี (GAP)
มีข=อกําหนดหลัก 8 ข=อ 2) เกษตรกรควรมีตู=เก็บสารเคมีบริเวณแปลงปลูกเพื่องSายตSอการเก็บรักษาและใช=งาน และ 3) เกษตรกร
ต=องบันทึกข=อมูลการปฏิบัติงานในแปลงปลูกชาทุกครั้งตามระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สSวนข=อคําถามที่กลุSมตัวอยSางเกษตรกรตอบ
ได=คะแนนต่ําสุด 3 ลําดับ (น=อยไปมาก) คือ 1) การกําจัดศัตรูพืชโดยใช=สารเคมีไมSสามารถนํามาใช=กับการผลิตชาตามระบบการ
เพาะปลูกที่ดี (GAP) ได=เพราะจะทําให=เกิดการปนเปbcอน 2) สารเคมีที่ใช=หมดแล=วควรนําไปทําลายและฝRงกลบ และ 3) ระบบการ
เพาะปลูกที่ดี (GAP) เปZนระบบที่มีกรมวิชาการเกษตรควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
ในสSวนของปRจจัยที่มีผลตSอความรู=เกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรอยSางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได=แกS เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได=รวมในครัวเรือน และการติดตSอเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตร
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ขอเสนอแนะ:
1) จากผลการวิจัยจะเห็นได=วSาเกษตรกรที่มีการติดตSอเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตรเพิ่มขึ้น จะมีผลทําให=เกษตรกร
มี ค วามรู= และความเข= า ใจเกี่ ย วกั บ การผลิ ต ชาในระบบการเพาะปลู ก ที่ ดี เ พิ่ ม ขึ้ น ด= ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ข= อ เสนอแนะให= มู ล นิ ธิ
โครงการหลวงที่ดําเนินการสSงเสริมให=เกษตรกรผลิตชา ควรมีการจัดเจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อให=ความรู= และ
คําแนะนําแกSเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตชาในระบบการเพาะปลูกที่ดีอยSางตSอเนื่อง และสม่ําเสมอ
2) เจ=าหน=าที่สSงเสริมการเกษตร ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู=แบบมีสSวนรSวมให=แกSเกษตรกรผู=ผลิตชา เชSน การศึกษา
ดูงาน การให=คําแนะนํา และแลกเปลี่ยนเรียนรู=ระหวSางเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรภายใต=ระบบการ
เพาะปลูกที่ดีกับเกษตรกรเป‰าหมาย มีการฝ‡กปฏิบัติจริง มีการจัดกระบวนการเรียนรู=การเกษตรภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดี
แบบมีสSวนรSวมกับเกษตรกรเป‰าหมาย เพื่อที่จะให=เกษตรกรมีความรู= และความเข=าใจเกี่ยวกับการผลิตชาภายใต=ระบบการ
เพาะปลูกที่ดี
3) จากผลการศึกษา แสดงให=เห็นถึงการที่เกษตรกรที่มีอายุน=อยจะมีผลทําให=มีความรู= และความเข=าใจเกี่ยวกับการ
ผลิตชาภายใต=ระบบการเพาะปลูกที่ดีเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นมูลนิธิโครงการหลวง ควรมีการสSงเสริมองคความรู= หรือกระตุ=นให=
เยาวชน หรือเกษตรกรรุSนใหมS เข=ามามีสSวนรSวมในการผลิตชาเพื่อเพิ่มรายได= หรือสร=างเปZนอาชีพหลัก
กิตติกรรมประกาศ:
คณะผู=วิจัยขอขอบคุณคณาจารย และบุคลากรสาขาวิชาสSงเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทคณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมSโจ= ทุกทSานที่ได=ให=คําปรึกษา คําแนะนําในการศึกษาวิจัย และการติดตSอประสานงานในการ
ดําเนินงานวิจัยมาโดยตลอดรวมทั้งดร.อัญชัญ ชมภูพวง หัวหน=าฝ…ายวิจัยและพัฒนา คุณบัณฑิตา บัวมาสูง หัวหน=างานวิจัยและ
พัฒนาชา และวSาที่ ร.ต.ธวัชชัย ภูมิวงค หัวหน=าศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตลอดจนขอขอบคุณเจ=าหน=าที่สSงเสริม
การเกษตร ประจําฝ…ายสถานีวิจัยและศูนยพัฒนาโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ที่ให=ความกรุณาชSวยเหลือคณะผู=วิจัยใน
การเก็บรวบรวมข=อมูล และที่สําคัญที่สุดขอขอบคุณเกษตรกรผู=ผลิตชาในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหมS และ
จังหวัดเชียงราย ที่ได=สละเวลาอันมีคSาในการให=ข=อมูลที่เปZนประโยชนในการศึกษาวิจัยจนสําเร็จลุลSวงด=วยดี
เอกสารอางอิง
[1]สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน), องคความรู=เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยSางยั่งยืน เรื่องการปลูกและดูแล
รักษาชา, สืบค=นเมื่อ 2 กุมภาพันธ 2563, จาก https://hkm.hrdi.or.th, (2559)
[2]Yamane, T,“Statistics: An Introductory Analysis”,3rd. New York: Harper and Row Publication.(1973).
[3]พรรณทิวา กว=างเงิน และ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล, “ความรู=ความเข=าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตข=าวหอมมะลิที่
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หน=า 580-587 (2560)
[4]กัลยา มิขะมา, ลําปาง แมSนมาตย และ สุจินต สิมารักษ, “กระบวนการเรียนรู=และการสร=างความรู=ของเกษตรกรผู=ปลูก
ยางพารา”,วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ป„ที่ 12, ฉบับที่2, หน=า 128-139 (2555)
[5]กังสดาล กนกหงษ, นฤเบศร รัตนวัน และ ปภพ จี้รัตน, “การยอมรับวิธีการปลูกพืชภายใต=มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)ของเกษตรกรศูนยพัฒนาโครงการหลวงมSอนเงาะ อําเภอแมSแตง จังหวัดเชียงใหมS”,
วารสารวิจัยและสSงเสริมวิชาการเกษตร, ป„ที่ 36, ฉบับที่1, หน=า 75-84 (2561)
[6]พัชราภรณ เพ็ชรทอง, การยอมรับการปฏิบัติตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต=องและเหมาะสมสําหรับเงาะของ
เกษตรกร อํ า เภอบ= า นนาสาร จั ง หวั ด สุ ร าษฎรธานี ,
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นาการเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2552.
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ปัจจัยที่มีผลต่อการจำแนกระยะของโรคไตเรื้อรัง โดยใช้การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเชิงเส้นและการถดถอย
ลอจิสติกพหุ
FACTORS AFFECTING CHRONIC KIDNEY DISEASE CLASSIFICATION USING LINEAR
DISCRIMINANT ANALYSIS AND MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION
อรวรรณ ศรีสุขพร้อม1, กมนสิตา ประมงค์1,* , ชนม์นิภา ตันหยง1 และ แสงดาว วงค์สาย1,2
Orawan Srisukprom1 , Kamonsita Pramong1.* , Chonnipa Tanyong1 and Sangdao Wongsai1,2
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
2 หน่วยวิจัยด้านการเรียนรู้ข้อมูลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: กมนสิตา ประมงค์ อีเมล: kkamonsita.kam@gmail.com

บทคัดย่อ:
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะของโรคไตเรื้อรังจำแนกตามความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง
แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกกลุ่มข้อมูลระหว่างการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเชิงเส้น (Linear
Discriminant Analysis : LDA) และการถดถอยลอจิสติกพหุ (Multinomial Logistic Regression : MLR) ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เก็บรวบรวมจากข้อมูลผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2563 โดย
ศึกษาระยะการทำงานของไต เทคนิค LDA ผลการวิจัยพบว่าค่าปริมาณไนโตเจนในเลือด และฟอตเฟสมีผลต่อการจำแนก
ระยะของโรคไตเรื้อรังจำแนกตามความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 และระยะที่ 5 อย่าง
มี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ แ ละความสามารถในการจำแนกมากกว่ า ร้ อ ยละ 89 เทคนิ ค MLR พบว่ า ตั ว แปรอายุ ปริ ม าณ
คอเลสเตอรอลชนิดที่ดีในร่างกาย ปริมาณไนโตเจนในกระแสเลือด ฮีโมโกลบิน และฟอตเฟสมีผลต่อการจำแนกระยะของโรค
ไตเรื้อรังจำแนกตามความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและความสามารถในการจำแนกร้อยละ 85.6 จาก
ผลการจำแนกพบว่าวิธี LDA พยากรณ์ได้แม่นยำกว่า MLR แต่วิธี MLR ผ่านข้อตกลงเบื้องต้นทุกข้อ ส่วนวิธี LDA ผ่าน
ข้อตกลงเพียงบางข้อ แต่ข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ ดังนั้นวิธี LDA มีประสิทธิภาพในการจำแนก
มากกว่าวิธี MLR ผลที่ได้จากการวิจัยอาจจะนำไปใช้เป็นแนวทางของบุคลากรทางการแพทย์ในการจำแนกระยะของผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ : โรคไตเรื้อรัง ค่าอัตราการกรองของไต การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเชิงเส้น การการถดถอย
ลอจิสติกพหุ
Abstract:
The objective of this research was to investigate factors affecting chronic kidney disease
classification using Linear Discriminant Analysis (LDA) and Multinomial Logistic Regression (MLR). The
severity of Chronic Kidney Disease was classified into three stages. Data were collected from the Tha Yang
Hospital, Phetchaburi Province from 2013 to 2020. Dependent variable was the renal stage. The results of
the study showed that the most important factors for the classification of the LDA were Blood Urea
Nitrogen and Phosphate. Model accuracy was tested using the Original Cross-Validation method with an
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overall accuracy of 89% for the LDA and the most important factors for the classification of the MLR were
age, High-density lipoprotein cholesterol, Blood Urea Nitrogen, Hemoglobin and Phosphate. Model
accuracy was tested using the Original Cross-Validation method with an overall accuracy of 85.6% for the
MLR. It was found that the LDA method is more accurate than MLR, but MLR method was superior the LDA
in term of satisfying all standard statistical assumptions, while the LDA method only passes assumptions,
but such assumptions are difficult in practice. The results of this research may be used to guide healthcare
professionals in identifying stages of chronic kidney disease patients in the future.
Keywords: Kidney disease severity, glomerular filtration rate, Discriminant Analysis, Linear
Discriminant Analysis and Multinomial Logistic Regression.
บทนำ:
โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง เนื่องจาก
เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด และต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่โรคไตวายระยะสุดท้าย จากข้อมูล
ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร้อยละ 17.6 ของประชากร หรือประมาณ 8 ล้าน
คน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี สาเหตุเกิดจากการขาดดัชนีคัดกรองโรคไตเรื้อรังและการตรวจสอบการทำงานของไต
ซึ่งเมื่อมีการตรวจพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคไตอาจทำให้ความสามารถในการทำงานของไตลดลงถึงระยะที่ต้องอาศัยการฟอกไต
หรือเปลี่ยนไตในการรักษา จากสถิติในการปลูกถ่ายไตของโรงพยาบาลพระรามเก้า ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยทำการ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต จำนวน 909 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับบริจาคไตจากญาติที่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด และจากสถิติ
รายงานประจำปี 2562 ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พบว่า มีผู้เสียชีวิตระหว่างรอไต จำนวน 45 ราย ส่วนผู้ที่
ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต มีอายุอยู่ในช่วง 35-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 ของผู้ป่วยทั้งหมด การรักษาผู้ป่วยไตวายระยะ
สุดท้ายโดยการบำบัดทดแทนไตมีค่าใช้จ่ายสูงและจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่กำลังจะเข้าสู่ระยะที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทน
ไตมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกปี [1] ผู้ป่วยโรคไตที่พบมีหลายช่วงวัยและพบในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคไตมีจำนวนมาก อาทิ พฤติกรรมการทานอาหาร การสูบบุหรี่ น้ำหนัก อายุ นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยอีกหลายประการที่อาจส่งผลให้ป่วยเป็นโรคไตได้ ผู้ป่วยโรคไตในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรง
จนกระทั่งโรคมาถึงขั้นร้ายแรงแล้ว อาจมีอาการอ่อนแรง รู้สึกเบื่ออาหาร ลมหายใจมีกลิ่นปัสสาวะ มีอาการคันตา มผิวหนัง
ตัวซีด เท้าและข้อเท้าบวม ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน แพทย์จะทำการตรวจเพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วย โดยการตรวจเลือด
เพื่อประเมินการทำงานของไตหรือ GFR (Glomerular Filtration Rate) ทำการตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อถ่ายภาพไตและ
ทางเดินปัสสาวะ และในบางกรณีจะตัดชิ้นเนื้ อไตส่งตรวจ โรคไตเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก การเข้ารับการตรวจ
เลือดเพื่อประเมินการทำงานของไตหรือ GFR เท่านั้นถึงจะทราบว่าโรคดำเนินไปถึงระยะใดแล้ว [2] ดังนั้นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ดีที่สุดคือ การวางระบบการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นระยะแรกเพื่อลด
อุบัติการของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย นอกจากนี้ยังเพื่อป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต ซึ่งอัตราการกรองของไตแบ่ง
ออกเป็น 5 ระยะ โดยงานวิจัยนี้สนใจผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 3 ระยะ คือ ระยะที่ 3 4 และ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการจำแนกระยะของโรคไตเรื้อรัง ซึ่งจำแนกตามความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังจากการวัดค่าอัตราการกรองของไต
(estimated Glomerular Filtration Rate : eGFR) ได้เป็น 3 ระยะและเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจำแนกกลุ่ม
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยใช้ การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเชิงเส้น (Linear Discriminant Analysis) และการถดถอย
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ลอจิสติกพหุ (Multinomial Logistic Regression) โดยผลที่ได้เราจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อลดและป้องกั น
การเพิ่มขึ้นของความรุนแรงของโรคได้
วิธดี ำเนินการวิจัย:
1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลที่นำมาศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างปี
พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2563 อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 1,025 ราย โดยจำแนกผู้ป่วยตามระยะการทำงานของไต ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 การทำงานของไตอยู่ในระยะที่ 3 eGFR 45-59 ml/min/1.73m2 จำนวน 528 ราย
กลุ่มที่ 2 การทำงานของไตอยู่ในระยะที่ 4 eGFR 30-44 ml/min/1.73m2 จำนวน 188 ราย
- กลุ่มที่ 3 การทำงานของไตอยู่ในระยะที่ 5 eGFR  29 ml/min/1.73m2 จำนวน 309 ราย
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรตาม คือ ระยะการทำงานของไต และตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ (ปี) เพศ (ให้ 1 = ชาย, 2 = หญิง) น้ำหนัก
(กิโลกรัม ) ส่วนสูง (เซนติเมตร) ดัช นีมวลกาย (กิโลกรัม /เมตร 2) ความดัน ตัวบน (mmHg) ความดันตัวล่า ง (mmHg)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (ให้ 0 = ไม่สูบบุหรี่, 1 = สูบบุหรี่) พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ (ให้ 0 = ไม่ดื่มแอลกอฮอล์, 1 = ดื่ม
แอลกอฮอล์) คอเลสเตอรอล (ml/dL) ไตรกลีเซอไรด์ (ml/dL) คอเลสเตอรอลชนิดที่ดี (mg/dL) คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี
(mg/dL) ค่าการทำงานของไต (ml/dL) ปริมาณไนโตรเจนในเลือด (mg/dL) ค่าฟอสเฟต (mg/dL) ค่าฮีโมโกลบิน (mg/dL)
และกรดยูริก (mg/dL)
3. ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์
กำหนดตัวย่อของตัวแปรเพื่อนำไปใช้ในสมการเพื่อจำแนกกลุ่มผู้ป่วยโรคไต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม R version 3.6.1 และโปรแกรม SPSS version 24 ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีลิขสิทธิ์ สถิติที่นำมาใช้ ได้แก่
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น จำแนกกลุ่มผู้ป่วยโรคไตโดยใช้
การวิเคราะห์จ ำแนกกลุ่มเชิง เส้น (Linear Discriminant Analysis : LDA) และการถดถอยลอจิสติกพหุ (Multinomial
Logistic Regression : MLR)
การสร้างสมการพยากรณ์ LDA
1.1 ตรวจสอบข้อตกลงของข้อมูลว่าเหมาะสมจะใช้เทคนิค LDA โดยทำการตรวจสอบ 4 ขั้นตอนดังนี้
1.1.1 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity of Relationship) ตรวจสอบได้
จากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
โดย rxy =

n
 X i Yi − nXY
i =1
 n 2
2  n n Y 2 − nY 2 
n
X
−
nX

i

   i

 i =1
  i =1


โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1
ถ้า r= 1 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงบวกแบบตามกันโดยสมบูรณ์
ถ้า r=0 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ถ้า r=-1 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงลบกัน โดยสมบูรณ์ [3]
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1.1.2 ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร ตรวจสอบได้จากการแจกแจงแบบปรกติหลายตัวแปร
ด้วยข้อมูลสุดโต่งแบบหลายตัวแปรจากการวิเคราะห์ Mahalanobis Distances (D2)
H0 : ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร
H1 : ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีการแจกแจงไม่ปรกติหลายตัวแปร
สถิติทดสอบ D2 = (x − )−1 (x − )
โดย x คือ เวกเตอร์ค่าสังเกตแต่ละค่าที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนตัวแปร
คือ เวกเตอร์ของค่าเฉลี่ย

−1

คือ inverse population covariance matrix
สถิติทดสอบ D2 จะมีการแจกแจงไคกำลังสองที่องศาเสรีเท่ากับจำนวนตัวแปรอิสระ (p)


การตัดสินใจ จะปฏิเสธ H0 ถ้า max(D2) > 2,p
ดังนั้นหากปฏิเสธ H0 จะยอมรับ H1 หมายความว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีการแจกแจงไม่
ปรกติ ที่ระดับนัยสำคัญ  [4]
1.1.3 ตั ว แปรอิ ส ระไม่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ่ ว มเชิ ง พหุ เ ชิ ง เส้ น (Multicollinearity) ตรวจสอบได้ ใ ช้
สถิติ Collinearity โดยสนใจค่าTolerance และองค์ประกอบการขยายความแปรปรวน (Variance
Inflation Factor : VIF) เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปร X ตัวหนึ่งโดยการถดถอยบนตัวแปร X อื่น ๆ
มีสูตรคำนวณ คือ
1
VIF(X i ) =
; j=1,2,...,p
1 − R 2j
เมื่อ R 2j คือ สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ โดยการถดถอย Xi บนตัวแปรอิสระอื่นๆที่เหลื อ ถ้าตัว
แปรอิสระทั้งหมดไม่สัมพันธ์กันแล้วค่า VIF จะมีค่าเป็น 1 ซึ่งค่า VIF โดยปกติจะมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง
อนันต์ โดยเกณฑ์ในการพิจารณา VIF นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้วิจัยอีกเช่นกันแต่มีบางตำรา
เสนอแนะว่าตัวแปรอิสระจะเกิดปัญหา Multicollinearity ก็ต่อเมื่อค่า VIF มีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป
Tolerence สามารถคำนวณได้ด้วยสูตร
1
Tolerence = 1 − R 2j =
VIF
ค่า Tolerence มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ถ้าหากเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน แต่ถ้าค่าเข้า
ใกล้ 0 แสดงว่าเกิดปัญหา Multicollinearity [5]
1.1.4 เมทริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่างต้องเท่ากัน ตรวจสอบ
ได้ด้วยสถิติ Box’s M
H0 : 1 = 2 = ... = k = 
H1 : มี i   j อย่างน้อย 1 คู่ ; i  j
สถิติทดสอบ

 k



B = (1 − c)    (ni − 1)  ln Sp −   (ni − 1)  ln Si 
 i =1

k



 i =1
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k 1
  2p2 + 3p − 1 
1
โดยที่
c= 
− k


i =1 (ni − 1)  (ni − 1)   6(p + 1)(k − 1) 


i =1
และ q
คือ จำนวนตัวแปรอิสระ
ni
คือ จำนวนข้อมูลในกลุ่มที่ i
k
คือ จำนวนกลุ่ม
Si
คือ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัวอย่างของกลุ่มที่ i ; i=1,2,…,k
Sp
คือ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัวอย่างทุกกลุ่ม
1
สถิติทดสอบ B จะมีการแจกแจงไคกำลังสองที่องศาเสรี p(p + 1)(k − 1)
2
2
จะปฏิเสธ H0 ถ้า B >  1
 , p(p +1)(k −1)
2

นั่นหมายความว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่างไม่เท่ากัน ที่ระดับ
นัยสำคัญ  [6]
1.2 สร้างแบบจำลองจากเทคนิค LDA (Fisher’s Linear Discriminant Function)
Dk = 0 + 1x1 + ... + p xp + 
Dk

ตัวแปรตาม หรือ Discriminate Score

; เมื่อ k คือ จำนวนกลุ่ม

ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจำแนกกลุ่มตัวที่ i
; i = 1,2,…, p โดยที่ p  1
i
สัมประสิทธิ์ของสมการจำแนกกลุ่ม

ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่ม
การสร้างสมการพยากรณ์ MLR
1.1 ตรวจสอบข้อตกลงของข้อมูลว่าเหมาะสมจะใช้เทคนิค MLR โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นเพียงข้อเดียว คือ ตัวแปร
อิสระไม่มีความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุเชิงเส้น ซึ่งใช้วิธีการตรวจสอบเช่นเดียวกับเทคนิค LDA ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
1.2 สร้างแบบจำลองจากเทคนิค MLR
Xi

  (x) 
ln  j  = 0j + 1 jX1i + ... + pjXpi + 
 j (x)
k (x)

 k (x) 

ความน่าจะเป็นของกลุ่มที่ j
; เมื่อ j = 1,2,..,(k-1)
ความน่าจะเป็นของ Baseline Category ; เมื่อ k > 2
จุดตัดแกน y กลุ่มที่ j
; เมื่อ j = 1,2,..,(k-1)
0j
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระที่ p กลุ่มที่ j ; เมื่อ j = 1,2,..,(k-1) และ p  1
pj
ตัวแปรอิสระตัวที่ p ค่าสังเกตที่ i
; เมื่อ i = 1,2,…,p โดยที่ p  1
Xpi

ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่ม
จากนั้นเปรียบเทียบความแม่นยำในการจำแนกกลุ่มผู้ป่วยโรคไตของทั้งสองวิธีโดยวิธีการตรวจสอบไขว้ (Cross Validation)
แบบ Original
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ผลการวิจัย:
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณาของตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
ตัวแปรอิสระ
ร้อยละ
ร้อยละ
เพศ
ชาย
39.205
43.617
หญิง
60.795
56.383
การสูบบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่
91.667
92.021
สูบบุหรี่
8.333
7.979
การดื่ม
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์
93.371
93.085
แอลกอฮอล์ ดื่มแอลกอฮอล์
6.6288
6.915

กลุ่มที่ 3
ร้อยละ
54.045
45.955
96.764
3.236
97.087
2.9126

ตารางที่ 2 สถิติเชิงพรรณาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของตัวแปรอิสระเชิงปริมาณ
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
ตัวแปรอิสระ
Mean
SD
Mean
SD
Mean
อายุ
74.998
10.293
71.894
12.994
61.162
น้ำหนัก
59.172
13.282
60.116
14.041
59.043
ส่วนสูง
157.566
9.039
158.372
8.090
160.900
ความดันตัวบน
126.860
36.086
128.628
41.825
117.880
ความดันตัวล่าง
64.661
19.788
62.957
21.607
63.453
ดัชนีมวลกาย
23.827
5.134
23.874
4.940
22.906
ครีอะตินีน
1.448
0.513
2.530
1.365
6.090
คอเลสเตอรอล
166.267
30.393
168.541
30.518
133.702
ไตรกลีเซอไรด์
133.269
36.668
133.661
27.750
157.627
คอเลสเตอรอล
44.407
8.239
45.843
7.498
34.220
ชนิดที่ดี
คอเลสเตอรอล
96.799
23.668
96.635
25.207
77.494
ชนิดที่ไม่ดี
ไนโตรเจนใน
23.351
8.794
32.728
7.838
58.035
กระแสเลือด
ฮีโมโกลบิน
11.503
1.090
10.983
0.986
9.728
ฟอสเฟต
3.446
0.379
3.696
0.486
4.783
ยูริก
7.380
1.003
8.173
0.830
8.840

SD
14.574
13.164
9.383
50.724
28.248
5.711
1.939
24.488
35.585
6.676
15.437
12.798
1.058
0.556
0.960
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การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนาจากข้อมูลที่มีตัวแปรอิสระ 18 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
พบว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งผู้ป่วยระยะที่ 3 (กลุ่มที่ 1) และ 4 (กลุ่มที่ 2) ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง แต่ระยะที่ 5 (กลุ่มที่ 3) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอายุ ครีอะตินีน
ไนโตรเจนในกระแสเลือด ฮีโมโกลบิน ฟอสเฟต และกรดยูริกมีความแตกต่างกันในทุกกลุ่มจึงจัดว่าเป็นตัวแปรที่สามารถ
แบ่งกลุ่มระยะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนส่วนสูง ความดันตัวบน ค่าคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล
ชนิดที่ดี และคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี ในกลุ่มที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 1 2 แตกต่าง
จากกลุ่มที่ 3 อย่างชัดเจน ดังนั้นตัวแปรดังกล่าวมีความสามารถในการแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรังได้ในระดับค่อนข้างต่ำ ใน
ส่วนของน้ำหนัก ค่าความดันตัวล่าง และค่าดัชนีมวลกายมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันในทั้ง 3 กลุ่ม จึงจัดได้ว่าเ ป็นตัวแปรที่มี
ความสามารถในการแบ่งกลุ่มต่ำ
การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม LDA
การคัดเลือกตัวแปรที่ส่งผลต่อการจำแนกกลุ่มระยะการทำงานของไต ใช้การคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี
เพิ่มตัวแปร (Forward Selection) พบว่าตัวแปรปริมาณไนโตรเจนในเลือด (Blood Urea Nitrogen : BUN) และฟอสเฟต
(Phosphate : Phos) เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถจำแนกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
1.1 ตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตามมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรง ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของเพียร์สัน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 0.826 ดังนั้นตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
1.2 ตั ว แปรอิ ส ระมี ก ารแจกแจงปรกติ ห ลายตั ว แปร จากผลการวิ จ ั ย พบว่ า ค่ า สู ง สุ ด ของ
Mahalanobis Distances (D2) มีค่าเท่ากับ 132.598 เมื่อเทียบกับค่าสถิติไคกำลังสองระดับนัยสำคัญ 0.05 และจำนวนค่า
องศาเสรี (Degree of freedom=1) ซึ่งค่าสถิติไคกำลังสองมีค่าเท่ากับ 5.991 สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระมีการแจกแจงไม่ปรกติ
หลายตัวแปร ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น จากการใช้ Monte Carlo Simulation พบว่าเงื่อนไขที่ว่าตัวแปรอิสระในแต่
ละกลุ่ม ต้องมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร ต้องมีการแจกแจงแบบ Multivariate Normal ไม่ใช่เงื่อนไขที่สำคัญที่จะทำให้
เทคนิค LDA ไม่มีประสิทธิภาพ [7]
1.3 ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุเชิงเส้น ผลการวิจัยพบว่าค่า Tolerance ของปริมาณ
ไนโตรเจนในเลือด และฟอตเฟสมีค่าเท่ากัน คือ 0.448 และมีค่า VIF เท่ากับ 2.230 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์
ร่วมพหุเชิงเส้น เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
1.4 เมทริกซ์ ค วามแปรปรวนความแปรปรวนร่ว มของตัวแปรอิสระของกลุ่ มตัว อย่า งต้ องเท่ า กั น
ตรวจสอบได้ด้วยสถิติ Box’s M ผลการวิจัยพบว่าค่านัยสำคัญของ Box’s M = 147.854 (P-value < 0.001) พบว่า ตัวแปร
อิสระอย่างน้อย 1 คู่ มีความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมไม่เท่ากัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลง
เบื้องต้น แต่หากพบว่า Log Determinants ของกลุ่มทั้งสามมีค่าใกล้เคียงกัน เราจะมองข้ามผลการทดสอบโดย Box's M
test ได้ [8]
2. สมการพยาการณ์การจำแนกกลุ่มระยะการทำงานของไตด้วยเทคนิค LDA ได้ดังนี้
Fisher’s Linear Discriminant Function
ฟังก์ชันในการแบ่งกลุ่มของ กลุ่มที่ 1 คือ
-29.434 + 0.047 (ปริมาณไนโตรเจนในเลือด) + 16.125 (ฟอตเฟส)
ฟังก์ชันในการแบ่งกลุ่มของ กลุ่มที่ 2 คือ
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-34.386 + 0.132 (ปริมาณไนโตรเจนในเลือด) + 16.843 (ฟอตเฟส)
ฟังก์ชันในการแบ่งกลุ่มของ กลุ่มที่ 3 คือ
-60.840 + 0.338 (ปริมาณไนโตรเจนในเลือด) + 20.885 (ฟอตเฟส
3. การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของสมการจำแนกกลุ่ม
การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของสมการโดยใช้วิธีการตรวจสอบไขว้ พบว่าสมการจำแนกกลุ่มได้ถูกต้อง
โดยรวมร้อยละ 89.6 สมการการถดถอยสามารถพยากรณ์การจำแนกกลุ่มของระยะการทำงานของไตในระยะที่ 3 4 และ 5
ได้ถูกต้องร้อยละ 90 79.8 และ 94.8 ตามลำดับ
การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก MLR
การคัดเลือกตัวแปรที่ส่งผลต่อการจำแนกกลุ่มระยะการทำงานของไต ใช้การคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธีเพิ่มตัวแปร
(Forward Selection) ซึ่งพบว่าตัวแปร อายุ (age) คอเลสเตอรอลชนิดดี (HDLcholesterol : hdl) ปริมาณไนโตรเจนใน
เลือด (Blood Urea Nitrogen : BUN) ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin : hb) และฟอสเฟต (Phosphate : Phos) เป็นตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
1. การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
ตั ว แปรอิ ส ระไม่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ่ ว มเชิ ง พหุ เ ชิ ง เส้ น ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ค่ า Tolerance ของตั ว แปรอายุ
คอเลสเตอรอลชนิดดี ปริมาณไนโตรเจนในเลือด ฮีโมโกลบิน และฟอสเฟต คือ 0.811 0.768 0.383 0.622 และ 0.397
ตามลำดับ และมีค่า VIF เท่ากับ 1.233 1.303 2.608 1.609 และ 2.520 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุ
เชิงเส้น เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก
2. สมการพยาการณ์การจำแนกกลุ่มระยะการทำงานของไตด้วยเทคนิค MLR ได้ดังนี้
Multinomial Logistic Regression Estimator
4
logit
= -5.891 – 0.019 (อายุ) + 0.038 (คอเลสเตอรอลชนิดดี) – 0.233 (ฮีโมโกบิน)
3
+ 0.133 (ปริมาณไนโตรเจนในเลือด) + 0.989 (ฟอสเฟต)
5
logit
= -7.422 – 0.053 (อายุ) - 0.075 (คอเลสเตอรอลชนิดดี) – 0.459 (ฮีโมโกบิน)
3
+ 0.185 (ปริมาณไนโตรเจนในเลือด) + 3.030 (ฟอสเฟต)
หมายเหตุ Baseline Category คือ อัตราการทำงานของไตระยะที่ 3
3. การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของสมการจำแนกกลุ่ม
การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของสมการโดยใช้วิธีการตรวจสอบไขว้ พบว่าสมการจำแนกกลุ่มได้ถูกต้อง
โดยรวมร้อยละ 85.6 สมการวิเคราะห์สามารถพยากรณ์การจำแนกกลุ่มของระยะการทำงานของไตในระยะที่ 3 4 และ 5 ได้
ถูกต้องร้อยละ 95.1 42.6 และ 95.5 ตามลำดับ

()
()

วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย
ค่าปริมาณไนโตรเจนในกระแสเลือด และฟอสเฟต เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจำแนกระยะของโรคไตเรื้อรังจำแนก
ตามความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 และระยะที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เทคนิค
MLR มีจำนวนตัวแปรที่มีผลต่อการจำแนกกลุ่มมากกว่า และผ่านข้อตกลงเบื้องต้นทุกข้อ ซึ่งเทคนิค LDA ผ่านข้อตกลง
เบื้องต้นพียงบางข้อ แต่ในทางปฎิบัติ ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร และเมทริกซ์ความแปรปรวนความ
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แปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่างต้องเท่ากันนั้นเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ผลการจำแนกกลุ่ม โดยรวมของ
เทคนิค LDA มีค่ามากกว่าเทคนิค MLR ดังนั้นเทคนิค LDA จึงเป็นเทคนิคที่น่าเลือกใช้มากกว่า
กิตติกรรมประกาศ:
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของ อาจารย์ ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย ที่กรุณาเสียสละเวลาให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นอันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน รวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และสถิติที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ใน
การทำวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลท่ายาง ที่เสียสละเวลาค้นคว้าข้อมูลของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้ และเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลท่า ยางที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง กลุ่มผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลท่ายาง มา ณ ที่นี้
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และแนวทางการแก้ไข”, วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, หน้า 46-63 (2540)
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แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2544)
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บทคัดย่อ:
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและระดับความสำคัญในด้านทัศนคติ การรับรู้และการ
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้ องสิท ธิความเท่ าเทียมทางเพศของกลุ่มคนที่มีค วามหลากหลายทางเพศต่ อการ
เรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทีย มทางเพศและร่ างพรบ.คู่ช ีวิต ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ ทฤษฏี ทางด้ านสังคม จิตวิทยาและทางด้ าน
เศรษฐศาสตร์ในการอธิบายเชิงพฤติกรรมของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อศึกษาหา
ค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนคุณลักษณะที่สำคัญของประชากรที่สนใจศึกษา โดยงานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการวิจัยเชิงสำรวจเป็ น
หลัก โดยการใช้แบบสอบถามในการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้ น
516 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีความคิดเห็นในด้านทัศนคติ การรับรู้ และการตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็ นว่ าทัศ นคติ
เพศทางเลือกควรได้รับอำนาจเท่าเทียมกับเพศชายและเพศหญิงมากที่สุด ในส่วนของการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ
มนุษยชนและการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า การตระหนักต่อการประกันสุขภาพและการ
ประกันชีวิตควรจะครอบคลุมทุกเพศมากที่สุด ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการจากร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต มีการ
รับรู้ต่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจและการยอมรับต่อ
ความหลากหลายทางเพศในสั งคม อันจะนำไปสู ่ การพั ฒ นาเรื ่องการคิดสวัสดิ การและกฎหมายรองรับ สำหรับ กลุ่ มเพศ
หลากหลายในสังคมไทยต่อไป
คำสำคัญ : ทัศนคติ,การรับรู้, การตระหนัก,สิทธิมนุษยชน, กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ, ความเท่าเทียมทางเพศ
Abstract:
This research objective of this study was to study the level of opinion and the importance of
attitudes. Recognition and awareness of human rights and gender equality among LGBTQ people against
gender equality claims and Draft of the Life Partner Act. Which applied social theories Psychology and
applied economics in behavioral explanations of LGBTQ people. Additional statistical methods were used
statistics Used to represent important attributes of the population interested in studying. This research
focuses mainly on exploratory research using questionnaires to inquire information from LGBTQ people in

863

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

Thailand from 516 people. The results of the research were as follows: The LGBTQ opinion on attitudes,
awareness and human rights awareness and advocacy for gender equality is at the highest level. LGBTQ
deserves the most equal power with males and females in respect of the importance of human rights and
advocating for gender equality. Respondents saw that health and life insurance awareness should cover
all genders. The perception of benefits or welfare from the Draft of the Life Partner Act. found that the
respondents were perceived on their rights. Gender equality is moderate. The results of this study will
build understanding and acceptance of gender diversity in society. This will lead to the development of
welfare thinking and legal support for the multi-sex group in Thai society.
Keywords: Attitude, Perception, Awareness, Human rights, LGBT people, Gender equality
บทนำ:
หลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ วิถีทางเพศและ อัตลักษณ์ทาง
เพศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในระดับสากลและมีการพัฒนาสิทธิมากขึ้นต่างจากเดิมที่มีการกีดกันและการ
ปฏิบัติเชิงลบต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) [1] จึงมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศใน
หลายประเทศได้ทำการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ในทวีปเอเชียได้มีการผลักดันสิทธิความเท่าเทีย มทางเพศและ
ประสบความสำเร็จในการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศด้วยเช่นกัน [2] ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ สำคัญเกิดขึ้นที่ ไต้หวัน
โดยเริ่มต้นจากการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของชนกลุ่มน้อย รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในไต้หวัน โดย
TAPCPR (Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights) ได้เสนอรูปแบบของกฎหมายเพื่อครอบครัวกลุ่มคนที่
มีความหลากหลายทางเพศ ดังนี้ 1.กฎหมายสมรสเท่าเทียม (Equal Marriage / Marriage Equality) 2.กฎหมายจดทะเบียน
คู่ชีวิต (Partnership System) 3.กฎหมายรับรองการใช้ช ีวิตร่ วม (Multiple-Person Household) ต่อมาสภานิติบ ัญ ญัติ
ไต้หวันได้ผ่านกฎหมายที่ชื่อว่า กฎหมายประกอบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 748 โดยสาระสำคัญของกฎหมายคือให้บุคคล
สองคนที่มีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนตามกฎหมายนี้ในรูปแบบของกฎหมายเฉพาะและเมื่อจดทะเบียนแล้ว บุคคลทั้ง
สองถือเป็น ‘คู่สมรส’ เหมือนกับคู่สมรสชายหญิงที่จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่ง [3]
ในส่ วนของประเทศไทยนั ้ นสิ ท ธิ ข องผู ้ ที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศได้ ร ั บ การคุ ้ มครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตามมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 30 ซึ่งเน้นถึงหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาค
และเสรีภาพและได้ระบุถึงการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าของกฎหมาย
ไทยที่ได้ระบุถึงความหลากหลายทางเพศในกฎหมายสูงสุดของประเทศ อีกทั้งในสังคมไทยโดยทั่วไปไม่ได้มีการต่อต้านกลุ่มคน
ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดที่รับรองและให้ความคุ้มครองเฉพาะ
แก่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้ได้รับ สิท ธิต่างๆ เช่น สิทธิการสมรสในเพศเดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกฎหมายทางเลือกในการ
คุ้มครองและป้องกันสิทธิให้กับผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยแห่งเพศและส่งเสริมความเท่ าเทียมกันระหว่างชายหญิง มีสิทธิเลือกได้ว่า
จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแบบจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส ซึ่งในขณะคู่รักเพศเดียวกันไม่มีแม้โอกาสเลือก ซึ่งส่งผล
ให้คนรักเพศเดียวกันขาดสิทธิหลายอย่างที่พึงมีในฐานะคนในครอบครัวเดียวกัน [4] รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีค วามหลากหลาย

864

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

ทางเพศนั บ ว่ ากฎหมายฉบั บนี ้ เป็ นเครื ่ องมือทางกฎหมายชิ ้นแรกของประเทศไทยที ่ มีการปกป้ องคุ้ มครองผู ้ท ี ่ มีค วาม
หลากหลายทางเพศสิทธิตามกฎหมายคู่รักเพศชายเพศหญิงและประเทศไทยยังมองว่าสิทธิด้านอื่นๆ สำคัญมากกว่ าสิท ธิข อง
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 หลังจากที่ประเทศไทยมีการจัดการเลือกตั้งและมีการเปิดประชุม
สภาขึ้นทำให้มีการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพ ความเท่ าเทียมของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและได้เริ่มออกมา
เคลื่อนไหวอีกทั้งมีความต้องการอยากจะผลั กดันให้มีการร่างกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศขึ้นมา ทำให้กลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศในประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเรียกร้องสิทธิบางประการที่ตนเองยังไม่ได้รับ โดยหาก
เปรียบเทียบข้อกฎหมายการสมรสในเพศเดีย วกันของไต้ห วั นและประเทศไทยนั้ นก็ยัง มีค วามแตกต่างกั นอยู่มากในบาง
ประการ [5]
เมื่อพิจารณาไต้หวันสามารถเป็นประเทศแรกในเอเชียที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกั นได้ถู กต้ อง
ตามกฎหมาย ซึ่งทำให้ความรักของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกับคู่รั กต่าง
เพศ ถือว่าเป็นก้าวแห่งความความสำเร็จที่ทำให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้มีสิทธิทางกฎหมายค่อนข้างเท่ าเทียม
กับกลุ่มคู่รักต่างเพศและ เป็นก้าวสำคัญของมวลมนุษยชาติที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน ในทางกลับ กั นปั ญหา
ของการที่ไทยไร้ซึ่งกฎหมายรองรับเพศสถานะ/อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล ปรากฏให้เห็นตามสื่อมากมายในเชิงที่ น่าสลดใจ
อย่างถึงที่สุด เช่น กะเทยถูกจำกัดไม่ให้เข้าศึกษาในบางสาขาของมหาวิทยาลัย คนข้ามเพศถูกจำกัดการแต่งเครื่องแบบ
นักศึกษาตามเพศสภาพ ทั้งในการเรียนทั่วไปและในงานรับปริญญาบัตร ข้าราชการครูที่เป็นหญิงข้ามเพศถู กคณะกรรมการ
ประเมินครูผู้ช่วยให้ “ไม่ผ่าน” พร้อมทั้ง ถูกด่าทำนองว่าเป็นขยะที่มีชีวิต ถูกเลือกปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และถูกบีบ
ให้ลาออก หญิงข้ามเพศถูกมหาวิทยาลัยเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาการจ้างอาจารย์ของคณะไม่ให้รับเธอเข้าทำงาน ทั้งที่
ทางทางคณะรับเธอเป็นอาจารย์แล้ว แต่ยังสร้างเงื่อนไขใหม่ในการพิจารณา อาศัยจากข้อความและรูปต่าง ๆ ในสื่อสังคมเป็น
เกณฑ์และยังมีกรณีที่ถูกระบุค ำนำหน้านามว่า “นาย” อยู่บ่อยครั้ง , และกรณีข้าราชการที่เป็นหญิงข้ามเพศ ไม่สามารถใช้
สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายยาให้ชายคนรักที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายได้ ด้วยเหตุที่ฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้เป็นเพศหญิงแต่ก ำเนิดพวกเขาจึง
ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกัน และไม่ได้เป็นสามี-ภรรยาตามกฎหมาย จนสุดท้ายฝ่ายชายได้เสียชีวิตลง ซึ่งประเด็นเหล่านี้
อาจจะทำให้เกิดคำถามว่าสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่เท่าเทียมเหมือนกับสิทธิของคู่รักต่างเพศชายหญิง
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้การออกร่างพระราชบัญญัติคู่ชี วิต อาจจะมี อิท ธิพ ลต่ อ
การสนับสนุนและความคิดเห็นต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ [6]
จากประเด็นปัญหาของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยที่กล่าวมาข้างต้น คนกลุ่มเหล่านี้ยังขาด
สิทธิเสรีภาพในด้านต่าง ๆ บางประการ เช่น สิทธิการสมรสในเพศเดียวกัน สิทธิการแต่งกายตามเพศสภาพ สิทธิการเลือก
ปฏิบัติ เป็นต้น ดังนั้นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยจึงได้มีการเรียกร้องเกี่ยวกับประเด็นด้ านสิท ธิหรื อ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในไทยยังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ในบท
กฎหมายในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถประกาศใช้ได้และกำลังถูกกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศวิพากษ์วิจารณ์ว่า
เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนั้นยังไม่ครอบคลุมและยังไม่เท่าเทียมกับบุคคลต่างเพศ [7] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง ข้อกฎหมาย สิทธิบางประการที่ยังขาดไปในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศใน
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ประเทศไทย รวมถึงการทราบถึงสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการจากร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่กลุ่มคนที่ มีความ
หลากหลายทางเพศในประเทศไทยยังไม่ได้รับความเท่าเทียมกับเพศชายหรือเพศหญิง รวมถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสนั บสนุ น
ร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ทำให้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตฉบับใหม่นี้
ยังไม่ได้ประกาศใช้และยังไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในไทยซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ที่จะ
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพระราชบัญญัติคู่ชีวิตฉบับใหม่ โดยการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นด้านความหลากหลายทางเพศ สิทธิ
บทกฎหมายและความเท่าเทียมทางเพศนั้นยังมีงานวิจัยไม่มากที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว [8] ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์จากทัศนคติ การรับรู้และการ
ตระหนักถึงการเรียกร้องสิทธิ มนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
เพื่อต้องการสะท้ อนให้เห็นถึ งปั ญหาของกลุ่ มคนที่ มี ความหลากหลายทางเพศที่ มี อยู ่ใ นสัง คมไทยมาอย่ างยาวนานและ
ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน บทกฎหมายและความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้งการที่ประเทศไทยอยู่ในกระบวนการผลั กดั น
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตให้เกิดขึ้น เพื่อผลการศึกษาที่ได้จะสามารถส่งเสริมและเป็นตัวช่วยสะท้อนให้เห็ นถึ งความต้ องการ
ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยและทำให้สังคมไทยและประเทศไทยเปิดรับหรือยอมรับบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศมากขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย:
1.เพื่อศึกษาทัศนคติและการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศของ
กลุ่มคนที่มคี วามหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
2.เพื่อศึกษาการรับรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต ของกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศในประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย:
การศึกษาทัศนคติ การรับรู้และการตระหนักถึงการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศของกลุ่มคนที่
มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยโดยประชากรของการศึกษาคือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้ทำการสุ่มจากกลุ่มFacebook ที่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าไปรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือความคิดเห็นด้านต่างๆในกลุ่ม เช่น กลุ่มข่าวความหลากหลายทางเพศ มีสมาชิกอยู่ 1.8 หมื่นคน หรือกลุ่ม LGBT+
Chiang Mai สมาชิกอยู่ประมาณ 604 คน
วิธีดำเนินการวิจัย:
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นและระดับความสำคัญในด้านทัศนคติ การรับรู้และการ
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้ องสิท ธิความเท่ าเทียมทางเพศของกลุ่มคนที่มีค วามหลากหลายทางเพศต่ อการ
เรียกร้องสิทธิค วามเท่ าเทีย มทางเพศและร่ างพรบ.คู่ ชี วิต ซึ่งได้ประยุกต์ใ ช้ท ฤษฏีท างด้านสัง คม จิตวิทยาและทางด้ าน
เศรษฐศาสตร์ในการอธิบายเชิงพฤติกรรมของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อศึกษาหา
ค่าสถิติต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนคุณลักษณะที่สำคัญของประชากรที่สนใจศึกษา โดยงานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการวิจัยเชิงสำรวจ
เป็นหลักโดยการใช้แบบสอบถามในการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
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การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง:
ด้วยประชากรการวิ จัยในครั ้ง นี้ค ือ กลุ่มคนที่มีค วามหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจำนวน
ประชากรกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นทางสถิติที่แน่ชัดยังไม่สามารถสรุปได้จากข้อจำกัดในการรวบรวมและแสดง
ตัวตนในสังคมดังนั้นผู้วิจัยจึงกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างการศึ กษาจากการคำนวณด้วยสมการที่มีจำนวนประชากรที่ไ ม่
แน่นอน ดังต่อไปนี้ [9]
𝑧2
𝑛= 2
4𝑒
โดย

𝑛 หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
𝑧 หมายถึง ค่าระดับความเชื่อถือ หรือค่านัยสำคัญ(การศึกษานี้กำหนดไว้ที่ 95% หรือ z = 1.96)
𝑒 หมายถึง ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (การศึกษานี้กำหนดไว้ที่ 95% หรือ e = 0.05)
แทนค่า ดังนี้
1.962
𝑛=
4(0.052 )
𝑛 = 384.16 ≈ 385

ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 385 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจึงใช้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 516
ตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง516ตัวอย่างนั้นเนื่องจากผู้วิจัยจะได้ข้อมูลที่ค่าความคลานเคลื่อนและความผิดพลาดในการประมาณ
ค่าเฉลี่ยต่าง ๆ น้อยลง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขกำหนดคื อไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่างตามสมการที่มีจำนวนประชากรที่
ไม่แน่นอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย:
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามโดยผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้กับ
ผู้ตอบแบบสอบถามทำการตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง ซึ่งคำถามในแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานของผู้ทำแบบสอบถาม อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ศาสนา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วยทัศนคติต่อ
เพศที่สามด้านบทบาทหน้าที่ความเป็นเพศพื้นฐาน ทัศนคติต่อเพศที่สามด้านบทบาทหน้าที่ในครอบครัวทัศนคติต่อเพศที่ สาม
ด้านบทบาทหน้าที่ในสังคมและที่ทำงาน ทัศนคติต่อเพศที่สามด้านความสัมพั นธ์เ ชิง อำนาจในสังคมไทยและทัศ นคติต่ อ
บทบาทเพศที่สามเรื่องเพศ โดยใช้มาตราส่วนตามแบบ Likert scale ซึ่งได้แบ่งมาตราส่วนออกเป็น 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยและ 1 หมายถึง เห็นด้วย
น้อยที่สุด [10]
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตระหนักต่อการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ประกอบไปด้วย ด้านการสมรสเพศ
เดียวกัน ด้านครอบครัวและการรับรองบุตร ด้านทางการแพทย์และวิถีทางเพศ ด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียม ด้าน
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การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยใช้มาตราส่วนตามแบบ Likert scale ซึ่งได้แบ่งมาตราส่วนออกเป็น 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง เห็น
ด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยและ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต โดยข้อมูลส่วนนี้เป็น
คำถามปลายเปิดเพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในข้อมูลด้านกฎหมาย ซึ่งชุดคำถามจะแบ่งเป็น
คะแนนตามข้อคำถามเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการรับรู้
โดยที่ข้อคำถามสำหรับวัดความรู้ความเข้าใจในร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต มีทั้งหมด 18 ข้อ โดย ถ้าตอบถูกจะได้ 1 คะแนน แต่
ถ้าตอบผิดจะได้ 0 คะแนน ดังนั้น ช่วงคะแนนที่ผู้ตอบจะมีก็คือ 0 - 18 คะแนน สำหรับเกณฑ์การตรวจให้คะแนน มีดังนี้ ข้อ
1-18 ตอบใช่ ได้ 1 คะแนน แต่ถ้า ตอบไม่ใช่ได้ 0 คะแนน [11]
เกณฑ์คะแนนรวมในการแปลความ เมื่อจัดระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจ เป็น 3 ระดับ ได้ดังนี้
คะแนนตั้งแต่ 0-6 มีความรู้ความเข้าใจน้อย
คะแนนตั้งแต่ 7-12 มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง
คะแนนตั้งแต่ 13-18 มีความรู้ความเข้าใจมาก
การวิเคราะห์ข้อมูล:
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง ได้ประยุ กต์ใช้ทฤษฎีท างด้ านสังคม จิตวิทยาและทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในการอธิบ ายเชิ ง
พฤติกรรมของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ตลอดจน ใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อศึกษาหา ค่าสถิติต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทน
คุณลักษณะที่สำคัญของประชากรที่สนใจศึกษา การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ [12]
ความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจัย:
จากผลการศึ กษาพบว่ า ข้ อมู ล ด้ านประชากรศาสตร์ ข องผู ้ ต อบแบบสอบถามเป็ นดั ง นี ้ โดยอายุ ข องผู ้ ต อบ
แบบสอบถามอยู่ในช่วง 20-25 ปี มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ =24.31 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 65.69 มีอาชีพเป็น
นักเรียน/ นักศึกษา ร้อยละ 50.58 รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 42.63 และส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ
ที ่ ร ้ อยละ 82.75 ด้ านทั ศ นคติ ปั จจั ย มี ค ่ าเฉลี ่ย รวมระหว่าง 3.50 - 4.49 คื อ 4.38 ระดั บ ความคิ ดเห็ นอยู่ ใ นเกณฑ์มาก
ด้านการรับรู้ ปัจจัยมีที่ช่วงคะแนน 7 - 12 คะแนนคือ 7.46 ดังนั้น การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการตระหนั กปั จจัย มี
ค่าเฉลี่ยรวมระหว่าง 3.50 - 4.49 คือ 4.45 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก
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ตารางที่ 1: จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=516)
ข้อมูลทั่วไป

จำนวน (คน)

ร้อยละ

101
266
62
87

19.57
51.55
12.02
16.86

125
339
3
49

24.25
65.70
0.54
9.51

52
120
63
261
20

10.10
23.25
12.20
50.58
3.87

220
174
53
69

42.63
33.72
10.28
13.37

427
19
7
63

82.75
3.69
1.35
12.21

อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
มากกว่า 30 ปี
หมายเหตุ 𝑥̅ = 24.31ปี 𝑆𝐷= 0.93
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
อาชีพ
ข้าราชการ
เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่นๆ
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ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ทัศนคติ การรับรู้ และการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและการเรีย กร้ อง
สิทธิความเท่าเทียมทางเพศของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย (n=516)
ระดับความคิดเห็น
ทั ศ นคติ การรั บ รู ้ และการตระหนั กถึ ง สิ ท ธิ มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ระดับ
มนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม ที่สุด (4) กลาง (2)
ความ
ที่สุด 𝑥̅ S.D
ทางเพศ
คิดเห็น
(5)
(3)
(1)
ด้านทัศนคติ
265 112 81
25
33 4.06 0.48
มาก
เพศทางเลือกสมควรสร้างครอบครั วของ
ตนเองได้ เ หมื อ นกั บ เพศชายและเพศ
หญิง
ควรได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง
หน้าที่การงานสูงขึ้น เป็นหัวหน้างานได้
เท่าเทียมกับผู้ชายและผู้หญิง
เพศทางเลื อ กสามารถเป็ น ผู้ น ำชุมชน
เช่น นายกรัฐมนตรี เป็นต้น ได้เท่าเทียม
กับผู้ชายและผู้หญิง
เพศทางเลือกควรได้รับอำนาจเท่ าเที ยม
เพศชายหรื อ เพศหญิ ง เมื ่ อ อยู ่ ใ น
ครอบครัว
เพศทางเลือกควรได้รับโอกาศมีอำนาจ
ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆได้

ด้านการตระหนัก
ท่ า นคิ ด ว่ า การสมรสที ่ ถ ู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่
ควรได้รับ
ผู้แปลงเพศและเพศทางเลือกควรได้สิทธิ
ประกันอย่างเท่าเทียมกันในสังคม
ท่านคิดว่าการประกันสุขภาพและการ
ประกันชีวิตควรจะครอบคลุมทุกเพศ
เพศทางเลือกควรได้ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมจากคนในสังคมที่มองว่า
เพศทางเลือกไม่ใช่เพศที่ผิดปกติ
ท่านคิดว่าเพศทางเลือกสามารถทำงาน
ตามเพศสภาพของตนเองได้

ด้านการรับรู้ (รู้=1 , ไม่รู้=2)

387

80

25

6

18

4.57 0.91 มากที่สุด

381

85

25

9

16

4.56 0.90 มากที่สุด

395

85

22

5

9

4.65 0.76 มากที่สุด

403

79

17

4

13

4.64 0.81 มากที่สุด

397

88

15

3

13

4.63 0.78 มากที่สุด

354

93

38

12

19

4.45 0.46

391

86

25

1

13

4.62 0.80 มากที่สุด

403

79

13

4

17

4.64 0.85 มากที่สุด

414

65

21

3

13

4.67 0.79 มากที่สุด

404

76

13

4

19

4.63 0.87 มากที่สุด

13

9

23

84

387

4.59 0.85 มากที่สุด

มาก

5,435 3,853 7.46 0.46 ปานกลาง
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อภิปรายผล:
การศึกษาเรื่อง ทัศนคติ การรับรู้ และการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) อายุ ตัวแปรอายุเปรียบเสมือนเครื่องชี้วัดความสมบูรณ์ของร่างกายและประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตดังนั้น
หากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีอายุเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับความคิดเห็นและระดับความสำคัญถึงสิทธิมนุษยชนและ
การเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
2) ระดับการศึกษา ตัวแปรด้านการศึกษานั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดโลกทัศน์และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ให้แก่ผู้ศึกษาได้หากมีการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีระดั บ
การศึกษาเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับความคิดเห็นและระดับความสำคัญถึงสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทาง
เพศ
3) อาชีพ สายงานแต่ละอาชีพนั้นต่างมีข้อกำหนดและกฎระเบียบที่แตกต่างกัน อาชีพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ระเบียบวินัย เป็ นหลั กย่ อมมี กฎระเบีย บที่เ คร่ งครัด ในทางกลับ กั นอาชีพ ที่ ตั ้ง อยู่ บ นพื้ นฐานของหลั กการอื่ นนั้ นย่ อ มมี
กฎระเบียบที่ยืดหยุ่นได้มากกว่าซึ่งกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ประกอบอาชีพที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด มากขึ้ นย่ อม
ส่งให้ระดับความคิดเห็นและระดับความสำคัญถึงสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
4) ระดับรายได้ ระดับรายได้เป็นตัวชี้วัดในการใช้จ่ายต่าง ๆ และการทำศัลยกรรมต่างๆดังนั้นสถานะทางการเงิน
ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายในการแปลงเพศเป็นต้น ดังนั้นหากกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศที่มีระดับรายได้เพิ่มขึ้นย่อมมีระดับความคิดเห็นและระดับความสำคัญถึงสิทธิมนุษยชนและการเรีย กร้ อง
สิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
5) ศาสนา ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของมนุษย์ หลักปฏิบัติและคำสอนในแต่ละศาสนาต่ างมุ่งเน้ น ให้
มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีในแบบเฉพาะของตนเอง เอกลักษณ์ของแต่ละหลักคำสอนมีอิทธิพลต่อการแสดงออกที่แตกต่างทาง
พฤติ กรรมและความเชื่ อของมนุ ษย์ ซึ ่ง ความเชื ่ อของแต่ศ าสนาเหล่ านั ้ นเองไม่ มีการตอบรั บที ่ด ีต ่อประเด็ นเรื ่องความ
หลากหลายทางเพศ ดังนั้นผู้ใดที่นับถือศาสนาที่ไม่เห็ นด้วยกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้นย่ อมส่ งผลให้ ระดับ
ความคิดเห็นและระดับความสำคัญถึงสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
6) ทัศนคติต่อสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ทุกคนพึ่งมีไม่ว่าจะมีความคิดหรือมีความรู้ สึ กแบบใดก็ต าม
ซึ่งหากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีทัศนคติที่ดีต่อสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆในประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นเป็นอย่ างยิ่ง ว่า
การได้รับสิทธิหรือเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ จะพัฒนาและส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการในด้านต่ าง ๆ ดังนั้นหากกลุ่มคนที่มีค วาม
หลากหลายทางเพศที่มีทัศนคติที่ดีเกี่ ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆในไทยเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้ระดับความคิดเห็ นและระดับ
ความสำคัญถึงสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าทัศนคติเพศทางเลือกควรได้รับอำนาจเท่าเทียมกับเพศชาย และเพศหญิงมากที่สุด
ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.656
7) การรับรู้รับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในร่างพระราชบัญญัติ ร่างพรบ.คู่ชีวิตที่อยู่ในกระบวนการของ สนช.ที่เป็น
พ.ร.บ. ที่จะรองรับและให้ความคุ้มรองกลุ่มเพศทางเลือกโดยเฉพาะ ดังนั้น หากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศรั บรู้ถึ ง
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การคุ้มครองทางกฎหมายภายใต้ร่ างพรบ.คู่ ชี วิต เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้ ระดับความคิดเห็ นและระดับความสำคัญถึง สิ ท ธิ
มนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการจากร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 7.467 และมีการรับรู้ต่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศอยู่ใน ระดับปานกลาง ที่ช่วงคะแนน 7 - 12 คะแนน
8) การตระหนักต่ อสิท ธิค วามเท่าเทีย มระหว่ างเพศ การอยู่เป็ นกลุ่ มกับ คนหมู ่มากนั้ นจำเป็ นต้ องมีระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ เพื่อควบคุม จัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม สิทธิ บทบาทและหน้าที่เป็นสิ่งที่บุคคลระลึ กถึงใน
การเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ทั้งนี้เมื่อความหลากหลายทางเพศมีการเปิดเผยตัวตนและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้ น
การกำหนดสิทธิ บทบาท และหน้าที่ของประชาชนของพวกเขาเหล่านั้นควรได้รับการพัฒนา อาทิเช่น การรับรองเพศสภาพ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางสังคมในแง่ต่าง ๆ แต่ในบริบทของสังคมไทยนั้นข้อกำหนดต่างๆ ยังตั้งอยู่บน
พื้นฐานของระบบทวิเพศ ทำให้เกิดความคลุมเครือในเรื่องสิทธิบทบาทและหน้าที่ ดังนั้น หากสังคมไทยมีการพั ฒ นาในเรื่ อง
ของสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้ระดับความคิดเห็นและระดับ
ความสำคัญถึงสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
การตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ ผู้ตอบ แบบสอบถามเห็ น
ว่าการตระหนักต่อการประกันสุขภาพและการประกันชีวิตควรจะครอบคลุม ทุกเพศมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.674
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย:
1.กระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรขยายการรับฟังความ คิดเห็นจากประชาชนมากกว่านี้ มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต
2. การเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศ พร้อมกับเผยแพร่ความรู้ในหลักกฎหมาย และหา
แนวทางในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป:
1. ควรมีการศึกษาถึงทัศ นคติ การรับรู้และการตระหนักของกลุ่ มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ มีต่อ สิท ธิ
มนุษยชนอื่นๆด้วย
2. ควรลดขอบเขตการวิจัย หรือเจาะจงวิจัยเฉพาะกลุ่ม เช่นระบุตัวตนของกลุ่มคนที่มีความหลากหเพศ เช่น เกย์
เลสเบี้ยน ทอม เป็นต้น
3. ควรศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่นอกเหนือจากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
กิตติกรรมประกาศ:
การศึกษางานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรญชนก เพชรานนท์ อาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัยที่ได้ให้ความกรุณาแนะนำตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กำลังใจในการทำการศึกษาค้ นคว้ าวิ จัยใน
ครั้งนี้ ขอขอบคุณกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและเนื้อหาและให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ และพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ นักศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้กำลังใจและความช่วยเหลือในการทำการศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยตลอดมา
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การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย
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ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ศรัณย์พร แก้วเต๋จา อีเมล: noeysaranporn@gmail.com
บทคัดย่อ:
ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานมีความผันผวนค่อนข้างสูง เนื่องจากความผันแปรตามฤดูกาล ภาวะเศรษฐกิจ
และปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลให้ราคาสับปะรดและผลตอบแทนที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นการพยากรณ์ปริมาณผลผลิต
ล่วงหน้าจะทำให้สามารถวางแผนการผลิตให้เหมาะสมได้ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์
ปริ ม าณผลผลิ ตสั บ ปะรดโรงงาน และประมาณผลผลิ ตสั บ ปะรดโรงงานของประเทศไทยในอนาคต โดยทำการศึกษา
เปรียบเทียบเทคนิคพยากรณ์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีบอกซ์และเจนกินส์ วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของวิน เทอร์
และวิธีการถดถอย ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 36 ไตรมาส ตั้งแต่
ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 จากฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ด้วยค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error,
MAPE) ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ด้วยวิธี ปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของวินเทอร์ มีประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์สูงสุด เมื่อนำไปพยากรณ์ปริมาณผลผลิต สับปะรดโรงงานของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ถึง
ไตรมาสที่ 4 มีค่าพยากรณ์เท่ากับ 147,989.95, 214,707.68, 87,242.62, 104,050.75 ตัน ตามลำดับ
คำสำคัญ : วิธีบอกซ์และเจนกินส์ วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของวินเทอร์ วิธีการถดถอย
Abstract:
The volatility of the pineapple factory production was quite high which cause of seasonal
variations, economic conditions and others. This leads to price and return were not as expected. Therefore,
modelling pineapple production in advance will enable production planning. In this study, we aimed to
develop a predictive model of factory pineapple yield and estimating the yield in the future by comparing
3 methods including Box and Jenkins, Exponential smoothing with winter method and regression method.
Data is collected totally 36 quarters from Q1 2011 to Q4 2019, from the Office of Agricultural Economics.
For measuring the accuracy of the model, mean absolute percentage error (MAPE) is considered. The
results of the study revealed that the exponential smoothing method of the Winter method has the highest
forecasting efficiency. When predicting Thai pineapple factory production in 2020, from the first quarter to
the fourth quarter, the forecast value was 147,989.95, 214,707.68, 87,242.62, 104,050.75 tons, respectively.
Keywords: Box and Jenkins’ method, exponential smoothing with Winter method, Regression method
1. บทนำ
*******ประเทศไทยมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสมต่อการผลิตผลไม้หลากหลายชนิด ส่งผลให้มีผลไม้หมุนเวียน
ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี ผลไม้หนึ่งในของไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก คือ สับปะรด ซึ่งสับปะรด
มี ค วามทนทานต่ อ สภาพแวดล้ อ มต่ า ง ๆ ได้ ด ี ในปั จ จุ บ ั น ประเทศไทยเป็ น ผู ้ ส ่ ง ออกรายใหญ่ ข องโลก สั บ ปะรด
จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ แหล่งปลูกที่สำคัญ เช่นประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ราชบุรี ระยอง ลำปาง
พิษณุโลก ภูเก็ต เป็นต้น อีกทั้งสับปะรดยังมีสรรพคุณทางสมุนไพร เช่น ช่วยขับปัสสาวะ บรรเทาอาการโรคบิ ด แก้ท้องผูก
เป็นยาแก้โรคนิ่ว ส่วนรากสับปะรด นำมาใช้เป็นยาแก้กระษัย และบำรุงไตได้
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*******จากการพิจารณาอนุกรมเวลาปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวสับปะรดโรงงาน ในอดีต พบว่า ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
และลดลง มี ค วามผั น ผวนค่ อ นข้ า งที ่ จ ะสู งมาก ส่ งผลให้ ก ารวางแผนการผลิ ต ทางการเกษตรไม่ เป็ น ไปตามที ่ ค าดไว้
เกิดปัญหาราคาตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด เป็นต้น เนื่องจากความผันแปรตามฤดูกาล ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
เหตุผลและเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวสั บปะรดโรงงานใน
อดีตมาสร้างตัวแบบเพื่อพยากรณ์จะได้เป็นจุดเริม่ ต้นของการตัดสินใจ และการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
เช่น ช่วยผู้ผลิตคาดการณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานล่วงหน้า เพื่อวางแผนการปลูกซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้มั่นใจถึง
ผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตต่อได้ จากลักษณะการเคลื่อนไหวรายไตรมาสของปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานช่วง
พ.ศ. 2554-2562 พบว่ามีลักษณะการเคลื่อนไหวเนื่องจากแนวโน้มและฤดูกาลมาเกี่ยวข้อง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีบอกซ์และเจนกินส์ วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์
และวิธีการถดถอย ดังจะกล่าวถึงต่อไป
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
******* 2.1 การพยากรณ์ด้วยวิธบี อกซ์และเจนกินส์
การพยากรณ์ ด้วยวิธีของบอกซ์และเจนกินส์ เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ ที่มีแนวคิดว่าพฤติกรรมในอดีตของสิ่งที่
ต้องการพยากรณ์นั้นเพียงพอที่จะพยากรณ์พฤติกรรมในอนาคต เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับพยากรณ์ในระยะสั้น
ตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาบอกซ์และเจนกินส์ เรียกตัวแบบ ARIMA ซึ่งย่อมาจากคำว่า Autoregressive
Integrated Moving Average ตัวแบบ ARIMA มีข้อสมมติว่าค่าปัจจุบันของค่าสังเกตเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของค่าสังเกตและ
ค่าคลาดเคลื่อนสู่ในในอดีต โดยงานศึกษานี้ จะศึกษาตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มและความผันแปรตามฤดูกาล หลักการ
สร้างตัวแบบจะประกอบไปด้วย 2 ส่ว น ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ตัวแบบ ARIMA(p,d,q) ซึ่งเป็นตัวแบบบที่ใช้อนุกรมเวลาที ่มี
แนวโน้ม ส่วนที่สอง ได้แก่ ตัวแบบ SARIMA(P,D,Q) ตัวแบบนี้สามารถจะเขียนในรูปของ Backshift Operator เขียนแทน
ด้วยสัญลักษณ์ ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S มีตัวแบบ คือ [1]
d
LD
2
P
S
2S
PS
(1 − B) (1 − B ) (1 − 1B − 2 B − ... − pB )(1 − SB − 2SB − ... − PSB )Yt
2
q
S
2S
QS
= 0 + (1 + 1B − 2 B − ... − q B )(1 − SB − 2SB − ... − QSB ) t
โดยที่

Yt
0
1 , 2 ,..., p
1 , 2 ,..., q

S , 2S , ..., PS

S , 2S , ..., QS

คือ ข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
คือ ค่าคงที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยฤดูกาล
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ฤดูกาล

คือ ตัวดำเนินการการถอยหลังเวลา โดยที่ B Yt = Yt−m
คือ อันดับของตัวแบบการถดถอย และถดถอยฤดูกาล
คือ จำนวนครั้งของการทำผลต่าง และผลต่างฤดูกาล
คือ อันดับของตัวแบบค่าเฉลี่ยเคลือ่ นที่ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ฤดูกาล
คือ ความยาวของคาบฤดูกาล (อนุกรมเวลารายไตรมาส S = 4)
t
คือ ความคลาดคลื่อนสุ่ม ณ เวลา t ที่มีการแจกแจงปกติซึ่งมีค่าเฉลีย่ เท่ากับศูนย์
และความแปรปรวนคงที่
วิธีของบอกซ์เจนกินส์ มีขั้นตอนดังนี้
******* 1. ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อมูลว่าเป็นอนุกรมเวลาคงที่หรือไม่ หากไม่คงที่จะต้องแปลงให้เป็นอนุกรมเวลาที่
คง โดยอาจทำการกำจัดแนวโน้ม กำจัดฤดูกาล และแปลงอนุกรมเวลาให้มีความแปรปรวนคงที่ ด้วยการหาผลต่าง การผลต่าง
ฤดูกาล การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปลอการิทึม เป็นต้น
B
p, P
d, D
q, Q
S

m
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******* 2. กำหนดรูปแบบ ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม จากการพิจารณาแผนภาพสหสัมพันธ์ในตัว
(ACF) และแผนภาพสหสัมพันธ์ในตัวบางส่วน (PACF)
******* 3. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด
******* 4. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการพิจารณาแผนภาพสหสัมพันธ์ในตัว (Autocorrelation function:
ACF) และแผนภาพสหสัมพันธ์ในตัวบางส่วน (Partial autocorrelation function: PACF) ของค่าส่วนเหลือ หรือจากการ
ทดสอบ Box-Ljung หากรูปแบบที่ศึกษาไม่เหมาะสม ต้องค้นหารูปแบบ ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S อื่น ๆ ต่อไป [2]
******* 2.2 การพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์*
เทคนิคการพยากรณ์นี้เหมาะสำหรับการพยากรณ์ระยะสั้นและลักษณะของข้อมูลที่มีแนวโนมและความผันแปรตาม
ฤดูกาล ซึ่งวิธีการนี้ใชพารามิเตอร์ในการปรับเรียบ 3 ค่าคือ สัมประสิทธิในการปรับเรียบ (  ) สัมประสิทธิในการปรับ
แนวโน้ม (  ) สัมประสิทธิในการปรับฤดูกาล (  ) [3] สำหรับตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีวินเทอร์ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ตัวแบบ
เชิงบวก และตัวแบบเชิงคูณ สำหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้ตัวแบบเชิงคูณ ซึ่งมีตัวแบบดังนี้ [4]
Yt = (  t +  t t ) S t +  t , t=1,2,…,n

โดยที่

คือ ข้อมูลหรือค่าสังเกต ณ เวลา t
t
คือ ค่าพารามิเตอร์แทนระดับ หรือค่าเฉลี่ยของอนุกรมเวลา
t
คือ ค่าพารามิเตอร์แทนความชัน
t
คือ ความคลาดคลื่อนสุ่ม ณ เวลา t ที่มีการแจกแจงปกติซึ่งมีค่าเฉลีย่ เท่ากับศูนย์และ
ความแปรปรวนคงที่
St
คือ ค่าพารามิเตอร์วัดอิทธิพลของฤดูกาล
ตัวแบบพยากรณ์ สำหรับ p หน่วยเวลาล่วงหน้า ณ เวลา t คือ
Yt

Ŷt (p) = ˆ t + ˆ t p S t+p−L

โดยที่

Ŷt (p)
L

คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t+p
คือ ความยาวของคาบฤดูกาล (อนุกรมเวลารายไตรมาส L=4)
 Y 
ˆ t =   t  + (1 −  )(ˆ t −1 + ˆ t −1 )
 S t−L 

ˆ t =  ( ˆ t − ˆ t −1 ) + (1 −  )ˆ t −1

Y 
S t =   t  + (1 −  ) S t−L
 ˆ t 
******* 2.3 การพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอย
การวิเคราะห์การถดถอย เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ในการวิเคราะห์อนุกรม
เวลา การวิธีถดถอยเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอันมีสาเหตุมาจากเวลาเมื่อนำวิธีการถดถอยมาประยุกต์ใช้กับ
การพยากรณ์อนุกรมเวลาตัวแปรตามในตัวแบบถดถอยจะมี 2 ประการคือ [5]
1. ตัวแปรอิสระที่เป็นเวลา (ศึกษาแนวโน้มของอนุกรมเวลาเพียงอย่างเดียว)
2. ตัวแปรอิสระที่รวมทั้งเวลาและตัวหุ่น (ศึกษาแนวโน้มและความผันแปรตามฤดูกาล)
การถดถอยในการวัดความผันแปรตามฤดูกาล ตัวแปรอิระคือตัวแปรเวลา และฤดูกาลเป็นตัวแปรที่ใช้แทนความผัน
แปร คือ ตัวแปรหุ่น โดยกำหนดให้ตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากับ 0 ถ้าข้อมูลอนุกรมเวลาไม่ตกในฤดูกาลที่กำหนด และกำหนดให้ตัว
แปรหุ่นมี่ค่าเท่ากับ 1 ถ้าข้อมูลอนุกรมเวลาตกในฤดูกาลที่กำหนด ดังนั้นค่า 0, 1 ไม่ใช่ค่าที่แท้จ ริง แต่เป็นค่าที่ใช้แทน

876

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ความหมายเท่ า นั ้ น ไม่ ม ี ค วามหมายทางคณิ ต ศาสตร์ ซ ึ ่ ง ในที ่ น ี ้ ข ้ อ มู ล อนุ ก รมเวลานี ้ เ ป็ น รายไตรมาส
จึงมีตัวแปรหุ่น = จำนวนฤดูกาล – 1 ซึ่งก็คือ L = 4 – 1 = 3 ดังนั้นตัวแบบการถดถอยที่ใช้ในการพยากรณ์คือ [6]
Yt =  + t + 1S1t + 2S2t + ... + L−1SL−1,t +  t

โดยที่





คือ ระยะตัดแกน
คือ อัตราการเพิม่ ขึ้นหรือลดลง Yt เมื่อ t เพิ่มขึ้น 1 หน่วย

i

คือ ค่าวัดความผันแปรตามฤดูกาลที่ i เมื่อ เทียบกับฤดูกาลที่ L
Sit = 1 เมื่อค่าสังเกต Yt ตกอยู่ในฤดูกาลที่ i เมื่อ i = 1,2,3,…,L-1

Sit = 0 เมื่อค่าสังเกต Yt ไม่ตกอยู่ในฤดูกาลที่ i เมื่อ i = 1,2,3,…,L-1
ตัวแบบพยากรณ์ ณ วลา t คือ
Ŷt = a + mt + b1S1t + b 2S2t + b 3 S3t ... + bL −1SL −1,t
2.4 การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบู รณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เป็นค่าที่ใช้วัดความ
ถูกต้องของการพยากรณ์ที่เหมาะกับการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์หลายวิธีเมื่อใช้กับอนุกรมเวลาชุดเดียวกันซึ่งตัวแบบที่
เหมาะสมที่สุดจะให้ค่า MAPE ต่ำสุด สามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้ [6]
1 n Yt − Yˆt
MAPE = 
x100
n t=1 Yt
โดยที่ Yt
คือ ข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
Ŷt
คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
n
คือ จำนวนข้อมูลที่ศึกษา
*******
3. วิธีดำเนินการวิจัย
******* การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย มีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้
******* 3.1 การจัดเตรียมข้อมูล
******* การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บรวบรวมมาจาก ฐานข้อมูลของสำนักงาน
เศรษฐกิ จ การเกษตร ข้ อ มู ล ที ่ น ำมาศึ ก ษาครั ้ งนี ้ คื อ ปริ ม าณผลผลิ ต สั บ ปะรดโรงงานของประเทศไทย รายไตรมาส
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2562 รวมทั้งสิ้น 36 ไตรมาส
******* 3.2 ศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา
******* พิจารณาลักษณะการเคลื่อ นไหวของอนุกรมเวลาในเบื้ อ งต้ นจากกราฟปริมาณผลผลิตสั บปะรดโรงงานของ
ประเทศไทยกับเวลา เพื่อดูลักษณะการเคลื่อนไหวเนื่องจากอิทธิพลแนวโน้มและฤดูกาล
******* 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
**************3.3.1 สร้างตัวแบบพยากรณ์ ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย ด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์
วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์ และวิธีการถดถอย โดยใช้ข้อมูล ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของ
ประเทศไทย เป็นข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 36 ไตรมาส
**************3.3.2 ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ว่าเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือไม่ ได้แก่
การแจกแจงปกติของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์มีความแปรปรวนคงที่
และค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เป็นอิสระต่อกัน
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
**************3.3.3 เปรียบเทียบความแม่นยำของตัวแบบพยากรณ์ โดยพิจารณาจากค่า MAPE
******* 3.4 การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศ
******* ทำการพยากรณ์ ป ริ ม าณผลผลิ ต สั บ ปะรดโรงงานของประเทศไทย ตั ้ ง แต่ ไ ตรมาสที ่ 1 พ.ศ. 2554 ถึ ง
ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 36 ไตรมาส โดยใช้ตัวแบบพยากรณ์ที่มีความแม่นยำสูงสุด
4. ผลงานวิจัย
******* ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการแปลงข้อมูลปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทยในรูป lnY เพื่อให้ข้อมูล
มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 1
13.0

12.5

lny

12.0

11.5

11.0

0

10

20

30

40

t

ภาพที ่ 1 การแปลงข้ อ มู ล ปริ ม าณผลผลิ ต สั บ ปะรดโรงงานของประเทศไทย ตั ้ ง แต่ ไ ตรมาสที ่ 1 พ.ศ. 2554 ถึ ง
ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 ในรูป lnY
******* 4.1 วิธีบอกซ์และเจนกินส์
******* จาการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทยในภาพที่ 1 พบว่าไม่
คงที่ จึงทำการหาผลต่างครั้งที่ 1 จากภาพที่ 2 พบว่าเมื่อทำการหาผลต่างครั้งที่หนึ่ง ลักษณะการเคลื่อนไหวของปริมาณ
ผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย มีลักษณะคงที่ เมื่ออนุกรมเวลามีลักษณะคงที่แล้ว จึงกำหนดรูปแบบ ARIMA ที่
เหมาะสม

ภาพที ่ 2 การหาผลต่ า งครั ้ งที ่ 1 ของลั ก ษณะการเคลื ่ อ นไหวของปริ ม าณผลผลิ ต สั บ ปะรดโรงงานของประเทศไทย
ที่ถูกแปลงในรูป lnY

878

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์และค่าสถิติต่าง ๆ ของตัวแบบ ARIMA (0,1,1)(1,1,1)4 ที่ถูกแปลงในรูป lnY
Type
Coef
SE Coef
T
SAR4
-0.999
0.054
-18.560
MA1
0.589
0.171
3.440
SMA4
-0.832
0.209
-3.980
หมายเหตุ : * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05

P-value
0.000*
0.002*
0.000*

*******จากตารางที ่ 1 พบว่ า การทดสอบพารามิ เ ตอร์ ข อง SAR4, MA1, SMA4 มี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ 0.05
(p-value < 0.05) แสดงว่ า พารามิ เ ตอร์ ข องSAR4, MA1, SMA4 มี ใ นตั ว แบบของวิ ธ ี บ อกซและเจนกิ น ส์ คื อ ARIMA
(0,1,1)(1,1,1)4 มีสมการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทยที่ถูกแปลงในรูป lnY ดังนี้
******** Ŷt = Yt−1 + 0.0013Yt−4 + 1.9987Yt−5 + 0.9987Yt−8 − 0.9987Yt−9 + t + 0.8320t−4
−0.5890t−1 − 0.4900t−5
ตารางที่ 2 สถิติ Box-Pierce (Box-Ljung) ของตัวแบบ ARIMA (0,1,1)(1,1,1)4 ที่ถูกแปลงในรูป lnY
Lag
12
Chi-Square
7.150
DF
9
P-value
0.621

24
19.390
21
0.560

ACF of Residuals for lny

PACF of Residuals for lny

(with 5% significance limits for the autocorrelations)

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

Partial Autocorrelation

Autocorrelation

********จากตารางที ่ 2 แสดงการทดสอบความเป็ น อิ ส ระกั น ของค่ า ส่ ว นเหลื อ ณ ช่ ว งห่ า งของเวลาที ่ 12 และ 24
ผลการศึกษาพบว่า ค่าส่วนเหลือของการพยากรณ์มีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระกัน (p-value > 0.05) เป็นไปตามเงื่อนไขของ
ตัวแบบพยากรณ์

0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6

0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

-0.8

-1.0

-1.0
1

2

3

4

5

Lag

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lag

ภาพที่ 3 ACF และ PACF ของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบพยากรณ์ ARIMA (0,1,1)(1,1,1)4
*******จจากภาพที่ 3 เมื่อพิจารณาฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตั ว (ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวบางส่วน (PACF) ของค่า
ความคลาดเคลื่อน พบว่าค่าส่วนเหลือตกอยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่นทุกค่า Lag แสดงว่าส่วนเหลือไม่มีสหสัมพันธ์กัน นั่นคือ
สมการพยากรณ์จากวิธีบอกซ์และเจนกินส์มีความเหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
4.2 วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด



0.267
0.005
0.970
*******
*******จากตารางที่ 3 ศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา พบว่า ตัวแบบพยากรณ์วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนน
เชียลด้วยวิธีวินเทอร์ ได้ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทยที่ถูกแปลงในรูป lnY ที่มีค่าคงที่
ปรับให้เรียบสำหรับแนวโน้ม (  ) เท่ากับ 0.267 ค่าคงที่ปรับให้เรียบสำหรับแนวโน้ม (  ) เท่ากับ 0.005 ละค่าคงที่ปรับให้
เรียบสำหรับฤดูกาล (  ) เท่ากับ 0.970 ตามลำดับ
******* 4.3 วิธีการถดถอย
******** เมื่อนำข้อมูลปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย ไทย ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4
พ.ศ. 2562 มาสร้างตัวแบบพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทยที่ถูกแปลงในรูป lnY ด้วยวิธีการถดถอย
ในการวัดความผันแปรตามฤดูกาลได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการถดถอย ที่ถูกแปลงในรูป lnY
ตัวแบบ
สัมประสิทธิก์ ารถดถอย
ค่าคงที่
12.063
t
-0.003
S1t
-0.009
S2t
0.327
S3t
-0.670
2
R = 0.889, R = 0.791, F = 29.34, p-value = 0.000

สถิติทดสอบ
72.717
-0.542
-0.055
1.936
-3.972

p-value
0.000*
0.592
0.956
0.062
0.000*

*******จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอยสามารถพยากรณ์ได้แม่นยำ 79.10% ( R2 = 0.791) และได้
ตัวแบบพยากรณ์ดังนี้
Ŷt = 12.063 − 0.003 − 0.009s1t + 0.327s2t − 0.670s3t
******* 4.4 ผลการเปรียบเทียบวิธพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี
******* การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี จะพิจารณาจากตัวแบบที่มีความแม่นยำสูงสุด เมื่อนำตัวแบบที่ได้มาหาค่า
พยากรณ์ ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562
ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทีย บความแม่ นยำของตัว แบบพยากรณ์ ทั ้ง 3 วิธี พบว่าการพยากรณ์ ด ้ ว ย
วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์ (  = 0.267,  = 0.005,  = 0.970 ) ให้ค่า MAPE ต่ำที่สุดเท่ากับ
15.661 นั่นคือ ตัวแบบที่ให้ค่าพยากรณ์ที่มีความแม่นยำมากกว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์ วิธีการถดถอย
(MAPE = 17.62 และ 23.20 ตามลำดับ) ดังนั้นตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์ จึง
เป็นตัวแบบการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดของประเทศไทย ที่ถูกแปลงในรูป lnYมาก
ที่สุด
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที ่ 5 การเปรี ย บเที ย บความแม่ น ยำของประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว แบบพยากรณ์ ป ริ ม าณผลผลิ ต สั บ ปะรดโรงงาน
ของประเทศไทย โดยวิธีบอกซ์และเจนกินส์ วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์ และวิธีการถดถอย
ค่าพยากรณ์
ไตรมาส
ข้อมูลจริง
Box-Jenkins
Winters
Regression
29
188,804.00
240,224.02
219,695.99
167,695.44
30
333,166.33
282,831.34
266,732.08
244,767.21
31
112,200.00
102,371.64
112,307.96
81,196.16
32
149,458.67
200,135.60
188,527.66
176,814.36
33
172,182.00
181,384.89
184,609.86
164,936.66
34
235,093.33
293,805.21
298,045.07
240,740.52
35
95,155.67
119,518.62
95,990.07
79,860.39
36
105,988.00
130,203.47
135,537.01
173,905.56
MAPE
17.62
15.66
23.20
*******

ภาพที่ 4 ค่าพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2563 โดยวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียล
ด้วยวิธีวินเทอร์ (  = 0.267,  = 0.005,  = 0.970 )
*******จากภาพที่ 4 เมื่อนำมาพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย ล่วงหน้า 4 ไตรมาส พ.ศ. 2563
โดยวิ ธ ี ป รั บ ให้ เ รี ย บเอกซ์ โ พเนนเชี ย ลด้ ว ยวิ ธ ี ว ิ น เทอร์ ได้ ค ่ า พยากรณ์ เ ท่ า กั บ 147,989.95 214,707.68 87,242.62
104,050.75 ตัน ตามลำดับ
*******จากตั ว แบบพยากรณ์ น ี ้ ไ ด้ น ำมาตรวจสอบความเหมาะสมของตั ว แบบโดยการตรวจสอบค่ า ส่ ว นเหลื อ
ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
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ตารางที่ 6 การตรวจสอบการแจกแจงปกติของค่าส่วนเหลือวิธีการพยากรณ์โดยใช้วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียล
ด้วยวิธีวินเทอร์
Shapiro-Wilk
ค่าสถิติ
Statistic
df
P-value
0.977
36
0.657
********จากตารางที่ 6 เมื่อทำการตรวจสอบการแจกแจงปกติ ของค่าส่วนเหลือ พบว่า ค่า ส่วนเหลือ ของวิธีพยากรณ์
โดยใช้วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์มีการแจกแจงปกติ (p-value > 0.05)
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ภาพที ่ 5 แผนภาพการกระจายแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ส่ ว นเหลื อ และค่ า พยากรณ์ โ ดยใช้ ว ิ ธ ี ป รั บ ให้ เ รี ย บ
เอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์ ที่ถูกแปลงในรูป lnY
*******จากภาพที่ 5 แสดงการกระจายของค่าส่วนเหลือเทียบกับค่าพยากรณ์ ผลการศึกษา พบว่าค่าส่วนเหลือกระจายตัวอยู่
รอบค่าศูนย์ แสดงว่าค่าความแปรปรวนของค่าส่วนเหลือคงที่

ค ความคลาดเคลื่อน Vs คาบเวลา
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ภาพที ่ 6 แผนภาพการกระจายแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ส่ ว นเหลื อ และคาบเวลาโดยใช้ ว ิ ธ ี ป รั บ ให้ เ รี ย บ
เอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร ที่ถูกแปลงในรูป lnY
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****** จากภาพที่ 6 พบว่าค่าส่วนเหลือกระจายตัวอยู่รอบค่าศูนย์ตลอดทุกคาบเวลา แสดงให้เห็นว่าค่าส่วนเหลือเป็นอิสระกัน
จากผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ โดยการตรวจสอบค่าส่วนเหลือ จึงสรุปได้ว่าตัวแบบการพยากรณ์โดยค่า
พยากรณ์โดยใช้วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์ เพื่อพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศ
ไทย มีความเหมาะสม
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
*******จากผลการสรุป ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์
(  = 0.267,  = 0.005,  = 0.970 ) เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย
(MAPE) ต่ำที่สุด สามารถพยากรณ์ ปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย ได้ค่อนข้างแม่นยำ ค่าจริงและค่ า
พยากรณ์ใกล้เคียงกัน รองลงมาได้แก่ตัวแบบพยากรณ์วิธีการถดถอย และตัวแบบพยากรณ์วิธีบอกซ์และเจนกินส์ ตามลำดับ
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานของประเทศไทย รายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 36 ไตรมาส หาก
มีการค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้มากกว่านี้ อาจจะทำให้การพยากรณ์แ ม่นยำมากขึ้น รวมถึงข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูล
ทุติยภูมิซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการหาตัวแบบที่เหมาะสมรวมถึง
ค่าพยากรณ์ในที่สุดได้
*******เนื ่ อ งจากการศึ ก ษาในครั้ งนี ้ ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้พ ิ จารณาได้ ท ำการศึก ษาตั วแบ บพยากรณ์ บ างส่ว นที่ ค าดว่ าเหมาะสม
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ต่อไป ผู้ที่สนใจอาจศึกษาตัวแบบการพยากรณ์โดยรูปแบบอื่น ๆ หรือ เทคนิค
การพยากรณ์อื่น ๆ เช่น Combined Forecasting method เพื่อพัฒนาตัวแบบต่อไป
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
TOURISTS SATISFACTION TOWARDS THE AGRICULTURAL CONSERVATION TOURISM AT
THE ROYAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER CHIANG MAI (KHUN WANG) DURING THE
COVID-19 SITUATION
ชนิตา คมขำ1,*, เชิดชัย มีเอียด1
Chanita Khomkhum1,*, Cherdchai Me-ead1
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ชนิตา คมขำ อีเมล: chanita68511@gmail.com

บทคัดย่อ:
*******การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลำเนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย มัธ ยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การ
ทดสอบสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ คือ สถิติทดสอบแมนน์-วิทนีย์ และสถิติทดสอบครัสคัล-วอลลิส โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่
0.05
*******ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และมาจากภาคเหนือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
โดยรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.11, S.D. = 0.50) จากการพิจารณารายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมีระดับความ
พึงพอใจเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรมีค่าสูงที่สุด (Mean = 4.34, S.D. = 0.01)
รองลงมาคือด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 (Mean = 4.28, S.D. = 0.02) ด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ (Mean = 4.18, S.D. = 0.05) ด้านการจัดจำหน่าย (Mean = 3.99, S.D. = 0.02) และสุดท้าย
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Mean = 3.79, S.D. = 0.55)
*******ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้ผลลัพธ์ดังนี้
1) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่านักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจแตกต่างกัน 2) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ จำแนกตามอายุ รายได้ต่อเดือน และภูมิลำเนา พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 3) ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวก จำแนกตามอาชีพ และรายได้ต่อ เดือน พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 4) ด้านการจัดจำหน่าย จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจแตกต่างกัน และ 5) ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำแนกตาม
อายุ และอาชีพ พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยว
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Abstract:
*******The purposes of this research were to study and compare the satisfaction of tourists towards the
agritourism ecotourism of Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Khun Wang) during the COVID-19
situation classified by gender, age, education levels, occupation, income, and hometown. The sample for
this research were 400 tourists who visited Chiang Mai Royal Agricultural Research Center. The
questionnaires was used for data collection. The descriptive statistics including percentages, mean, median,
standard deviation, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test were used for data analysis.
*******The results found that the majority of visitors were female, age between 20-40 years old. Most of
samples were finished bachelor degree. The tourists were mainly work as personal business career, with
the income levels lie between 20,001-30,000 baht and most of them living in the North region. The overall
satisfaction level towards the agritourism ecotourism of Chiang Mai Royal Agricultural Research Center was
high (Mean = 4.11, S.D. = 0.50). However, when consider each part of satisfaction separately, it was found
that, the staff service had a highest satisfaction score (Mean = 4.34, S.D. = 0.01), followed by COVID-19
epidemic prevention measures (Mean = 4.28, S.D. = 0.02), service process (Mean = 4.18, SD = 0.05),
distribution channel (Mean = 3.99, SD = 0.02) and facilities (Mean = 3.79, S.D. = 0.55), respectively.
For the comparison of the satisfaction score, the results indicated that, 1) The satisfaction of tourists
on staff service were significantly different for gender, age, occupation and monthly income, 2) The
satisfaction of tourists on services process were significantly different for age, monthly income and
hometown, 3) The satisfaction of tourists on facilities were significantly different for occupation and
monthly income, 4) The satisfaction of tourists on distribution channel were significantly different for
gender, education level and hometown, and 5) The satisfaction of tourists on COVID-19 epidemic
prevention measures were significantly different for age and occupations.
Keywords : Satisfaction, Agritourism ecotourism, Tourists
บทนำ:
******* ประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญ ทั้ง ในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึ่ง
ไม่ว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวนั้ นจะเดินทางไปในลักษณะใด และเดินทางไปยังแหล่งใดก็ย่อมสนับสนุนให้เกิดสินค้าใน
ด้านการบริการ และการจัดการต่าง ๆ ตามมา เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในสถานที่นั้น ๆ
และกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาอีกทั้งยั งมีนโยบายที่สำคัญ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ [1] ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้บริการนักท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า 700
แหล่ง เพราะในการเดินทางมาท่องเที่ยวถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียด หรือเป็นการพักผ่อน และเป็นการได้รับความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำและสิ่งที่ได้พบเจอ ซึ่งได้สร้างความสัมพันธ์กับคนต่างถิ่น ในการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรเป็นการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เกษตรกรรม [2] เพื่อชื่นชมความสวยงาม เดินชมความเป็นธรรมชาติและสัมผัสกับอากาศหนาว ยกตัวอย่าง
เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ที่จะจัดการท่องเที่ยวตามช่วงฤดูกาล โดยแบ่งออกเป็น 6
ช่วง ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากทุกปี ซึ่งในแต่ละช่วงนั้นมีนักท่องเที่ยวต่าง
พากันเข้ามาท่องเที่ยว รวมไปถึงการเชิญชวนทางสื่ อออนไลน์ และการบอกต่อจากคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก ทำให้ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) มีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว [3] แต่ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มี
ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงมีมาตรการการป้องกันประกาศไว้ว่าให้สถานที่ท่องเที่ยวจำกัดจำนวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวนอกจากนี้ทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวลดน้อยลงตามไปด้วย [4] จากปัญหา
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นแนวทางในการไปปรับใช้หรือเป็นประโยชน์ต่อ การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของการบริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ต่อไป
วัตถุประสงค์:
*******1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
*******2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจั ยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
วิธีการดำเนินงาน:
1) กรอบแนวคิดในการวิจัย
******ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน
6. ภูมิลำเนา

*****ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19
- ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากร
-ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
- ด้านการจัดจำหน่าย
- ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19

2) ขอบเขตของการวิจัย
*******2.1 ขอบเขตของเนื้อหา
*******การวิจัยครัง้ นี้ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีขอบเขตในการศึกษาดังต่อไปนี้
*******1) สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
*******2) ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
*******2.2 ขอบเขตประชากร
*******ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
*******2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ มีดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม ได้แก่
*** เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลำเนา
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
***1) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากร
***2) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
***3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
***4) ด้านการจัดจำหน่าย
***5) ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
*******2.4 ขอบเขตระยะเวลา
*******ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง:
*******3.1) ประชากร
*******ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
******3.2) กลุ่มตัวอย่าง
*******ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
(ขุนวาง) เนื่องจากไม่ทราบจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ม าเที่ย วที่ศ ูนย์ วิจ ัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
(ขุนวาง) ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคำนวณได้ ด้วยสูตรของคอแครน (Cochran) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น 95%
ความคลาดเคลื่อน 0.05 และกำหนดค่า e เป็นเปอร์เซ็นต์ของ σ เท่ากับ 10% ของ σ (e = 0.10 σ) [5] จะได้จ ำนวน
ตัวอย่างที่คำนวณได้ดังนี้
𝑛=

𝜎2𝑧2
ⅇ2

0.052
) × (1.96)2
0.102
𝑛=
(0.05)2
(

𝑛 = 384.16 ≈ 384

*******ดังนั้น จะได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ที่เงื่อนไขกำหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง และทำการสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ ใช่ค วามน่ าจะเป็ น (Non – probability sampling) โดยทำการสุ่มตั วอย่ างแบบบัง เอิ ญ (Accidental
Sampling)
4) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
*******เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
*******ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
*******ส่วนที่ 2 เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
***************.เชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
*******ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความพึงใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัย
***************.เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
โดยแบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
*******
คะแนน
ผลการประเมินผล
*********
5
มากที่สุด
*********
4
มาก
*********
3
ปานกลาง
*********
2
น้อย
*********
1
น้อยที่สุด
โดยแบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับซึ่งมีการแปลความหมาย ดังนี้
*******ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวมากที่สุด
*******ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวมาก
*******ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวปานกลาง
*******ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวน้อย
*******ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวน้อยที่สุด
จากเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้
******
ช่วงคะแนน
การประเมินผล
*******
4.21-5.00
มากที่สุด
*******
3.41-4.20
มาก
*******
2.61-3.40
ปานกลาง
*******
1.81-2.60
น้อย
*******
1.00-1.80
น้อยที่สุด
(ศราวนี แดงไสว, 2556)
*******ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
5) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
*******ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชี ยงใหม่ (ขุนวาง) จำนวน 400 ชุดและเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวมเป็นระยะเวลา 1 เดือน
6) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
*******ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและทำการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
*******1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สำหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และความพึงใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
*******2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ จำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวโดยใช้สถิติการทดสอบ Mann-Whitney test และ The Kruskal-Wallis One-Way
Analysis of Variance Test
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ผลการวิจัย:
*******1. ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
*******จากการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.50 มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 40 ปี ร้อยละ 72.70
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 72.50 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ร้อยละ 26.50 มีรายได้ต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 30.30 และภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 64.00 และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมี
ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีต่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
จำนวน (คน)
จำนวนครั้ง
400
ไม่เคยมา
186
2 ครั้ง
112
3 ครั้ง
47
4 ครั้ง
12
5 ครั้ง
13
มากกว่า 5 ครั้ง
30
แหล่งข้อมูล
400
หนังสือพิมพ์
6
วิทยุ / โทรทัศน์
23
นิตยสาร / วารสาร
7
แผ่นพับ / ใบปลิว
2
บุคคลใกล้ชิด / คนรู้จัก
163
สื่อออนไลน์
195
อื่น ๆ
4
ผู้ร่วมเดินทาง
400
คนเดียว
34
เพื่อน
107
ครอบครัว / ญาติ
137
คู่รัก / แฟน
122
ความประทับใจ
400
ประทับใจ
162
ไม่ประทับใจ
106
ไม่แน่ใจ
132
โอกาสที่กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง
400
มาท่องเที่ยวอีก
150
ไม่มาท่องเที่ยว
117
ไม่แน่ใจ
133
การนอนพักค้างแรม
400
ไม่พัก
308
พัก 1 คืน
68
พัก 2 คืน
21
พักมากกว่า 3 คืน
3

ร้อยละ
100.0
46.50
28.00
11.70
3.00
3.30
7.50
100.0
1.50
5.80
1.80
0.50
40.70
48.70
1.00
100.0
8.50
26.70
34.30
30.50
100.0
40.50
26.50
33.00
100.0
37.50
29.30
33.20
100.0
77.00
17.00
5.30
0.70
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 1 (ต่อ)
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
บ้านพัก
ไม่พัก
พี้ช
พลัม
พลับ
ปากนกแก้ว
กระเรกระร่อน
สำเภางาม
ลาเวนเดอร์
มากาเร็ต
ม่านฟ้า 1
ม่านฟ้า 2
เต็นท์
กิจกรรมที่ทำ

จำนวน (คน)
400
307
5
5
7
4
1
2
4
1
2
2
60

ร้อยละ
100.0
76.50
1.30
1.30
1.80
1.00
0.30
0.50
1.00
0.30
0.50
0.50
15.00
จำนวน (คน)

ทำ
318 (79.50)
240 (60.00)
237 (59.20)
211 (52.80)
93 (23.30)

ไม่ทำ
82 (20.50)
160(40.00)
163 (40.80)
189 (47.20)
307 (76.70)

เดินชมและถ่ายรูปกับดอกนางพญาเสือโคร่ง
เดิมชมธรรมชาติและสัมผัสอากาศหนาว
นั่งดื่มชา / กาแฟ
เสพบรรยากาศของธรรมชาติ
พักที่พักของศูนย์ฯ
*หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ
*******จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เคยมาท่องเที่ยว จำนวน 186 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.50 ทราบข้อมูล
การท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ จำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือญาติ จำนวน
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความประทับใจ จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 แล้วจะกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่นอนพักค้างแรม จำนวน 308 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.00 ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวมานอนพักค้างแรมส่วนใหญ่จะนอนกางเต็นท์ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00
และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบทำ คือกิจกรรมเดินชมและถ่ายรูปกับดอกนางพญาเสือโคร่ง จำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ
79.50
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ทั้ง
5 ด้าน คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากร ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการจัดจำหน่าย และด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลการศึกษา แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั้ง 5 ด้าน
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากร
4.34
0.02
มากที่สุด
1. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
4.32
0.73
มากที่สุด
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
4.35
0.70
มากที่สุด
3. ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.34
0.70
มากที่สุด
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถาม
4.33
0.72
มากที่สุด
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
4.18
0.05
มาก
1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
4.19
0.71
มาก
2. ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม
4.21
0.67
มากที่สุด
3. คำแนะนำ (เอกสาร, ป้ายประกาศหรืออื่น ๆ)
4.21
0.67
มากที่สุด
อย่างชัดเจน
4. ตู้รับความคิดเห็น หรือแบบประเมินการบริการที่ชัดเจน
4.11
0.77
มาก
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.79
0.55
มาก
1. การเดินทางมายังศูนย์ฯ มีความสะดวก และปลอดภัย
4.01
0.72
มาก
2. การเดินทางมายังศูนย์ฯมีป้ายสัญลักษณ์ บอกทางชัดเจน
3.97
0.72
มาก
3. มี ส ถานที ่ จ อดรถเพี ย งพอ, เหมาะสม, สะดวก และ
4.04
0.70
มาก
ปลอดภัย
4. มีห้องน้ำ - ห้องสุขา ที่สะอาดเหมาะสมต่อการใช้งาน
3.89
0.73
มาก
5. มีห้องน้ำ - ห้องสุขา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน
3.94
1.63
มาก
6. มีห้องน้ำ – ห้องสุขา ที่สะดวกต่อการใช้งาน
3.85
0.75
มาก
7. ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีราคาที่เหมาะสม
3.95
0.72
มาก
8. ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีความสะอาด
4.00
0.66
มาก
9. การสื่อความหมายต่าง ๆ เช่น ป้าย / สัญลักษณ์ การให้
4.01
0.70
มาก
ความรู้ เอกสารแผ่นพับประวัติของศูนย์ต้นไม้ทรงปลูก
รถพระที่นั่งทรงงาน
10. สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า, สัญญาณโทรศัพท์ /
3.94
0.70
มาก
อินเตอร์เน็ต มีคุณภาพใช้การได้ดี
11. มีน้ำดื่ม – น้ำใช้ ที่มีคุณภาพ
4.10
2.58
มาก
12. การจัดสถานที่เพื่อใช้พักผ่อนหย่อนใจบริเวณแหล่ง
4.07
0.66
มาก
ท่องเที่ยวมีความสวยงาม
13. มีป้ายร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน
4.01
0.67
มาก
14. จุดเช็คอิน เช่น ป้ายขุนวาง, ป้ายหนาวนี้ที่ขุนวาง,
4.07
0.67
มาก
ป้ายเนินพบรัก และอุโมงค์ซากุระ(ดอกพญาเสือโคร่ง)
มีความสวยงาม
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็น
15. มี ส ิ ่ ง อำนวยความสะดวก อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ภ ายใน
บ้านพักมีความสะอาด (กรณีนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างแรม)
16. มีจุดทิ้งขยะ / ถังขยะในจำนวนที่เหมาะสม
ด้านการจัดจำหน่าย
1. ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ เช่น มะคาเดเมีย, กาแฟและชา เป็น
ต้น มีราคาที่เหมาะสม
2. มีสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไปเพียงพอ
3. ของที ่ ร ะลึ ก เช่ น เสื ้ อ , กระเป๋ า เป็ น ต้ น มี ร าคาที่
เหมาะสม
4. ร้านกาแฟ มีราคาที่เหมาะสม
5. ร้านอาหาร มีราคาที่เหมาะสม
ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส
โควิด-19
1. มีป้ายแนะนำการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
2. มีจุดลงทะเบียนเข้า - ออกตามที่รัฐบาลกำหนด
3. มีจุดวัดอุณหภูมิ
4. มีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์
5. การสวมหน้ากากอนามัย
ภาพโดยรวมแล้ ว ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การมาใช้
บริการแหล่งท่องเที่ยวครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน

ค่าเฉลี่ย
1.00

ระดับความพึงพอใจ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.76

แปลผล
น้อยที่สุด

3.73
3.99
4.01

0.81
0.02
0.68

มาก
มาก
มาก

3.97
4.00

0.69
0.68

มาก
มาก

3.98
3.97
4.28

0.69
0.72
0.02

มาก
มาก
มากที่สุด

4.23
4.29
4.30
4.27
4.30
4.30

0.70
0.65
0.68
0.68
0.66
0.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

*******จากตารางที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน 1) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตรมีความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 2) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึ งพอใจมากที่สุด คือ กระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการมีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม และมีคำแนะนำ (เอกสาร, ป้ายประกาศหรืออื่น ๆ) อย่างชัดเจน
มีความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.67 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือมีน้ำดื่ม – น้ำใช้ ที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.58 4)
ด้านการจัดจำหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด คือผลิตภัณฑ์ของศูนย์ เช่น มะคาเดเมีย, กาแฟและชา เป็นต้น มีราคาที่
เหมาะสม ความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และ5) ด้านมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.02 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด คือมีจุดวัดอุณหภูมิ และการสวมหน้ากาก
อนามัย มีความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากันเท่ากับ 4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และ0.66 ตามลำดับ
ในส่วนของภาพโดยรวมต่อการมาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71
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3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลำเนา
*******ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดา้ น
การเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลำเนาโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ Mann-Whitney test
และ The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test ผลการศึกษา แสดงดังตารางที่ 3 - 8 ดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จำแนกตามเพศ
ความพึงพอใจ
Mann-Whitney U
p-value
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ /บุคลากร
15,824.50
0.000*
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
18,109.00
0.088
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
19,626.00
0.747
ด้านการจัดจำหน่าย
16,990.50
0.006*
ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
17,861.50
0.052
*หมายเหตุ: สถิติทดสอบ Mann-Whitney U ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
*******จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร และด้านการจัดจำหน่าย จำแนกตามเพศ พบว่า ค่ ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของชายและ
หญิง แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จำแนกตามช่วงอายุ
ความพึงพอใจ
Kruskal Wallis Test
p-value
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากร
8.48
0.037*
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
8.16
0.043*
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
6.07
0.108
ด้านการจัดจำหน่าย
6.31
0.098
ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
9.79
0.020*
*หมายเหตุ: สถิติทดสอบ Kruskal Wallis Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
*******จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 จำแนกตามอายุ พบว่า ค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของอายุทั้ง 4 ช่วง แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จำแนกตามช่วงระดับการศึกษา
ความพึงพอใจ
Kruskal Wallis Test p-value
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากร
1.04
0.594
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2.67
0.264
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.87
0.145
ด้านการจัดจำหน่าย
9.46
0.009*
ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
2.56
0.278
*หมายเหตุ: สถิติทดสอบ Kruskal Wallis Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
*******จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในช่ วงสถานการณ์โควิด-19 ด้านการจัดจำหน่าย
จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของระดับการศึกษาทั้ง 4 ระดับการศึกษา แตกต่างกัน
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จำแนกตามอาชีพ
ความพึงพอใจ
Kruskal Wallis Test
p-value
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ /บุคลากร
27.47
0.001*
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
9.41
0.309
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
22.80
0.004*
ด้านการจัดจำหน่าย
15.13
0.057
ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
15.88
0.044*
*หมายเหตุ: สถิติทดสอบ Kruskal Wallis Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
*******จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จำแนกตามอาชีพ พบว่า ค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของอาชีพทั้ง 9 อาชีพ แตกต่างกัน
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จำแนกตามรายได้ต่อเดือน
ความพึงพอใจ
Kruskal Wallis Test
p-value
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากร
35.80
0.000*
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
23.49
0.001*
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
25.06
0.001*
ด้านการจัดจำหน่าย
6.46
0.487
ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
12.93
0.074
*หมายเหตุ: สถิติทดสอบ Kruskal Wallis Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
*******จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามรายได้ต่อเดือน
พบว่า ค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของรายได้ต่อเดือนทั้ง 7 ระดับ แตกต่างกัน
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จำแนกตามภูมิลำเนา
ความพึงพอใจ
Kruskal Wallis Test
p-value
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากร
9.78
0.082
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
12.36
0.030*
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
2.89
0.718
ด้านการจัดจำหน่าย
4.75
0.447
ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
7.02
0.219
*หมายเหตุ: สถิติทดสอบ Kruskal Wallis Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
*******จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาระดั บความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ จำแนกตามภูมิลำเนา พบว่า ค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจของแต่ละภาค แตกต่างกัน
สรุปผลและอภิปรายผลวิจัย:
*******จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
*******1) ผลศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ภาพโดยรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก จากการพิจารณารายด้าน
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้านมาตรการ
การป้องกันการแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้านกระบวนการ ขั้ นตอนการให้บริการ ด้านการจัดจำหน่าย และ
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ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ที่ได้ทำการศึกษาผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวที่สวนเกษตรที่ไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา
โดยรวมทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก จากการพิจารณารายด้านนักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยดัง นี้
ด้านสถานที่สูงสุด รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่พนักงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมในไร่องุ่น ด้านความปลอดภัย
ด้านร้ายขายของที่ระลึก และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
*******2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร และด้านการ
จัดจำหน่าย จำแนกตามเพศมีความแตกต่างกัน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 จำแนกตามอายุมีความแตกต่างกัน ด้านการ
จัดจำหน่าย จำแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่าง ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก และด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด -19 จำแนกตามอาชีพมีความแตกต่างกัน ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตาม
รายได้ต่อเดือนมีความแตกต่างกัน ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และด้านการจัดจำหน่ายจำแนกตามภูมิลำเนามี
ความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [8] พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านกระบวนการแตกต่า งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วน
นักท่องเที่ยวที่มีเพศ ภูมิลำเนา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยว:
*******1) ต้องการเพิ่มจุดห้องน้ำ ปรับปรุงห้องน้ำ และปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องน้ำ
*******2) ต้องการให้ช่วยกันรักษาความสะอาด
*******3) ต้องการให้เพิ่มความน่าสนใจของเมนูอาหาร
*******4) ต้องการให้เพิ่มปลั๊กไฟหรือหาปลั๊กไฟใหม่มาทดแทน
*******5) ต้องการให้เพิ่มป้ายสัญลักษณ์รณรงค์การใส่หน้ากากอนามัย
*******6) ต้องการให้เพิ่มโต๊ะ เก้าอี้ในบ้านพัก
*******7) ต้องการให้เพิ่มดอกไม้นานาพันธุ์เพื่อความสวยงาม และมีพันธุ์ไม้ใหม่ ๆ แนะนำ
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป:
*******1) ควรเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากอากาศเริ่มหนาว และมีนักท่องท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเที่ยวรวมไปถึงการนอนพักค้างแรมเป็นจำนวนมาก
*******2) ควรมีข้อตอบแบบสอบถามให้น้อยกว่านี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีเวลาเข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ด้วยเวลาจำกัด ทำ
ให้เก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวได้จำนวนน้อย
กิตติกรรมประกาศ:
*******ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจำสาขาวิช าสถิติทุกท่าน ที่ให้โอกาสทางการศึกษาและประสิทธิประสาทความรู้
ให้แก่ผู้วิจัยกระทั่งสำเร็จการศึกษา และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาสถิติที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน
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บทคัดย่อ
การค้าชายแดนถือว่าเป็นกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศของไทย แต่เนื่องด้วยในแต่ละภูมิภาคของไทยนั้นมีการทำการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อน
บ้านที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้ในบางภูมิภาคมีการเติบโตทางการค้าชายแดนที่มากและน้อยต่างกัน งานวิจัยฉบับนี้จงึ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการส่งออกของกลุ่มจังหวัดที่ทำการค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยประยุกต์ ใช้ ค วามรู้ ทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ากับ สมการทางคณิตสาสตร์ ที่เรียกว่า
แบบจำลองแรงโน้มถ่วง (Gravity Model) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ในรูปแบบของ Panel Data ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2561 ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 4 แบบจำลอง ได้แก่ แบบจำลองของกลุ่มจังหวัดที่ทำการค้าชายแดนกับประเทศมาเลเซีย เมียนมา ลาว
และกัมพูชา ซึ่งแต่ละแบบจำลองจะมีตัวแปรตาม คือ มูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออก และตัวแปรอิสระ คือ รายได้เฉลี่ย
ต่อหัว จำนวนประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ค่าแรงขั้นต่ำ อัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนในการขนส่ง มูลค่าการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ การมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการละเว้นภาษีจากการเข้าร่วมเขตการค้ าเสรี AFTA โดยใช้วิธีการประมาณค่า
ทางสถิติแบบ Panel Data Analysis
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมากที่สุดคือ จำนวน
ประชากรของประเทศมาเลเซีย ถัดมาปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมามากที่สุดคือ รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของเมียนมา ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนระหว่างไทยกับลาวมากที่สุด คือ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของลาว และลำดับ
สุดท้ายปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนระหว่างไทยกับ กัมพูชามากที่สุด คือ ค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งแต่ละภูมิภาคนั้นจะมีปัจจัยที่
ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนแตกต่างกัน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะนำผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น มาใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการส่งออกชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต
คำสำคัญ: การค้าชายแดน, มูลค่าการส่งออก, Gravity Model, Panel Data Analysis
Abstract
Border trade is considered a form of international trade that plays a very important role in the
regional and national economy of Thailand. But since each region of Thailand has different border trade
with neighboring countries. As a result, some regions have different border trade growth. This research aimed

897

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
to study the economic factors affecting the value of Thailand’s border trade export of the provinces that
trade with neighboring countries by using economic data. This research has applied the knowledge of
economics with a mathematical equation known as the Gravity Model and used secondary data from 20092018 in Panel Data form. The study will be divided into four models of the provinces that trade border with
Malaysia, Myanmar, Laos, and Cambodia, each of which has a dependent variable is the value of Thailand’s
border trade export and the independent variables were GDP per capita, Populations, Gross province
product, Minimum wage, Exchange rate, Transportation costs, Foreign Direct Investment, Special Economic
Zone, and the Free Trade Area (AFTA). The estimation method is Panel Data Analysis.
The results of the study found that the factor most affecting the border export value between
Thailand and Malaysia is the population of Malaysia. Next, the factors most affecting the border export
value between Thailand and Myanmar is GDP per capita of Myanmar. The factor most affecting the border
export value between Thailand and Laos is GDP per capita of Laos. Lastly, the factor most affecting the
border export value between Thailand and Cambodia is the minimum wage. Each region has different
factors affecting the border export value. Therefore, the relevant departments should use the results of
the studies as a guideline for promoting and developing Thailand’s border exports with neighboring
countries to have more potential in the future.
Keywords: Border trade, Export value, Gravity Model, Panel data analysis
บทนำ
การค้าชายแดนนับได้ว่าเป็นการค้าแบบดั้งเดิมของประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
ได้อย่างต่อเนื่อง [1] ปัจจุบันการค้าชายแดนมีการพัฒนาและขยายตัวขึ้นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 ที่ก่อตั้งสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) จนถึงปี พ.ศ.2558 ที่
ไทยได้เข้าร่วมเป็ นประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในช่วงปี พ.ศ.2552-2561 มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.78 ต่อปี และไทยได้เปรียบ
ดุลการค้ากับทุกประเทศที่ทำการค้าด้วยเสมอมา โดยในปี พ.ศ.2561 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมสูงถึง 1,124,672.50 ล้าน
บาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 650,908.73 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 473,763.77 ล้านบาท และดุลการค้า 177,144.96
ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่าการค้าชายแดนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560
มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศคู่ค้า
หน่วย : ล้านบาท
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แต่ในทางตรงกันข้ามมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่เป็นกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญเช่นกันในตลาดโลกมี
แนวโน้มที่ลดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่สภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ตลาดโลกนั้น ไม่ได้ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนของไทยมีแนวโน้มลดลงแต่อย่างใด นี่จึงแสดงให้เห็นว่าภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจในตลาดโลกนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนของไทยที่ทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
แต่ในทางตรงกันข้าม การทำการค้าชายแดนกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนเดียวกันนั้น เป็นการเพิ่มบทบาททางการค้าด้วย
การทำการค้ากันเองภายในกลุ่มมากขึ้น [2]
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน, ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2552-2561
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รูปที่ 2 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน, ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2552-2561
ปัจจุบันประเทศไทยทำการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด 4 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา มีจังหวัดที่ทำกิจกรรมทางการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด [3] โดยประเทศมาเลเซียเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่
ไทยมีมูล ค่าการส่ง ออกสูงที่ส ุด มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2561 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3
รองลงมาคือประเทศลาว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9.4 ส่วนอันดับที่สามและสี่ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกที่ไล่ เลี่ยกัน คือ
เมียนมาและกัมพูชา โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 11.89 และ 10.57 ตามลำดับ [4]
มูลค่าการส่งออกชายแดนของไทยไปยังประเทศคู่ค้า
หน่วย : ล้านบาท
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รูปที่ 3 มูลค่าการส่งออกชายแดนของไทยไปยังประเทศคูค่ ้า
จากรูปที่ 3 เห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีมูลค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ลาว เมียนมา
และกัมพูชา แม้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยไปยังลาว เมียนมา และกัมพูชามีอั ตราการเติบโตเฉลี่ยของ
มูลค่าการส่งออกมากกว่าประเทศมาเลเซียก็ตาม แต่หากมองเพียงมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยไปมาเลเซียจะพบว่า มีมูลค่า
การส่งออกสูงกว่าอีก 3 ประเทศค่อนข้างมาก จึงเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยและสนใจที่จะศึกษาหาสาเหตุที่ ทำให้
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มูลค่าการส่งออกชายแดนไทยไปยังแต่ละประเทศคู่ค้ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งความแตกต่างนี้อาจจะเกิดจากปัจจัย
ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศคู่ค้าหรืออาจจะเกิดจากความแตกต่างจากปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
รวมไปถึงปัจจัยระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การศึกษาประเด็นนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนามูลค่าการ
ส่งออกชายแดนในแต่ละกลุ่มจังหวัด และคาดการณ์ว่าจะได้พบประเด็นสำคัญที่จะทำให้เราทราบถึงศักยภาพและปัญหาของ
การค้าชายแดนในแต่ละกลุ่มจังหวัด ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการค้าชายแดนของประเทศไทย
ทบทวนวรรณกรรม
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แบบจำลองแรงโน้มถ่วง (Gravity Model) เป็นแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์หลักที่ผู้วิจัยใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และอธิบายการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งแบบจำลองนี้ได้ถูกคิดค้นโดย [5] และได้นำแนวคิดทางด้านฟิสิกส์คือกฎของนิวตัน
ว่าด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (Universal Law of Gravity) มาประยุกต์ใช้กับปริมาณการค้าในระดับทวิภาคี โดย Tinbergen
ได้มีการนำกฎว่าด้วยแรงดึงดูดของนิวตันมาประยุกต์กับการวิจัยเชิงประจักษ์ของการค้าระหว่างประเทศ ได้สมการดังต่อไปนี้
𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑗 = 𝐵.

โดยที่

𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑗
𝐺𝐷𝑃𝑖 , 𝐺𝐷𝑃𝑗
𝑑
𝑛
𝐵

𝐺𝐷𝑃𝑖𝐺𝐷𝑃𝑗
𝑑𝑛

(1)

คือ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 𝑖 และประเทศ 𝑗
คือ ขนาดเศรษฐกิจของประเทศ 𝑖 และประเทศ 𝑗
คือ ระยะห่างระหว่างประเทศ 𝑖 กับประเทศ 𝑗
คือ ค่าคงที่ใดๆ ที่สามารถอธิบายสมการการค้าทวิภาค
คือ ตัวแปรค่าคงที่ในสมการซึ่งใช้แทนปัจจัยอื่นๆ

จากสมการข้างต้นอธิบายได้ว่า หากขนาดเศรษฐกิจของทั้งประเทศผู้นำเข้าและประเทศผู้ส่งออกมีการเจริญเติบโต
ที่มากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและรายได้ประชาชาติ จะส่งผลในเชิงบวกหรือไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่า
การค้าระหว่างประเทศ แต่ในทางตรงกันข้ามหากประเทศที่ท ำการค้าระหว่างกัน มีระยะห่างที่ค่อนข้างห่างไกลกัน นั่นคือ
ระยะทางระหว่างประเทศผู้นำเข้ากับประเทศผู้ส่งออก จะส่งผลในเชิงลบหรือทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากทำให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น [6]
Panel Data Analysis เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมหรือข้อมูลภาคตัดขวางแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการผสมกัน
ระหว่างข้อมูล แบบภาคตัดขวาง (Cross section) กับข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series) เข้าด้วยกัน สามารถสะท้อ นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยตัวอย่างเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยมีรูปแบบสมการดังต่อไปนี้
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖𝑡+ 𝜀𝑖𝑡

เมื่อ

𝑌
𝑋
𝛽0 , 𝛽1
𝑖
𝑡
𝜀

(2)

คือ ตัวแปรตาม
คือ ตัวแปรอิสระ
คือ ค่าสัมประสิทธิ์
คือ ข้อมูลที่มีแหล่งที่มาต่างกัน
คือ ช่วงเวลา
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

Panel data ประกอบไปด้วยตัวแปรในอดีตและในปัจจุบัน มักจะมีความสัมพันธ์กัน ทำให้ตัวแปรมีลักษณะไม่นิ่ง
(Non-Stationary) หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความแปรปรวน (Variance) มีค่าไม่คงที่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป หากตัวแปรมี
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ลักษณะไม่นิ่ง จะทำให้การประมาณค่าในแบบจำลองเกิดปัญหาความสั มพันธ์ที่ไม่แท้จริง กล่าวคือ ตัวแปรเหมือนจะมี
ความสัมพันธ์กันแต่ในความเป็นจริงไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบความนิ่งของข้อมูลก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์ โดย
การทดสอบความนิ่งของข้อมูลแบบพาแนลหรือการทดสอบพาแนลยูนิทรูท (Panel Unit Root Tests) ด้วยวิธีการทดสอบ
Levin, Lin and chu (LLC)
การทดสอบ Levin, Lin and Chu (LLC) Test โดย Levin และ Lin ได้คิดค้นวิธีนี้มาเพื่อทดสอบยูนิทรูทสำหรับ
panel data ในปี ค.ศ.1992-1993 ซึ่งต่อมาคุณ Chu ได้เข้ามาร่วมพัฒนา การทดสอบนี้จึงถูกเรียกว่า การทดสอบ LLC ในปี
2002 [7] โดยมีสมการการทดสอบดังนี้
𝑃

𝑖
∆𝛾𝑖𝑡 = 𝜌𝑖 𝛾𝑖𝑡−1 + ∑𝑗=1
𝜃𝑖𝑗 ∆𝛾𝑖𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖𝑡 𝑖 = 1, … , 𝑁 ; 𝑡 = 1, . . . , 𝑇

โดยที่

𝛾𝑖𝑡
𝜌, 𝜃
𝑃𝑖

(3)

คือ ตัวแปรที่สนใจ
คือ ค่าพารามิเตอร์ (parameters)
คือ จำนวน Lag Order สำหรับพจน์ผลต่าง

𝜀𝑖𝑡 ~ 𝑖.𝑖𝑑 (0,𝜎𝜀2)

หากค่าสถิติยอมรับสมมติฐานหลัก 𝐻0 จะได้ว่าตัวแปรที่สนใจมี Unit Root หรือข้อมูลมีลักษณะไม่นิ่ง แต่ถ้าหากใน
กรณีปฏิเสธสมมติฐานหลัก 𝐻0 หรือยอมรับสมมติฐานทางเลือก 𝐻1 จะได้ว่าตัวแปรที่สนใจไม่มี Unit Root หรือข้อมูล มี
ลักษณะนิ่ง ซึ่งมีสมมติฐานการทดสอบดังนี้
สมมติฐานที่ทดสอบ

𝐻0

: 𝜌𝑖 = 0

𝐻𝑎

: 𝜌𝑖 < 0

แบบจำลอง Fixed Effect Regression Model (FEM) เป็นเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมปัจจัยคงที่ ที่ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ซึ่งแบบจำลองนี้จะจัดการโดยกำหนดให้ปัจจัยนั้นๆ อยู่ในรูปแบบของตัวแปรหุ่น ( dummy
variable) แทน โดยมีแบบจำลองดังสมการต่อไปนี้
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 𝑋1,𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘,𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜖𝑖𝑡

(4)

เมื่อ
𝑖 = 1,…,𝑛 และ 𝑡 = 1,…,𝑇 โดย 𝛼𝑖 คือ ตัวแปรที่มีค่าคงที่เสมอไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนและไม่
สามารถวัดค่าได้ เพราะแฝงอยู่นอกสมการ อีกทั้งตัวอย่างที่แตกต่างกันอาจได้รับอิทธิพลจากตัวแปรนี้คนละตัวกัน ดังนั้น
แบบจำลองนี้จึงกำหนดได้ว่า
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1,𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘,𝑖𝑡 + 𝑦2 𝐷2𝑖 + 𝑦3 𝐷3𝑖 + ⋯ 𝑦𝑛 𝐷𝑛𝑖 + 𝜖𝑖𝑡

เมื่อ

𝐷2𝑖 , 𝐷3𝑖 , … , 𝐷𝑛𝑖

(5)

คือ ตัวแปรหุ่น (Dummy variable)

แบบจำลอง Random Effect Regression Model (REM) เป็นการวิเคราะห์ที่นำตัวแปรที่มีค่าคงที่เสมอไม่ว่าเวลา
จะเปลี่ยนแปลงไป เข้ามาวิเคราะห์ในแบบจำลองและจะรวมอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งสมมติฐานของแบบจำลองนี้คือ ตัว
แปรคงที่นั้นจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันกับตัวแปรอิสระในแบบจำลอง โดยมีรูปแบบสมการดังนี้
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝛼 + 𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

เมื่อ

𝛼

(6)

คือตัวแปรคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา และ 𝑢𝑖𝑡 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนใหม่

การทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลองในวิธีการวิเคราะห์ Panel data จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี วิธีแรก
คือ Hausman Test (HT) เป็นการทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลองระหว่าง Fixed Effect Regression Model (FEM)
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และ Random Effect Regression Model (REM) โดยถ้ า ค่ า HT ที ่ ไ ด้ ม ี ค ่า มากกว่ าค่ า percentile ที ่ 1-𝛼 ต้ อ งใช้การ
วิเคราะห์แบบ Fixed effect แต่ถ้าค่าน้อยกว่า ค่า percentile ที่ 1-𝛼 จะต้องใช้วิธี Random effect ดังนี้
กำหนดให้
โดยที่

−1

𝐻𝑇 = (𝛽𝐹 − 𝛽𝑅 )′(𝑉𝐹−𝑉𝑅) (𝛽𝐹 − 𝛽𝑅 )

(7)

คือ เวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธิ์จากการถดถอยด้วยวิธี Fixed effect
𝛽𝑅 คือ เวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธิ์จากการถดถอยด้วยวิธี Random effect
𝑉𝐹 คือ เมทริกซ์ความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์จากการถดถอยด้วยวิธี Fixed effect
𝑉𝑅 คือ เมทริกซ์ความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์จากการถดถอยด้วยวิธี Random effect
𝛽𝐹

สมมติฐานในการทดสอบคือ

𝐻0

: Random Effect Model

𝐻1

: Fixed Effect Model

ถ้าผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานหลัก จึงควรทำการประมาณค่าแบบจำลองในรูปแบบ Random Effect Model แต่ถ้าผล
การทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลัก จึงควรทำการประมาณค่าแบบจำลองในรูปแบบ Fixed Effect Model
ส่วนวิธีที่ 2 คือ Redundant Fixed Effect Test เป็นการทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลองระหว่าง Pooled
Least Square (PLS) และ Fixed Effect Regression Model (FEM) โดยมีสมติฐานในการทดสอบคือ
𝐻0

: No Fixed Effect Model

𝐻1

: Fixed Effect Model

โดยอาศัยค่า ค่าสถิติ Cross-section F และ Cross-section Chi-square ในการวัดผล ซึ่งหากค่าสถิติ Cross-section F และ
Cross-section Chi-square ที่ได้ ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 แสดงว่าการประมาณค่าแบบจำลองใน
รูปแบบ Fixed Effects Model มีความเหมาะสม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยของ [8] ที่ได้ศึกษา West Kalimantan-Sarawak border trade: Gravity model โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาธรรมชาติของการค้าชายแดนและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้าชายแดน บนแนวคิดทฤษฎีแรงโน้ม ถ่ วง
Gravity Model พบว่า GDP per capita ของประเทศผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ส่งผลในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการค้าชายแดน
ระหว่างกาลีมันตันตะวันตก (อินโดนีเซีย) กั บซาราวัก (มาเลเซีย) แต่ระยะทางส่งผลกระทบในทิศทางตรงกันข้าม สอดคล้อง
กับวิจัย ของ [9] ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกเนื้อหมูของจีน บนแนวคิดทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ( Gravity
Model) พบว่า ระยะทางจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทางส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าการส่งออก เนื่องจาก
ระยะทางที่ห่างไกลมากขึ้น แสดงให้เห็นต้นทุนในการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามหลั ก ของ
แบบจำลองแรงโน้มถ่วง (Gravity Model) ถัดมางานวิจัยของ [10] ที่ศึกษาบทบาทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่อการค้า
ของประเทศไทย พบว่า จำนวนประชากรของทั้งประเทศผู้นำเข้าและผู้ส่งออกนั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกัน
กับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้มีกำลังแรงงานในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน [8] แต่ขัดแย้ง
กับงานวิจัยของ [11] ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศเวียดนาม พบว่าจำนวนประชากรของ
ประเทศคู่ค้าส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกข้าวในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากจำนวนประชากรของประเทศคู่ค้ าเพิ่มมากขึ้นทำให้
มีกำลังแรงงานในการผลิตข้าวภายในประเทศนั้นๆ ได้มากขึ้นเช่นกัน จึงส่งผลให้ลดการนำเข้าสินค้าจากประเทศผู้ส่งออก
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[12] ที่ศึกษาสิทธิพลเมืองอาเซียน: แนวคิดในการกำหนดสิทธิแรงงาน พบว่า ค่าตอบแทนหรือค่าแรงจะไม่ใช่สิ่งจูงใจ
เพียงอย่างเดียวของแรงงานแต่ยังถือว่าเป็นแรงจูงใจหลักที่กระตุ้นให้เหล่าแรงงานปฏิบัติและทำงานอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถัดมางานวิจัยของ [13] ที่ศึกษาเกี่ยวกับการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศลาว
ซึ ่ ง พบว่ า การก่ อ ตั ้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในตามแนวชายแดนของประเทศลาวนั ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การค้ า การลงทุ น จาก
ภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น และยังส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และงานวิจัยของ
[14] ได้ศึกษาเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการค้าชายแดนอินเดีย พบว่า อัตราการแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอยู่เสมอจึงส่งผลในทิศ ทาง
เดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามต่อการค้าระหว่างประเทศก็เป็นได้ นอกจากนี้งานวิจัยของ [15] ได้ศึกษา การคาดการณ์
ผลกระทบจากนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่ออุตสาหกรรมการค้าและการท่องเที่ยวในเขตเมืองชายแดนจัง หวั ด
เชียงราย พบว่า พบว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตัวในภาพรวม โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจัง หวั ด
(Gross Provincial Product: GPP) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดน ธุรกิจโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว ในทำนองเดียวกันนั้นงานวิจัยของ [16] ที่ศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ต่อ
การส่งออกของประเทศจีน พบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมการส่งออกภายในประเทศ
ให้เติบโตขึ้น เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตและประสิทธิภาพของสินค้าต่างๆ มากขึ้น และอีกหนึ่งงานวิจัยของ
[17] ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรีในในเอเชียตะวันออก พบว่า เมื่อมีการเปิดการค้าเสรีในอาเซียนซึ่งประเทศไทยก็เป็น
หนึ่งในสมาชิก ทำให้เกิดการกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากมีการเจรจาทางการค้าที่สะดวกมากขึ้นและมีการ
ยกเว้นภาษีในสินค้าบางชนิด ทำให้มีมูลค่าทางการค้าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ลำดับสุดท้ายงานวิจัยของ [18] ที่ได้ศึกษา ความผัน
ผวนของราคาน้ำมันและการค้าทวิภาคี พบว่าความผันผวนของราคาน้ำมันโลกที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้นั้น เป็นปัจจัย
สำคัญของการทำการค้าระหว่างประเทศ หากระยะทางระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางยิ่งห่างไกลกันมากเท่าใด
ต้นทุนในการขนส่งก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
วิธีการวิจัย
ในส่วนของวัตถุประสงค์ที่ 1 คือ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการส่ง ออกของ
กลุ่มจังหวัดที่ทำการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานของแบบจำลองแรงโน้มถ่วง (Gravity model) โดยมีการ
เก็บรวบข้อมูล ทุติยภูมิ ตั้ง แต่ปี พ.ศ.2552-2561 ในรูปแบบ Panel data ของทั้ง 4 กลุ่มจังหวัดที่ทำการค้าชายแดนกับ
ประเทศคู่ค้าทั้ง 4 ประเทศดังนี้
1) กลุ่มจังหวัดที่ทำการค้ากับประเทศมาเลเซีย ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส
และสตูล
2) กลุ่มจังหวัดที่ทำการค้ากับประเทศเมียนมา ประกอบไปด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ระนอง เชียงราย
กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน และประจวบคีรีขันธ์
3) กลุ่มจังหวัดที่ทำการค้ากับประเทศลาว เดิมมี 8 จังหวัด ซึ่งได้ละเว้นจังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอ
จึงประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย อุบลราชธานี มุกดาหาร เชียงราย เลย น่าน และนครพนม
4) กลุ่มจังหวัดที่ทำการค้ากับประเทศกัมพูชา เดิมมี 6 จังหวัด ซึ่งได้ละเว้นจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากข้อมูลที่ไม่
เพียงพอ จึงประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ตราด จันทบุรี สุรินทร์ และอุบลราชธานี
ซึ่งข้อมูลของแต่ละปัจจัยมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกันออกไป เช่น มูลค่าการส่งออกชายแดนของไทยไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน มีแหล่งข้อมูลมาจาก กรมการค้าระหว่างประเทศ ส่วนข้อมูลของ GDP per capita, จำนวนประชากรของประเทศคู่ค้า ,
อัตราเงินเฟ้อ, อัตราแลกเปลี่ยน, การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและราคาน้ำมันโลก มีแหล่งที่มาจาก The World bank
ส่วนข้อมูล GPP ของแต่ละจังหวัดและตัวแปรหุ่นอย่างการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด มีแหล่งที่มาจากสำนักงาน
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด มีแหล่งที่มาของข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน ระยะทาง
มีที่มาจาก กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี AFTA มีแหล่งที่มาจาก
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้
แบบจำลองที่ 1 แบบจำลองการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
Log(BMAt ) = β1 Log(GPCMAt ) + β2 Log(POPMAt ) + β3 Log(GPPTHt ) +
β4 Log(WR THt ) + β5 Log(ER THt ) + β6 Log(FDITHt ) +
β7 Log(COSTTHt ) + β8 (SEZTHt ) + β9 (AFTATHt ) + εBMAt

(8)

เมื่อ BMAt คือ มูลค่าการส่งออกชายแดนไทยไปยังมาเลเซียในปีที่ t, GPCMAt คือ GDP per capita ของประเทศ
มาเลเซียในปีที่ t, POPMAt คือ จำนวนประชากรของประเทศมาเลเซียในปีที่ t, GPPTHt คือ Gross Provincial Product ของ
แต่ละจังหวัดที่ทำการค้ากับมาเลเซียในปีที่ t, WRTHt คือ ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัดของไทย (บาท) ในปีที่ t, ERTHt คือ อัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับมาเลเซีย (บาท/ริงกิต) ในปีที่ t, FDITHt คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยในปีที่
t, COSTTHt คือ ต้นทุนในการขนส่งสินค้าจากจุดผ่านแดนถาวรของแต่ละจังหวัดไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศมาเลเซี ย
โดยคำนวณจากราคาน้ำมันโลก (ดอลลาร์) ในปีที่ t, SEZTHt คือ ตัวแปรหุ่นการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกำหนดให้ 1 เป็นปีที่
จังหวัดนั้นๆ มีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นทางการ และเป็น 0 ในกรณีอื่นๆ, AFTATHt คือ ตัวแปรหุ่นการเข้าร่วมเขต
การค้าเสรี AFTA ของไทย กำหนดให้ 1 เป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม AFTA แล้วมีการลดหย่อนภาษีเท่ากับ 0% ในการทำ
การค้ากับประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันและเป็น 0 ในกรณีอื่นๆ, εBMAt คือ ค่าคลาดเคลื่อน (error term)
แบบจำลองที่ 2 แบบจำลองการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างไทยกับเมียนมา
Log(BMYt ) = β1 Log(GPCMYt ) + β2 Log(POPMYt ) + β3 Log(GPPTHt ) +
β4 Log(WR THt ) + β5 Log(ER THt ) + β6 Log(FDITHt ) +
β7 Log(COSTTHt ) + β8 (SEZTHt ) + β9 (AFTATHt ) + εBMYt

(9)

เมื่อ BMYt คือ มูลค่าการส่งออกชายแดนไทยไปยังเมียนมาในปีที่ t, GPCMYt คือ GDP per capita ของประเทศ
เมียนมาในปีที่ t, POPMYt คือ จำนวนประชากรของประเทศเมียนมาในปีที่ t, GPPTHt คือ Gross Provincial Product ของ
แต่ละจังหวัดที่ทำการค้ากับเมียนมาในปีที่ t, WRTHt คือ ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัดของไทย (บาท) ในปีที่ t, ERTHt คือ อัตรา
แลกเปลี่ ยนระหว่างไทยกับเมียนมา (บาท/จ๊าด) ในปีที่ t, FDITHt คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยในปีที่
t, COSTTHt คือ ต้นทุนในการขนส่งสินค้าจากจุดผ่านแดนถาวรของแต่ละจังหวัดไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศเมียนมา
โดยคำนวณจากราคาน้ำมันโลก (ดอลลาร์) ในปีที่ t, SEZTHt คือ ตัวแปรหุ่นการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกำหนดให้ 1 เป็นปีที่
จังหวัดนั้นๆ มีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นทางการ และเป็น 0 ในกรณีอื่นๆ, AFTATHt คือ ตัวแปรหุ่นการเข้าร่วมเขต
การค้าเสรี AFTA ของไทย กำหนดให้ 1 เป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม AFTA แล้วมีการลดหย่อนภาษีเท่ากับ 0% ในการทำ
การค้ากับประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันและเป็น 0 ในกรณีอื่นๆ, εBMYt คือ ค่าคลาดเคลื่อน (error term)
แบบจำลองที่ 3 แบบจำลองการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างไทยกับสปป.ลาว
Log(BLt ) = β1 Log(GPCLt ) + β2 Log(POPLt ) + β3 Log(GPPTHt ) +
β4 Log(WR THt ) + β5 Log(ER THt ) + β6 Log(FDITHt ) +
β7 Log(COSTTHt ) + β8 (SEZTHt ) + β9 (AFTATHt ) + εBLt

(10)

เมื่อ BLt คือ มูลค่าการส่งออกชายแดนไทยไปยังลาวในปีที่ t, GPCLt คือ GDP per capita ของประเทศลาวในปีที่
t, POPLt คื อ จำนวนประชากรของประเทศลาวในปี ท ี ่ t, GPPTHt คื อ Gross Provincial Product ของแต่ ล ะจั ง หวั ด ที ่ ท ำ
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การค้ากับลาวในปีที่ t, WRTHt คือ ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัดของไทย (บาท) ในปีที่ t, ERTHt คือ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
ไทยกับลาว (บาท/กีบ) ในปีที่ t, FDITHt คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยในปีที่ t, COSTTHt คือ ต้นทุนในการ
ขนส่งสินค้าจากจุดผ่านแดนถาวรของแต่ละจังหวัดไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศลาว โดยคำนวณจากราคาน้ำมันโลก
(ดอลลาร์) ในปีที่ t, SEZTHt คือ ตัวแปรหุ่นการมีเขตเศรษฐกิจ พิเศษ โดยกำหนดให้ 1 เป็นปีที่จังหวัดนั้นๆ มีการเปิดเขต
เศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นทางการ และเป็น 0 ในกรณีอื่นๆ, AFTATHt คือ ตัวแปรหุ่นการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี AFTA ของ
ไทย กำหนดให้ 1 เป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม AFTA แล้วมีการลดหย่อนภาษีเท่ากับ 0% ในการทำการค้ากับประเทศที่เป็น
สมาชิกอาเซียนด้วยกันและเป็น 0 ในกรณีอื่นๆ, εBLt คือ ค่าคลาดเคลื่อน (error term)
แบบจำลองที่ 4 แบบจำลองการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างไทยกับกัมพูชา
Log(BCt ) = β1 Log(GPCCt ) + β2 Log(POPCt ) + β3 Log(GPPTHt ) +
β4 Log(WR THt ) + β5 Log(ER THt ) + β6 Log(FDITHt ) +
β7 Log(COSTTHt ) + β8 (SEZTHt ) + β9 (AFTATHt ) + εBCt

(11)

เมื่อ BCt คือ มูลค่าการส่งออกชายแดนไทยไปยังกัมพูชาในปีที่ t, GPCLt คือ GDP per capita ของประเทศกัมพูชา
ในปีที่ t, POPCt คือ จำนวนประชากรของประเทศกัมพูชาในปีที่ t, GPPTHt คือ Gross Provincial Product ของแต่ละจังหวัด
ที่ทำการค้ากับกัมพูชาในปีที่ t, WR THt คือ ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัดของไทย (บาท) ในปีที่ t, ERTHt คือ อัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างไทยกับกัม พูช า (บาท/เรียลกัม พูช า) ในปีที่ t, FDITHt คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยในปี ที่
t, COSTTHt คือ ต้นทุนในการขนส่งสินค้าจากจุดผ่านแดนถาวรของแต่ละจังหวัดไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศกัมพูชา
โดยคำนวณจากราคาน้ำมันโลก (ดอลลาร์) ในปีที่ t, SEZTHt คือ ตัวแปรหุ่นการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกำหนดให้ 1 เป็นปีที่
จังหวัดนั้นๆ มีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นทางการ และเป็น 0 ในกรณีอื่นๆ, AFTATHt คือ ตัวแปรหุ่นการเข้าร่วม
เขตการค้าเสรี AFTA ของไทย กำหนดให้ 1 เป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม AFTA แล้วมีการลดหย่อนภาษีเท่ากับ 0% ในการ
ทำการค้ากับประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันและเป็น 0 ในกรณีอื่นๆ, εBCt คือ ค่าคลาดเคลื่อน (error term)
โดยมีวิธีการศึกษาวิจัย คือ สถิติเชิง พรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแบบจำลองด้วยวิธี Panel data
analysis ซึ่งได้แก่ Pooled Model, Fixed effect regression model, และ Random effect regression model ซึ่งก่อนที่
จะนำข้อมูล ไปวิเคราะห์ได้มีค วามทดสอบความนิ่ง ของข้อมูล ด้วย Panel unit root test โดยมีรูปแบบในการทดสอบคื อ
Levin, Lin and Chu (LLC) test และทำการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน (Panel cointegration test) เพื่อละเว้นปัญหา
ความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริง จากนั้นจะทำการทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลองด้วยวิธี Hausman test และ Redundant
fixed effect และเมื่อทราบแล้วว่าควรใช้แบบจำลองใดในการประมาณค่าก็ทำการวิเคราะห์ในลำดับถัดไป ซึ่งในการวิเคราะห์
แบบ Panel data analysis ทั ้ ง 4 แบบจำลองในการศึ กษานี ้จ ะใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ข อง GLS-Weight ในรู ป แบบ
Cross section SUR (Seemingly Unrelated Regressions) และเทคนิ ค Coefficient Covariance Method ในรู ป แบบ
White Cross section เพื ่ อ เป็ น การลดปั ญ หาการเกิ ด ความไม่ ค งที ่ ข องความแปรปรวนในตั ว แป รสุ ่ ม คลาดเคลื ่ อ น
(Heteroscedasticity)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนในแบบจำลองที่ 1 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย
Variable

Coefficient

C

-239.7688***
-7.597104***
18.60049***
0.344293
-0.224482
1.225767*
1.934466***
-0.117561***
-0.155035
1.062677***
0.997990
0.997097

Log(GPCMAt )
Log(POPMAt )
Log(GPPTHt )
Log(WR THt )
Log(ER THt )
Log(COSTTHt )
Log(FDITHt )
SEZTHt
AFTATHt

R-squared
Adjusted R - squared

Std. Error

T-stat

62.09298
-3.861447
1.643735
-4.621854
4.235202
4.391878
0.305519
1.126913
0.189265
-1.186072
0.620083
1.976779
0.336937
5.741325
0.030884
-3.806564
0.141776
-1.093515
0.216227
4.914636
Durbin-Watson Stat
F-statistic

P-value
0.0006
0.0001
0.0002
0.2697
0.2459
0.0584
0.0000
0.0007
0.2838
0.0000
1.771179
1117.366

หมายเหตุ : ***,**,* คือ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05, 0.1 ตามลำดับ
จากตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการส่งออกไปยัง
ประเทศมาเลเซียในแบบจำลอง Panel Data Regression ซึ่ง ได้ผ ลสรุปเชิง ประจักษ์ดัง นี้ ตัวแปรทางเศรษฐกิจ จำนวน
ประชากรของมาเลเซีย (POPMAt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อจำนวนประชากรของมาเลเซียมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออก
ชายแดนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เนื่องจากการที่จำนวนประชากรของประเทศมาเลเซียทมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และมี
จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ส่งผลให้การบริโภคสินค้ามีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ประเทศ
ไทยส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซียในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชาวมาเลเซีย ดังนั้นจึงส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกไทยไปยังมาเลเซียเพิ่ม สูง ขึ้น [11] ส่วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุล เงินบาทต่อริงกิตมาเลเซี ย
(ER THt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยและเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินไทย (บาท) กับมาเลเซีย (ริงกิต) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้มูลค่าการค้า
ชายแดนไทยภาคการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เนื่องจากการทำการค้าชายแดนนั้นมีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน การ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงินนั้นจึงมีความสำคัญต่อผลประโยชน์ทางการค้า ซึ่ง เมื่อค่าเงินบาทอ่อนค่าลง หากเทียบกับสกุลเงินริง
กิตของมาเลเซียแล้ว ประเทศไทยจะได้รับกำไรจากการส่งออกมากขึ้น [14] ส่วนตัวแปรต้นทุนในการขนส่งจากไทยไปยัง
มาเลเซีย (COSTTHt ) กลับพบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่ง ขัดกับ
สมมติฐาน กล่าวคือ หากต้นทุนในการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการ
ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เพราะถึงแม้ว่าต้นทุนในการขนส่งจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ซึ่งทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณในการ
ส่งออกสินค้าจากไทยไปยังประเทศมาเลเซียยังคงเท่าเดิม เช่น ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ส่งผลให้มูลค่าในการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น [19] ลำดับต่อมาตัวแปรหุ่น (dummy variable) อย่างการเข้า
ร่วมเขตการค้าเสรี (AFTATHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทย กล่าวคือ ปีที่
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเขตการค้าเสรี AFTA ที่มีการลดหย่อนภาษีเป็น 0% ในการทำการค้ากับประเทศที่เป็น
สมาชิกเช่นเดียวกัน ส่งผลดีต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยมากกว่าปีที่ไทยไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีเป็น
0% จากการเป็นเขตการค้าเสรี AFTA ร้อยละ 1 เนื่องจากปีที่ไทยได้รับการลดหย่อนภาษีนั้น ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตถูกลง
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และทำให้ส ินค้า มีร าคาถู กลงด้ วยเช่ น กั น ทำให้ส ินค้าของไทยที ่ส ่ง ออ กไปยัง มาเลเซี ยสามารถแข่ง ขั น กับสิ นค้า อื ่ น ๆ
ภายในประเทศมาเลเซียได้มากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสในการทำการค้ากับมาเลเซียมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
สินค้าไทยไปยังมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น [17]
ในส่วนของตัวแปร GDP per capita ของประเทศมาเลเซีย (GPCMAt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อมูลค่าการค้า
ชายแดนภาคการส่งออกของไทยโดยขัดกับสมมติฐาน กล่าวคือเมื่อ GDP per capita ของประเทศมาเลเซียมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยลดลงร้อยละ 7.5 เพราะถึงแม้ว่ารายได้ของผู้บริโภค
ชาวมาเลเซียจะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียนั้นกลับมีความต้องการลดลง เนื่องจากประชากร
ภายในประเทศมาเลเซียมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ชาวมาเลเซีย -มาลายู มาเลเซีย-จีน และ
มาเลเซีย-อินเดีย ซึ่งผู้คนส่วนมากมีรายได้ระดับปานกลางค่อนไปทางสูง จึงมีรายได้เพียงพอในการใช้จ่ายสินค้าต่างๆ และ
เปิดรับสินค้าที่มีความแปลกใหม่ ไม่ว่าจะผลิตจากในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ นั่นจึงทำให้ชาวมาเลเซียมีตัวเลือกใน
การบริโภคสินค้าที่หลากหลายจากต่างประเทศมากขึ้น จึงส่งผลให้โอกาสในการบริโภคสินค้าจากไทยลดน้อยลง และส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกไทยไปยังมาเลเซียลดน้อยลงด้วยเช่นกัน [20] ในทำนองเดียวกันกับตัวแปรการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(FDITHt ) ที่มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยโดยขัดกับสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยลดลง
ร้อยละ 0.1 เพราะถึงแม้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพและปริมาณในการผลิต
สินค้าส่งออกให้มากขึ้นก็ตาม แต่ความต้องการสินค้าจากไทยของประเทศมาเลเซียนั้น ลดลงในทุกๆ สินค้าส่งออก โดยเฉพาะ
ยางพาราที่เป็นสินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปยังมาเลเซีย โดยในปี พ.ศ.2552 มีปริมาณการส่งออกยางพาราสูงถึง 704 ล้าน
กิโลกรัม แต่ในปี พ.ศ.2560 มีปริมาณการส่งออกยางพาราลดลงที่ 627 ล้านกิโลกรัม นั่นจึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไทยไปยัง
มาเลเซียลดลง [21] ส่วนตัวแปรที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในแบบจำลอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด ค่าแรงขั้นต่ำในจังหวัด และการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนในแบบจำลองที่ 2 ระหว่างไทยกับเมียนมา
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการส่งออกไปยังประเทศเมียนมา
Variable

Coefficient

C

314.1023***
3.358190***
-20.32330***
2.173848***
1.689114***
-0.117768***
-0.303867***
-0.016699
-0.538751***
-0.578015***
0.989672
0.986459

Log(GPCMYt )
Log(POPMYt )
Log(GPPTHt )
Log(WR THt )
Log(ER THt )
Log(COSTTHt )
Log(FDITHt )
SEZTHt
AFTATHt

R-squared
Adjusted R - squared

Std. Error

T-stat

107.1104
2.932510
0.612408
5.483587
6.412230
-3.169459
0.539447
4.029768
0.288113
5.862669
0.020850
-5.648321
0.074909
-4.056476
0.033335
-0.500943
0.132924
-4.053075
0.167823
-3.444190
Durbin-Watson Stat
F-statistic

P-value
0.0053
0.0000
0.0027
0.0002
0.0000
0.0000
0.0002
0.6189
0.0002
0.0013
1.544160
308.0019

หมายเหตุ : ***,**,* คือ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05, 0.1 ตามลำดับ
จากตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการส่งออกไปยัง
ประเทศเมียนมาในแบบจำลอง Panel Data Regression ซึ่งได้ผลสรุปเชิงประจักษ์ดังนี้ ตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศ
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เมียนมา (GPCMYt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
กล่าวคือ เมื่อรายได้เฉลี่ยตัวหัวของประเทศเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดน
ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคชาวเมียนมาเป็นตัวกำหนดในการเลือกซื้อสินค้าว่าจะซื้อสินค้าในปริมาณ
ที่มากขึ้นหรือน้อยลง ซึ่งชาวเมียนมาชื่นชอบและนิยมบริโภคสินค้าไทยอย่างมากเพราะมีคุณภาพสินค้าที่ดีและราคาถู ก
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เมื่อชาวเมียนมามีรายได้มากขึ้น จึงส่งผลให้ชาวเมียนมามีกำลังทรัพย์หรื ออำนาจในการซื้อสินค้าจาก
ประเทศไทยได้มากขึ้น จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังเมียนมาเพิ่มสูงขึ้น [8] ลำดับถัดมาตัวแปรผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดของไทย (GPPTHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่ง เป็นไปตาม
สมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออก
ชายแดนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เพราะว่าการที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึง ภาพรวมด้า น
เศรษฐกิจและโครงสร้างการผลิตอย่างการค้าชายแดน ธุรกิจโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของจัง หวัดที่ขยายตัว
ขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างโอกาสและแนวโน้มในการทำการค้ากับประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้จังหวัดที่มีการทำ
การค้าชายแดนกับเมียนมามีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกไปยังเมียนมาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน [15] และ
ตัวแปรค่าแรงขั้นต่ำ (WRTHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยเช่นกัน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อค่าแรงขึ้นต่ำมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้น นั่นหมายถึงแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าวจะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลดีต่อปริมาณในการผลิตสินค้า ทำให้มี ปริมาณ
สินค้าในการส่งออกเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศเมียนมาเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน [12]
แต่ในทิศทางตรงกันข้าม ตัวแปรอย่างจำนวนประชากรของเมียนมา (POPMYt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อ
มูล ค่าการค้าชายแดนภาคการส่ง ออกของไทยซึ่ง ขั ด ต่อสมมติฐาน กล่าวคือ หากจำนวนประชากรของเมีย นมามี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยลดลงร้อยละ 20.32 เนื่องจากประชากรเมียนมา
ส่วนมากเป็นแรงงานในประเทศต่างๆ มากมายรวมถึงประเทศไทย ซึ่งเมื่ อเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กลายมา
เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ถึงแม้ว่ายังคงมีฝ่ายทหารอยู่เบื้องหลังก็ตาม ทำให้เศรษฐกิจของเมียนมาเติบโตขึ้น มีการลงทุนใน
เมียนมามากขึ้น ทำให้จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นของเมียนมาหันกลับไปทำงานที่ประเทศตนเอง รวมไปถึงบริ โภคสินค้า
ภายในประเทศหรือจากประเทศอื่นๆ ที่เข้ามาลงทุนมากขึ้น และลดการบริโภคสินค้าจากไทยลง นอกจากนี้แรงงานเมียนมาที่
หันกลับไปทำงานที่ประเทศตนเองยังส่งผลต่อปริมาณในการผลิตสินค้าส่งออกของไทยลดลง ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไทยไป
เมียนมาลดลงด้วยเช่นกัน [22] ถัดมาตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน (ERTHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อมูลค่าการค้าชายแดน
ภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ หากอัตราการแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะ
ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยลดลงร้อยละ 0.1 เนื่องจากเมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ซึ่งเทียบกับสกุลเงินจ๊าดของเมียน
มาแล้ว ประเทศไทยจะได้รับกำไรจากการส่งออกน้อยลง [14] ลำดับถัดมาตัวแปรต้นทุนในการขนส่งสินค้า (COSTTHt ) มี
นัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ หากต้นทุนใน
การขนส่งสินค้าจากไทยไปยังเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยลดลงร้อย
ละ 0.3 เพราะเมื่อต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณในการนำเข้าสินค้าของประเทศเมียนมา
จากประเทศไทยอย่างเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ที่เป็นสินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปเมียนมามีปริมาณที่น้อยลง ส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกไทยไปยังเมียนมามีมูลค่าน้อยลง [18] ส่วนตัวแปรหุ่น (dummy variable) อย่างการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZTHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งขัดกับสมมติฐาน กล่าวคือ การมี
เขตเศรษฐกิจ พิเศษในกลุ่มจังหวัดที่ทำการค้าชายแดนกับประเทศเมียนมาส่งผลในทิศทางลบมากกว่าการที่ไม่มี เขตเขต
เศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มจังหวัดที่ทำการค้าชายแดนกับประเทศเมียนมาร้อยละ 0.5 เพราะถึงแม้ว่าการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษจะ
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เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำการค้าชายแดนก็ตาม แต่ก็ทำให้อุตสาหกรรมในประเทศที่มีความอ่อนแอไม่สามารถ
แข่ง ขันได้ เนื่องจากการลดภาษีส่งผลกระทบต่อสินค้าบางประเภทในประเทศที่มีประสิทธิภ าพการผลิตต่ำ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่ไม่มีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว
ที่ค่อนข้างนาน ซึ่งผลกระทบนี้เกิดขึ้นทั้งอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออก เช่น น้ำมันพืช สิ่งทอ เหล็ก และอื่นๆ จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังเมียนมามีมูลค่าลดลง [23] ลำดับถัด
มา ตัวแปรหุ่น (dummy variable) อย่างการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี (AFTATHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อมูลค่าการค้า
ชายแดนภาคการส่งออกของไทย กล่าวคือ ปีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเขตการค้าเสรี AFTA ที่มีการลดหย่อน
ภาษีเป็น 0% ในการทำการค้ากับประเทศที่เป็นสมาชิกเช่นเดียวกัน ส่งผลในทิศทางลบต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการ
ส่งออกของไทยมากกว่าปีที่ไทยไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีเป็น 0% จากการเป็นเขตการค้าเสรี AFTA ร้อยละ 0.5 เนื่องจาก
การลดหย่อนภาษีการนำเข้าและส่งออกส่งผลให้ต้นทุนและราคาสินค้าของประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนต่ำลง ซึ่งเมียนมา
สามารถเลือกที่จะเพิ่มการนำเข้าจากประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์ หรือประเทศสมาชิกอื่นๆ และลดการนำเข้าสินค้าจากไทยลง
จึงเกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยไปเมียนมาลดลง [24] ส่วนตัวแปรที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา
ข้างต้น ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในแบบจำลอง ได้แก่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนในแบบจำลองที่ 3 ระหว่างไทยกับลาว
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการส่งออกไปยังประเทศลาว
Variable

Coefficient

Std. Error

T-stat

P-value

C

18.83498***

3.089207

6.097026

0.0000

Log(GPCLt )

0.925371***

0.251565

3.678451

0.0005

Log(GPPTHt )

0.505095***

0.176961

2.854271

0.0060

Log(WR THt )

0.149058

0.212911

0.700093

0.4868

Log(ER THt )

-4.297741***

0.537388

-7.997470

0.0000

Log(COSTTHt )

0.624752***

0.079569

7.851666

0.0000

SEZTHt

0.215837***

0.041549

5.194798

0.0000

AFTATHt

0.134680**

0.060377

2.230637

0.0297

R-squared

0.992434

Durbin-Watson Stat

1.849036

Adjusted R - squared

0.990677

F-statistic

565.0303

หมายเหตุ : ***,**,* คือ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05, 0.1 ตามลำดับ
จากตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการส่งออกไปยัง
ประเทศลาวในแบบจำลอง Panel Data Regression แต่ เ นื ่ อ งจากมี ต ัว แปรที ่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั น เองทำให้ เ กิด ปัญหา
Multicollinearity จึงได้มีการแก้ปัญหาโดยการละเว้นตัวแปรในแบบจำลอง คือ ตัวแปรจำนวนประชากรของประเทศลาวและ
ตัวแปรการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งได้ผลสรุปเชิงประจักษ์ดังนี้ ตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศลาว (GPCLt )
มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อรายได้
เฉลี่ยต่อหัวของประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9
เนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคชาวลาวนั้นเป็นตัวกำหนดในการเลือกซื้อสินค้าและการที่ไทยกับลาวนั้นมีวัฒ นธรรมที่คล้ายคลึง
กัน ผนวกกับชาวลาวได้รับอิทธิพลจากสื่อของไทยในการเลือกใช้สินค้าต่างๆ จึงทำให้สินค้าของไทยเป็นที่นิยมของชาวลาว
อย่างมาก เมื่อชาวลาวมีรายได้มากขึ้น ทำให้ชาวลาวมีกำลังทรัพย์หรืออำนาจในการซื้อสินค้าจากประเทศไทยได้มากขึ้น จึง
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังลาวเพิ่ม สูง ขึ้น [11] ลำดับถัดมาตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวั ด (GPPTHt ) มี
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นัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมจั ง หวั ด มีก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ มขึ ้ น ร้ อยละ 1 จะส่ ง ผลต่ อมู ล ค่ าการส่ ง ออกชายแดนไทยเพิ ่ม ขึ ้น ร้ อ ยละ 0.5
อธิบายได้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึง ภาพรวมด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างการผลิตของ
จังหวัดที่ขยายตัวขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างโอกาสและแนวโน้มในการทำการค้ากับประเทศลาวมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้จังหวัดที่มี
การทำการค้าชายแดนกับลาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกไปยังลาวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน [15] ส่วนตัว
แปรต้นทุนในการขนส่ง (COSTTHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งขัดกับ
สมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อต้นทุนในการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เพราะถึงแม้ว่าต้นทุนในการขนส่งจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ซึ่งทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณในการส่งออก
สินค้าจากไทยไปยังประเทศลาวยังคงอยู่ในระดับเดิม เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น ส่งผลให้มูลค่าในการ
ส่ง ออกไปยัง ประเทศลาวเพิ่มมากขึ้น [19] ในส่วนของตัวแปรหุ่น (dummy variable) อย่างการมีเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
(SEZTHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ
การมีเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มจังหวัดที่ทำการค้าชายแดนกับประเทศลาวส่งผลในทิศทางบวกมากกว่าการที่ไม่มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มจังหวัดที่ทำการค้าชายแดนกับประเทศลาวร้อยละ 0.2 เนื่องจากการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการ
อำนวยความสะดวกในการทำการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นการส่งเสริมการส่งออกเพราะช่วยลดต้นทุนใน
การประกอบการต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงส่งผลให้เมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มูลค่าการ
ส่งออกไทยไปลาวมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น [3] ถัดมาตัวแปรหุ่น (dummy variable) อย่างการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี (AFTATHt ) มี
นัยสำคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทย กล่าวคือ ปีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในเขตการค้าเสรี AFTA ที่มีการลดหย่อนภาษีเป็น 0% ในการทำการค้ากับประเทศที่เป็นสมาชิกเช่นเดียวกัน ส่งผลใน
ทิศทางบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยมากกว่าปีที่ไทยไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีเป็น 0% จากการเป็น
เขตการค้าเสรี AFTA ร้อยละ 0.1 เพราะการลดอัตราภาษีศุลกากรทำให้เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นและสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากการลดอัตราภาษียังทำให้สินค้าทุนและวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตมีร าคาถูกลง ซึ่งช่วย
ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อทำให้การส่งออกได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อมีการละเว้นภาษีจากการเข้าร่วม AFTA จึง
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไทยไปยังลาวเพิ่มสูงขึ้น [25]
แต่ในทิศทางตรงกันข้าม ตัวแปรอย่างอัตราแลกเปลี่ยน (ERTHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อมูลค่าการค้า
ชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่ออัตราการแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ
1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยลดลงร้อยละ 4.2 เนื่องจากประชาชนชาวลาวส่วนมากนิยมใช้เงินบาทของไทยเป็น
หลักในการซื้อสินค้าต่างๆ โดยในปี พ.ศ.2559 มีการใช้เงินบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.6 ของวงเงินการชำระสินค้าและ
บริการของการค้าชายแดนไทย-ลาวในระบบ แต่ก็ยังคงมีชาวลาวที่ยังใช้ค่าเงินกีบอยู่ ซึ่งเมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินกีบของลาว ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไทยไปยังลาวมีมูลค่าลดลง แต่ผู้นำเข้าอย่างลาวจะได้รับประโยชน์เพราะต้นทุน
ในการนำเข้าลดลง [2] ส่วนตัวแปรที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในแบบจำลอง ได้แก่ ค่าแรงขั้นต่ำ
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ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนในแบบจำลองที่ 4 ระหว่างไทยกับกัมพูชา
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา
Variable

Coefficient

C

20.95181***
-2.465499***
-0.064203
2.054738***
-0.348926*
-0.277868***
0.226110
0.658914***
0.961485
0.950336

Log(GPCLt )
Log(GPPTHt )
Log(WR THt )
Log(COSTTHt )
Log(FDITHt )
SEZTHt
AFTATHt

R-squared
Adjusted R - squared

Std. Error

T-stat

4.286935
4.887363
0.296750
-8.308335
0.340038
-0.188810
0.154013
13.34128
0.191324
-1.823751
0.032666
-8.506294
0.235602
0.959711
0.068914
9.561445
Durbin-Watson Stat
F-statistic

P-value
0.0000
0.0000
0.8512
0.0000
0.0761
0.0000
0.3433
0.0000
1.559070
86.23979

หมายเหตุ : ***,**,* คือ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05, 0.1 ตามลำดับ
จากตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยภาคการส่งออกไปยัง
ประเทศกัมพูช าในแบบจำลอง Panel Data Regression แต่เนื่องจากมีตัวแปรที่มี ความสัมพันธ์กันเองทำให้เกิดปัญหา
Multicollinearity จึงได้มีการแก้ปัญหาโดยการละเว้นตัวแปรในแบบจำลอง คือ ตัวแปรจำนวนประชากรของกัมพูช าและตัว
แปรอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งได้ผลสรุปเชิงประจักษ์ดังนี้ ตัวแปรค่าแรงขั้นต่ำ (WRTHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อ มูลค่า
การค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อค่าแรงขั้นต่ำมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เพราะแรงงานในภาคตะวันออกที่มีเขตแดนติดกับประเทศกัมพูชา
มีจำนวนแรงงานสูงเป็นอันดับ 2 ของไทยและมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชามากถึงสามแสนคนที่เข้ามาทำงานในประเทศ
ไทย เพราะค่าแรงขั้นต่ำของไทยนั้นสูงว่ารายได้ของประเทศกัมพูชา เมื่อค่าแรงขั้นต่ำในไทยมีการปรับสูงขึ้นทำให้มีแรงงานทั้ง
ภายในประเทศและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานมากขึ้น ส่งผลให้มีกำลังในการผลิตสูงขึ้นและสามารถส่งออกได้ในปริมาณที่
มากขึ้น เนื่องจากแรงงานเป็นส่วนสำคัญของปริมาณและศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
ของไทยไปยังกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น [12] ลำดับถัดมาตัวแปรหุ่น (dummy variable) อย่างการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี (AFTATHt )
มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทย กล่าวคือ ปีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในเขตการค้าเสรี AFTA ที่มีการลดหย่อนภาษีเป็น 0% ในการทำการค้ากับประเทศที่เป็นสมาชิกเช่นเดียวกัน ส่งผลในทิศ
ทางบวกต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยมากกว่าปีที่ไทยไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีเป็น 0% จากการเป็นเขต
การค้าเสรี AFTA ร้อยละ 0.1 เพราะการลดอัตราภาษีศุลกากรทำให้เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น และยังทำให้สินค้าทุนและ
วัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตมีราคาถูกลง เป็นการอำนวยความสะดวกต่อการค้าชายแดน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต
สินค้าเพื่อทำให้การส่งออกได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น เมื่อมีการละเว้นภาษีจากการเข้าร่วม AFTA จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
ไทยไปยังกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น [25]
ในทางกลับกัน ตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศกัมพูชา (GPCLt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อมูลค่าการค้า
ชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งขัดกับสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยลดลงร้อยละ 2.4 เพราะถึงแม้ว่ารายได้ของผู้บริโภคชาวกัมพูชาจะ
เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังประเทศกัมพูชานั้นกลับมีความต้องการลดลง เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดกับ
ประเทศสิงคโปร์ เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในกัมพูชามากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งได้เข้าไปร่วมมือทาง
การค้ากับรัฐบาลกัมพูชาและอาศัยรัฐบาลเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ส่งผลให้สินค้าไทยไม่สามารถ
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กระจายเข้าไปในภาครัฐได้ เมื่อรายได้ของชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้น จึงมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศสิงคโปร์มากขึ้น และลดการ
นำเข้าสินค้าจากไทยลง เนื่องจากชาวกัมพูชามีความเคยชินในการบริโภคสินค้าของสิงคโปร์ที่มีราคาใกล้เคียงกับสินค้าจากไทย
มากกว่า รายได้ของชาวกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไทยไปยังกัมพูชาลดลง [26] ถัดมาตัวแปรการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDITHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกของไทยซึ่งขัดกับ
สมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออก
ชายแดนไทยลดลงร้อยละ 0.2 เพราะถึงแม้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะนำเงินทุนและเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมการ
ผลิตและเพิ่มปริมาณของสินค้าในการส่งออกก็ตาม [16] แต่ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกัมพูชานั้นต้องพบเจอกับปัญหา
ที่สำคัญอย่างความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศกัมพูชา ทำให้ความต้องการสินค้าของผู้บริโภคชาวกัมพูชาลดลงและ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งและทำให้ไทยส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชาได้ค่อนข้างลำบากและมีปริมาณที่น้อ ยลง จึงส่งผลให้มลู ค่า
การส่งออกไทยไปยังกัมพูชามีมูลค่าลดลง [27]
ลำดับถัดมาตัวแปรต้นทุนในการขนส่งสินค้า (COSTTHt ) มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบต่อมูลค่าการค้าชายแดน
ภาคการส่งออกของไทยซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อต้นทุนในการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะ
ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยลดลงร้อยละ 0.3 เพราะเมื่อต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูง ขึ้น
แต่ปริมาณในการนำเข้าสินค้าของประเทศกัมพูชาจากประเทศไทยอย่างรถยนต์และรถจักยานยนต์ที่เป็นสินค้าหลักที่ไทย
ส่งออกไปกัมพูชามีปริมาณที่น้อยลง เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศกัมพูชา ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไทย
ไปยังกัมพูชามีมูลค่าน้อยลง [4] ส่วนตัวแปรที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในแบบจำลอง ได้แก่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 แบบจำลอง สรุปได้ว่าในแต่ละกลุ่มจังหวัดที่มีการทำการค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้านนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้าชายแดนภาคการส่งออกแตกต่างกันออกไปดังนี้
กลุ่มจังหวัดที่ทำการค้าชายแดนกับประเทศมาเลเซีย ผลการวิจัยพบว่า จำนวนประชากรของประเทศมาเลเซีย เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยไปยังมาเลเซียมากที่สุด เนื่องจากการที่จำนวนประชากรของประเทศมาเลเซียที่
มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนในการบริโภคสินค้ามีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
จึงทำให้ประเทศไทยส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซียในปริมาณที่มากขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไทยไปยังมาเลเซีย
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [11] ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศเวียดนาม
พบว่า การที่จำนวนประชากรของประเทศผู้นำเข้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะนำเข้าสินค้าเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และชาว
มาเลเซียส่วนใหญ่ยังชื่นชอบที่จะบริโภคสินค้าจากประเทศไทย เนื่องจากในมาเลเซียนั้นมีห้างสรรพสินค้าค่อนข้างน้อยและ
ห่างไกลกว่าการที่มาซื้อสินค้าในชายแดนที่ติดกับไทย จึงทำให้ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าจากไทยเป็นจำนวนครั้งละ
มากๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าใช้ภายในบ้าน โดยซื้อไปเพื่อบริโภคเองและนำไปจำหน่ายต่อไปในเชิง
ธุรกิจ [20] จำนวนประชากรของมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นนั้นจึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่ง ออกชายแดนระหว่างไทยกับ
มาเลเซียมากที่สุด
กลุ่มจัง หวัดที่ทำการค้าชายแดนกับประเทศเมีย นมา ผลการวิจ ัยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศคู ่ ค้ า
(GDP per capita) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยไปยังเมียนมามากที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของเมียนมา จากการปกครองแบบเผด็จการเปลี่ยนมาเป็นมาประชาธิปไตยมากขึ้น โดยมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2553 ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ยังคงมีฝ่ายทหารอยู่เบื้องหลังก็ตาม แต่ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศเมียนมา
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น จึงทำให้ชาวเมียนมามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
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โดยเฉพาะรายได้ของผู้บริโภคชาวเมียนมาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวกำหนดในการเลือกซื้ อสินค้าว่าจะซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น
หรือน้อยลง และชาวเมียนมายังชื่นชอบและนิยมบริโภคสินค้าไทยอย่างมากเพราะมีคุณภาพสินค้าที่ดีและราคาถูก สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย เมื่อชาวเมียนมามีรายได้มากขึ้น จึงส่งผลให้ชาวเมียนมามีกำลังทรัพย์หรืออำนาจในการซื้อสินค้าจากประเทศไทย
ได้มากขึ้น จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังเมียนมาเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ [8] ที่ศึกษามูลค่าการค้า
ชายแดนระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย พบว่า เมื่อรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศผู้นำเข้าเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้า
มีอำนาจและแนวโน้มในการนำเข้าสินค้ามากขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อหัวของเมียนมาที่เพิ่มขึ้นนั้นจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการ
ส่งออกชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมามากที่สุด
กลุ่ ม จั ง หวั ด ที ่ ท ำการค้ า ชายแดนกั บ ประเทศลาว ผลการวิ จ ั ย พบว่ ารายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ หั ว ของประเทศคู่ ค้ า
(GDP per capita) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยไปยังลาวมากที่สุด เนื่องจาก ประเทศลาวเปิดโอกาสให้
มีการลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันที่เข้าไปลงทุนในลาวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เศรษฐกิจ
ของลาวมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีการจ้างงานมากขึ้น และยังทำให้ชาวลาวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรายได้ของผู้บริโภค
ชาวลาวนั้นเป็นตัวกำหนดในการเลือกซื้อสินค้า และการที่ไทยกับลาวนั้นมีวัฒ นธรรมที่คล้ายคลึงกัน ผนวกกับชาวลาวได้รับ
อิทธิพลจากสื่อของไทยในการเลือกใช้สินค้าต่างๆ จึงทำให้สินค้าของไทยเป็นที่นิยมของชาวลาวอย่างมาก เมื่อชาวลาวมีรายได้
มากขึ้น ทำให้ชาวลาวมีกำลังทรัพย์หรืออำนาจในการซื้อสินค้าจากประเทศไทยได้มากขึ้น จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้า
ไทยไปยังลาวเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ [8] ที่ศึกษามูลค่าการค้าชายแดนระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย พบว่า
เมื่อรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศผู้นำเข้าเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้ามีอำนาจและแนวโน้มในการนำเข้าสินค้ามากขึ้น
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของลาวที่เพิ่มขึ้นนั้นจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนระหว่างไทยกับลาวมากที่สุด
กลุ่มจังหวัดที่ทำการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชา ผลการวิจัยพบว่า ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อมูลค่าการส่งออกชายแดนไทยไปยังกัมพูชามากที่สุด เนื่องจาก การค้าชายแดนไทยมีทั้งแรงงานในประเทศและแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภาคตะวันออกของไทยที่มีการทำการค้าชายแดนกับกัมพูชานั้น ในปี พ.ศ.2561 มี
จำนวนแรงงานในประเทศสูงถึง 9 ล้านคน มากเป็นอันดับที่สองของประเทศรองจากภาคกลาง [28] และมีจำนวนแรงงานต่าง
ด้าวประเภทนำเข้าตาม MOU สัญชาติกัมพูชาสูงถึง 3 แสนคน [29] ซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายกำหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้ชัดเจน
แม้จะไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันของไทย แต่เมื่อเทียบกับประเทศภูมิภาคอาเซียนแล้ว ถือว่าสูงกว่ามาก
ค่าแรงในบ้านของแรงงานต่างด้ าวที่ เข้ามาทำงานในไทย เมื่อค่าแรงขั้นต่ำในไทยมีการปรั บสูง ขึ้ นทำให้มี แรงงานทั้ ง
ภายในประเทศและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานมากขึ้น ส่งผลให้มีกำลังในการผลิตสูงขึ้นและสามารถส่งออกได้ในปริมาณที่
มากขึ้น เนื่องจากแรงงานเป็นส่วนสำคัญของปริมาณและศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
ของไทยไปยังกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [12] ที่ศึกษาสิทธิพลเมืองอาเซียนในการกำหนดสิทธิแรงงาน
พบว่า ค่าแรงขั้นต่ำถือว่าเป็นแรงจูงใจและขวัญกำลังใจของแรงงาน กระตุ้นให้แรงงานมีความอยากทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่ งผล
ดีต่อปริมาณการผลิต ฉะนั้นเมื่อค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัดในไทยเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้แรงงานมีแรงกระตุ้นในการทำงานมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดที่เพิ่มขึ้นนั้นจึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการ
ส่งออกชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามากที่สุด
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ความล่าช้าในการเข้ารับการตรวจรักษา จึงได้ทาการสร้างแบบจาลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Arena ซึ่งได้นาเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาไว้ 2 แนวทางคือ 1) แก้ไขระบบนัดและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในช่วงเช้า
2) เพิ่มหน่วยให้บริการ ณ จุดจ่ายยา/รับบัตรนัด/รับใบรับรองแพทย์อีก 1 หน่วย โดยจะมีค่าจ้างเภสัชกรรายวันอยู่ที่ 600
บาทต่อวัน จากผลการศึกษาพบว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงระบบ คือ แนวทางที่ 1 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อให้
ผู้ป่วยไม่แออัดในช่วงเช้าเวลาเดียวแต่กระจายให้ผู้ป่วยเข้ามารับบริการทั้งวันไม่แออัดเฉพาะแค่ช่วงเช้า โดยเสนอแนวทางใน
การออกใบนัดที่ระบุเวลาในการมาใช้บริการของผู้ป่วยอย่างชั ดเจนและเป็นเวลาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและเสนอให้มีระบบ
ออนไลน์เพื่อสามารถดูจานวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการได้ แนวทางดังกล่าวทาให้เวลารอคอยโดยเฉลี่ยลดลงจากเดิม 133.71
นาที เป็น 83.65 นาที หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 37.44 โดยเวลารอคอยเฉลี่ยที่จุดเวชระเบียนลดลงจากเดิม 3.71 นาที เป็น
0.55 นาที เวลารอคอยเฉลี่ยที่จุดชั่งน้าหนัก/วัดความดันลดลงจากเดิม 14.67 นาที เป็น 6.11 นาที เวลารอคอยเฉลี่ยที่ห้อง
ตรวจแพทย์ทั่วไปลดลงจากเดิม 61.73 นาที เป็น 30.72 นาที เวลารอคอยเฉลี่ยห้องตรวจแพทย์อายุรกรรมลดลงจากเดิม
37.33 นาที เป็น 26.11 นาทีและเวลารอคอยเฉลี่ย ณ จุดจ่ายยา/รับบัตรนัด/รับใบรับรองแพทย์ลดลงจากเดิม 58.80 นาที
เป็น 49.11 นาที
คาสาคัญ : การจาลองสถานการณ์, ระบบแถวคอย, อารีนา, โรงพยาบาล
Abstract:
The purposes of this research were to study and improve the queueing system of the outpatient
department, Lanna Hospital, Chiang Mai province. The daily data of queuing system was collected from
patients from 8.30 a.m. to 4.30 p.m. for 8 days from December 2020 – January 2021. From the collected
data, there was a long waiting time. Some patients waited for 2 hours and 14 minutes to be examined.
Then we created and ran a simulation model of this queuing system by using Arena software. After
analyzing the simulation results, we proposed the following approaches to solve the problem: 1) modify
the appointment system and increase the efficiency of the system to reduce the congestion of patients in
the morning, and 2) add a service unit at the dispensary / receive an appointment card / receive a medical
certificate. One more unit will have the daily wage of a pharmacist 600 baht per day. Another round of
simulation showed that the proper approach to improving the system was scenario 1, which is a revision.
The patients were not crowed in the morning, but they were able to receive services all day. The guidelines
for issuing an appointment that clearly specifies the more accuracy time of use of the patient's services
and an online system to show the number of patients who come to receive services were suggested to
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improve the queuing system. Consequently, the average waiting time for the system was reduced from
133.71 minutes to 83.65 minutes or reduced by 37.44%. The average waiting time for the medical record
was reduced from 3 . 7 1 minutes to 0 . 5 5 minutes. The average waiting time for weighing and measuring
blood pressure was reduced from 14.67 minutes to 6.11 minutes. The average waiting time for the General
Medical Room was reduced from 61.73 minutes to 30.72 minutes. The average waiting time for the Internal
Medicine Room was reduced from 37.33 minutes to 26.11 minutes and the average waiting time for the
dispensary / receiving an appointment card / receiving a medical certificate was reduced from 5 8 . 80
minutes to 49.11 minutes.
Keywords: Simulation, Queuing System, ARENA, Hospital
บทนา:
โรงพยาบาลเป็นสถานบริการแก่ผู้ที่เข้ามารับการตรวจและรักษา ดังนั้นการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ
จึงเป็นสิ่งที่สาคัญซึ่งปัจจุบันมีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น บางครั้งจึงเกิดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการให้บริการที่นานเกินไป
โดยเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมที่มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจานวนมาก ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบ
การให้บริการ จะช่วยลดเวลาการรอคอยของผู้ที่เข้ามารับการตรวจรักษาได้ ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาล ประกอบไปด้วย
หลากหลายแผนกเพื่อรับรองการรักษา โดยแผนกที่มีบทบาทในด้านนี้มากที่สุด คือ แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงรับผู้ป่วยประกันสังคมนอกเหนือจาก
โรงพยาบาลของรัฐ ทาให้มีผู้มาใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาลลานนาเป็นจานวนมาก โรงพยาบาลลาน
นาจึงได้ทาการจัดทาตึกผู้ป่วยนอกประกันสังคมแยกออกมาจากแผนกผู้ ป่วยนอกปกติเพื่อไม่ให้สูญเสียผู้มารับบริการที่ไม่ใช้
ประกันสังคม โดยแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมที่แยกออกมานี้ เป็นแผนกที่มีความสาคัญเช่นเดียวกับแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป
เพียงแต่แยกเฉพาะผู้ป่วยที่มีประกันสังคมเท่านั้น ซึ่งในแต่ละวันแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมรองรั บผู้มารับบริการเป็น
จานวนมาก เฉลี่ยวันละประมาณ 500 คนและมีผู้มารับบริการมากโดยเฉพาะช่วงเช้า ซึ่งทาให้ในการเข้ารับบริการอาจจะ
ไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วเท่าที่ควร [1] ดังนั้นจึงเกิดปัญหาการรอคอยการเข้ารับบริการเพื่อแก้ปัญหาการรอคอยการเข้า
รับบริการของโรงพยาบาล ในปัจจุบันจึงมีนัก วิจัยหลายท่านนาแบบจาลองสถานการณ์มาเป็น เครื่ องมือ ในการจ าลอง
สถานการณ์ระบบแถวคอยการใช้บริการโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ระบบการทางานปัจจุบันและหาแนวทางการปรับปรุงระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการในอนาคตและมุ่งเน้นในการลดเวลารอคอยของผู้ที่เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่น การ
จาลองสถานการณ์ระบบแถวคอยการใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ARENA [2] โดยจากการจาลองสถานการณ์ทาให้เวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในระบบโดยเฉลี่ยลดลง
มากเหลือเพียง 36.753 นาที และการวิเคราะห์การทางานของระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลป่าซาง จังหวัด
ลาพูน [3] โดยใช้การจาลองสถานการณ์แถวคอย พบว่าสามารถลดระยะเวลาการรับบริการของผู้ป่วยค่อนข้างนานที่ 88.33
นาที ลดลงเหลือเพียง 73.11 นาที
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึก ษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการให้บริก ารผู้ป่วยนอกประกันสั ง คม
โรงพยาบาลลานนา จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ใ นขั้ น ตอนต่ า ง ๆ แล้ ว ท าการวิ เ คราะห์ รู ป แบบระบบ โดยใช้ เ ทคนิ ค การจ าลอง
สถานการณ์และทฤษฎีแถวคอย และใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ARENA ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ เนื่ องจากเป็นวิธีที่
สามารถจาลองการทางานของหน่วยให้บริการแสดงให้เห็นถึงการรอคอยในแต่ละขั้นตอน ทาการวิเคราะห์รูปแบบระบบ
ปัจจุบัน แล้วจึงหาแนวทางการปรุบปรุงรูปแบบระบบปัจจุบันเพื่อลดระยะเวลารอในแถวคอยและเพื่อนามาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1) การจาลองสถานการณ์ (Simulation)
การจาลองสถานการณ์มีขั้นตอนการสร้างแบบจาลองสถานการณ์ดังรูปที่ 1

917

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

กาหนดรูปแบบของปัญหา
การกาหนดวัตถุประสงค์ของขอบเขตการศึกษา
การสร้างตัวแบบจาลองสถานการณ์

การรวบรวมเก็บข้อมูล
การลงรหัส

ไม่ใช่
การตรวจสอบความ
ถูกต้องของโปรแกรม
จาลอง

ใช่
ไม่ใช่

การตรวจสอบความ
ถูกต้องของระบบ
จาลอง

ไม่ใช่

ใช่
การวางแผนการทดลอง
การใช้ตัวแบบทางานและวิเคราะห์ผล

ใช่

การพิจารณาว่าต้องทา
เพิ่มหรือไม่

ไม่ใช่
การทาคู่มือการใช้งานและทารายงานผล

การนาไปใช้งาน

รูปที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแบบจาลอง
ที่มา: [4]
2) การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ในการทดสอบสมมติฐานกรณีที่ต้องการหาความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยนัด (กลุ่ม 1) ว่าแตกต่างจากอีกกลุ่มหนึ่ง
ผู้ป่วยไม่นัด (กลุ่ม 2) หรือไม่
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การตั้งสมมติฐาน
H0 : 1  2

(ค่าเฉลี่ยช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยนัด = ค่าเฉลี่ยช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยไม่นัด)
H0 : 1  2

(ค่าเฉลี่ยช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยนัด  ค่าเฉลี่ยช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยไม่นัด)
การสรุปผล
จากการทดสอบโดยใช้โปรแกรม SPSS พิจารณาค่า Sig. (2-tailed) มากกว่า 0.05 จะยอมรับสมมติฐานหลัก H 0
แสดงว่าประชากรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H 0 ประชากร
ทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน
3) จานวนรอบในการประมวลผล [5]
การหาจานวนรอบในการประมวลผลสามารถทาได้ โดยการกาหนดจานวนรอบของการประมวลผลเริ่มตัน
n  50 แล้วทาการจาลองสถานการณ์ตามจานวนรอบเริ่มต้นที่กาหนด และคานวณหาค่า จานวนรอบในการประมวลผลที่
เหมาะสมตาม (1)
 S0t1 / 2 , n 1 
R

e



เมื่อ

2

(1)

คือจานวนรอบของการประมวลผลที่ต้องการ t1 / 2,n1 คือ ค่าวิกฤตที่ได้จากการเปิดตารางค่า t ของ
Two-tailed ที่ระดับความเชื่อมัน   0.05 โดยให้องศาเสรีคือ n  1  49 และ t0.975,49  2.0095
คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจากการทาซ้าของการประมวลผล 50 รอบ คือ S0  31.76
S
คือค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้โดยกาหนดให้เป็น 10% ของค่าเฉลี่ยจริงจากการทาซ้า 50 รอบ e  7.5
e
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในการดาเนินการประมวลผลจะใช้จานวนรอบประมวลผลอย่างน้อยคือจานวน รอบ 73 รอบดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงใช้การประมวลผล 75 รอบในการประมวลผลด้วยโปรแกรม ARENA
4) การแจกแจงที่สาคัญที่ใช้ในการวิจัย [6]
4.1) การแจกแจงบีต้า (Beta Distribution) ถ้า X มีการแจกแจงบีต้ามีฟังก์ชันความแจกแจงน่าจะเป็น คือ
(   )  1
f ( x) 
x (1  x)  1 , 0  x  1,   0,   0
(2)
R

0

( )(  )

E (X) 



,V (X) 
 
(    1)(   ) 2

4.2) การแจกแจงเลขชี้กาลัง (Exponential Distribution) ถ้า
ความน่าจะเป็นคือ
f ( x) 

1





e

X

x



มีการแจกแจงเลขชี้กาลังมีฟังก์ชันการแจกแจง
(4)

, x  0,   0

E(X)   ,V (X)   2

4.3) การแจกแจงเออร์แลง (Erlang Distribution) ถ้า

(3)

X

(5)
มีการแจกแจงเออร์แลงมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะ

เป็นคือ
f ( x) 
E (X) 

k
( k  1)!
k



(6)

x k 1e   x , x  0

,V (X) 

(7)

k

2

4.4) การแจกแจงรูปสามเหลี่ยม (Triangular Distribution) ถ้า
แจงความน่าจะเป็นคือ

X

มีการแจกแจงรูปสามเหลี่ยมมีฟังก์ชันการแจก
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4.5) การแจกแจงล็อกนอร์มอล (Log-normal Distribution) ถ้า
แจกแจงความน่าจะเป็นคือ
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มีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลมีฟังก์ชันการ

(ln x   )2

(10)

2 2

, V (X)  (e  1)e 2  
2

(11)

2

วิธีการทดลอง:
1) ศึกษาระบบและข้อมูลของการให้บริการ
ในปัจจุบันระบบการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ มีขั้นตอนการ
ให้บริการ ดังรูปที่ 2
ชั่งน้าหนัก/วัดความดัน
ชั่งน้าหนัก/วัดความดัน
เวชระเบียน

เวชระเบียน

1

ห้องตรวจ

ชั่งน้าหนัก/วัดความดัน
ชั่งน้าหนัก/วัดความดัน

ผู้ป่วย

ห้องตรวจ

ชั่งน้าหนัก/วัดความดัน

จ่ายยา/รับใบนัด/ใบรับรองแพทย์
ห้องตรวจ
จ่ายยา/รับใบนัด/ใบรับรองแพทย์
ห้องตรวจ

จ่ายยา/รับใบนัด/ใบรับรองแพทย์

ชั่งน้าหนัก/วัดความดัน

ห้องตรวจ

ชั่งน้าหนัก/วัดความดัน

ห้องตรวจ

ชัชั่ง่งนน้า้าหนั
หนักก/วั/วัดดความดั
ความ น

ห้องตรวจ

2

อายุรกรรม
อายุรกรรม

3

ออกระบบ
4

รูปที่ 2 ขั้นตอนการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลการให้บริการประกอบไปด้วย ข้อมูลช่องให้บริการ จานวนเจ้าหน้าที่และเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยให้บริการ
ช่องให้บริการ
จานวนเจ้าหน้าที่
1. เวชระเบียน
2
2
2. ชั่งน้าหนัก/วัดความดัน
8
8
3.1 ห้องตรวจแพทย์ทั่วไป
5
10
3.2 ห้องตรวจแพทย์อายุรกรรม
2
4
4. จ่ายยา/รับบัตรนัด/ใบรับรองแพทย์
3
3

เวลาปฏิบตั ิงาน
8.00-16.30 น.
8.00-16.30 น.
8.00-16.30 น.
8.00-16.30 น.
8.00-16.30 น.

2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยและเวลาในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ.
2563 และในวันที่ 14 และ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และในวันที่ 8 และ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ในช่วงเวลา 8.00-16.30
น. ของวันทาการ โดยการเก็บข้อมูลจะเก็บเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์เนื่องจากได้รับการยืนยันจากหัวหน้าพยาบาลว่าวัน
จันทร์และวันศุกร์มีจานวนผู้ป่วยมากที่สุดในสัปดาห์ เป็นวันที่ควรใช้ในการศึกษาและแก้ปัญหาการรอคอย ดังตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แผนการเก็บข้อมูลช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการ (Inter-arrival time) ของผู้ป่วยไม่นัดและผู้ป่วยนัด
ช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการ
วันที่ในการเก็บข้อมูล
ผู้ป่วยไม่นัด
1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้ป่วยนัด
1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ในการศึกษาเบื้องต้นการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ของวันทาการ ในส่วนแรก
นั้นจะเก็บข้อมูลช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการของผู้ป่วย (Inter-arrival time) ในวันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เนื่องจากช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยนัดและไม่นัดไม่แตกต่างกันจากการทดสอบด้วยการทดสอบด้วยตัว
สถิติที (t-test) พบว่าค่า Sig. = 0.819 มีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญคือ 0.05 จึงสรุปได้ว่าผู้ป่วยนัดและไม่นัดมีลักษณะ
ช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยที่ไม่แตกต่างกันจึงรวมผู้ป่วยนัดและไม่นัดเข้าด้วยกัน
ตารางที่ 3 แสดงแผนการเก็บข้อมูลในแต่ละหน่วยให้บริการ (Process time)
ขั้นตอนในการให้บริการ
1. เวชระเบียน (รับบัตรคิว)
2. ชั่งน้าหนัด/วัดความดัน
3. ห้องตรวจ
4. จ่ายยา/รับบัตรนัด/ใบรับรองแพทย์

วันที่ในการเก็บข้อมูล
14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
8 มกราคม พ.ศ. 2564
15 มกราคม พ.ศ. 2564
18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3) การสร้างการจาลองสถานการณ์
จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ตามหัวข้อ 2) สามารถกาหนดโครงสร้างของระบบการจาลองสถานการณ์ดังรูปที่ 3 ดังนี้
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Input Data

การจาลองสถานการณ์
ด้วยโปรแกรม Arena
(Process)

Output Data

รูปที่ 3 โครงสร้างของระบบการจาลองสถานการณ์
ข้อมูลนาเข้า (Input Data) จากตารางที่ 1 ประกอบไปด้วย
1) ช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการ
2) ชั่งน้าหนัด/วัดความดัน
3) ห้องตรวจ
4) จ่ายยา/รับบัตรนัด/ใบรับรองแพทย์
ข้อมูลส่งออก (Output Data) ประกอบไปด้วย
1) เวลารอคอยเฉลี่ย
2) จานวนคนเฉลี่ยในแถวคอย
การจาลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Arena (Process) ได้ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การจาลองสถานการณ์ระบบการให้บริการของการของการให้บริการของผู้ป่วยนอกประกันสังคม
โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ระบบปัจจุบัน โดยโปรแกรมสาเร็จรูป ARENA
ผลการทดลอง:
1) รายงานผลข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนการสร้างแบบจาลองสถานการณ์การให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาลลานนา จังหวัด
เชียงใหม่ โดยโปรแกรมสาเร็จรูป ARENA ต้องตรวจสอบสัดส่วนการเข้ารับบริการโดยเฉพาะห้องตรวจที่มีอยู่ด้วยกัน 8 ห้อง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ แพทย์ตรวจทั่วไป 5 ห้อง และแพทย์ตรวจอายุรกรรม 2 ห้อง ดังนั้นจึงต้องหาร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับ
บริการ ณ ห้องตรวจรักษา เพื่อใช้สาหรับการสร้างแบบจาลองทางเลือกแก่ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการ ณ ห้องตรวจต่าง ๆ มีผล
การรายงานข้อมูลดังตารางที่ 4 ซึ่งจะพบกว่า แพทย์ตรวจทั่วไป 5 ห้องมีสัดส่วนร้อยละ 89.65 และ แพทย์ตรวจอายุรกรรม
2 ห้อง มีสัดส่วนร้อยละ 10.35

922

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

ตารางที่ 4 ร้อยละของจานวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ณ ห้องตรวจรักษา
ห้องตรวจรักษา
จานวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
ณ ห้องตรวจรักษา
ทั่วไป
167
ทั่วไป
130
ทั่วไป
49
ทั่วไป
140
ทั่วไป
42
อายุรกรรม
36
อายุรกรรม
25
รวม
589

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
ณ ห้องตรวจรักษา
28.35
22.07
8.32
89.65
23.77
7.13
6.11
10.35
4.24
100

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเข้าในการจาลองสถานการณ์
การเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลเวลาการเข้ามาของผู้ป่วยไม่นัดและผู้ป่วยนัดและเวลาที่ใช้ในการให้บริการ ณ จุดเวช
ระเบียน จุดชั่งน้าหนัก/วัดความดัน ห้องตรวจโดยแพทย์ทั่วไป ห้องตรวจโดยแพทย์อายุรกรรม และจุดจ่ายยา/รับใบนัด/
ใบรับรองแพทย์ เพื่อนาข้อมูลแต่ละจุดให้บริการดังกล่าวนามาหา การแจกแจงความน่าจะเป็น รวมทั้งหาค่าพารามิเตอร์ของ
การแจกแจงความน่าจะเป็นนั้น ๆ ได้ผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ลักษณะการแจกแจงความน่าจะเป็นของช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยและเวลาในการให้บริการ
ของแต่ละหน่วยให้บริการ (หน่วยเป็นนาที)
ตึก
ตัวแปรที่ศึกษา
ลักษณะการแจกแจง
ค่าพารามิเตอร์
ตึกประกันสังคม
โรงพยาบลลานนา
OPD 5B

ช่วงเวลาระหว่างการเข้ามารับ
บริการของผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยไม่
นัด
เวลาในการให้บริการ ณ จุดเวช
ระเบียน
เวลาในการให้บริการ ณ จุดชั่ง
น้าหนัก/วัดความดัน
เวลาในการให้บริการตรวจโดย
แพทย์ทั่วไป
เวลาในการให้บริการตรวจโดย
แพทย์อายุรกรรม
เวลาในการให้บริการ ณ จุดจ่าย
ยา/รับใบนัด/ใบรับรองแพทย์

Lognormal

LOGN (1.8, 1.94)

Lognormal

0.06 + LOGN (1.58, 0.753)

Normal

NORM (4.03, 1.1)

Erlang

2 + ERLA (1.06, 3)

Triangular

TRIA (2, 10.5, 13)

Lognormal

1 + LOGN (1.95, 1.65)

3) ผลการวิเคราะห์การจาลองสถานการณ์
จากรายงานผลข้อ 1) และ 2) น าผลวิเ คราะห์ เหล่ านั้ น ไปใส่ใ นโปรแกรมส าเร็ จรูป ARENA ตามแบบจ าลอง
สถานการณ์ที่สร้างขึ้น ดังรูปที่ 4 และประมวลผลจ านวน 75 รอบ ได้ผลการจ าลองสถานการณ์ระบบปัจจุบันของการ
ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการจ าลองสถานการณ์ระบบปัจจุบันของการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาลลานนา
จังหวัดเชียงใหม่
ตัวแปรที่ศึกษา
ค่าเฉลี่ย
ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของเวลาโดยเฉลี่ย
(นาทีต่อคน)
(นาทีต่อคน)
เวลาที่ผู้ป่วยรอในแถวคอย
ผู้ป่วยนัดและไม่นัด
จุดเวชระเบียน
จุดชั่งน้าหนัก/วัดความดัน
ห้องตรวจแพทย์ทั่วไป
ห้องตรวจแพทย์อายุรกรรม
จุดจ่ายยา/รับบัตรนัด/รับใบรับรองแพทย์
เวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในระบบ
ผู้ป่วยนัดและไม่นัด

133.71
3.71
14.67
61.73
37.33
58.80

78.44 - 174.99
0.47 - 15.02
9.49 - 18.80
36.97 - 90.28
12.91 - 65.10
33.41 - 79.63

147.74

92.42 - 189.07

จากตารางที่ 6 ผลการจาลองสถานการณ์ระบบปัจจุบันของการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาล
ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในระบบปัจจุบันพบว่า จุดเวชระเบียนมีเวลารอคอยเฉลี่ย 3.71 นาทีต่อคน จุดชั่งน้าหนักและวัด
ความดันมีเวลารอคอยเฉลี่ย 9.49 - 18.80 นาทีต่อคน ห้องตรวจแพทย์ทั่วไปมีเวลารอคอยเฉลี่ย 61.73 นาทีต่อคน ห้องตรวจ
อายุรกรรมมีเวลารอคอยเฉลี่ย 37.33 นาทีต่อคน จุดจ่ายยา/รับบัตรนัด /รับใบรับรองแพทย์มีเวลารอคอยเฉลี่ย 58.80 นาที
ต่อคนและมีเวลารอคอยเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 133.71 นาทีต่อคน
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากผลการจาลองสถานการณ์ที่ได้ นามาพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงระบบได้ดังนี้
1) แผนการดาเนินงานที่ 1
แผนการดาเนินงานจากเดิมที่ระบบจะมีจานวนผู้ป่วยเข้ามารับบริการในช่วงเช้า 8.00-11.00 น. เป็นจานวนมาก และ
ในช่ ว งบ่ า ยมี จ านวนผู้ ป่ ว ยเข้ า มารั บ บริ ก ารไม่ ม ากโดยได้ รั บ การยื น ยั น จากหั ว หน้ า พยาบาลผู้ ป่ ว ยนอกประกั น สั งคม
โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่แล้วว่า ผู้ป่วยส่วนมากจะเข้ามาใช้บริการในช่วงเช้าทาให้ช่วงเช้าผู้ป่วยมีจานวนมากเป็น
พิเศษ คือ ผู้ป่วยมารอเข้ารับบริการตั้งแต่ 7.00 น. แต่เจ้าหน้าที่จะเริ่มทางานในเวลา 8.00 น. เป็นสาเหตุให้มีจานวนผู้ป่วยมา
รอในช่วงเช้าเป็นจานวนมาก และประกอบกับผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีความเชื่อว่าควรมาโรงพยาบาลแต่เช้าเพราะจะได้รับการ
รักษาก่อนหรือเป็นเพราะต้องงดน้า งดอาหารเพื่อมาเจาะเลือดทาให้ต้องรีบมาโรงพยาบาลแต่เช้า เนื่องจากตึกประกันสังคม
ไม่มีผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้วิจัยจึงคิดหาแนวทางการปรับปรุงโดย เสนอแนวทางในการออกใบนัดที่ระบุเวลาในการมาใช้บริการของ
ผู้ป่วยอย่างชัดเจนและเป็นเวลาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยนัดที่ต้องงดข้าว งดน้าตั้งแต่สองทุ่มเพื่อเจาะเลือดมารับ
บริการในช่วงเช้า และให้ผู้ป่วยนัดรายอื่นมาในเวลาถัดไปโดยเฉลี่ยผู้ป่วยนัดในแต่ละเวลาให้ใกล้เคียงกันโดยอาจมากไปทาง
ช่วงบ่ายเพื่อเผื่อให้ผู้ป่วยไม่นัดเข้ามารับบริการในช่วงเช้า เพื่อให้ผู้ป่วยไม่แออัดในช่วงเช้าเวลาเดียวแต่กระจายให้ผู้ป่วยเข้ามา
รับบริการทั้งวัน ไม่แออัดเฉพาะแค่ช่วงเช้า และเสนอให้มีระบบออนไลน์เพื่อสามารถดูจานวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการได้
2) แผนการดาเนินงานที่ 2
จากตารางที่ 6 ของผลการจาลองสถานการณ์ จุดจ่ายยา/รับบัตรนัด/รับใบรับรองแพทย์ เป็นจุดที่มีการรอคอยมาก
เป็นลาดับที่ 2 ดังนั้น แผนการดาเนินงานจากเดิมมีเจ้าหน้าที่ ณ จุดจ่ายยา/รับบัตรนัด/รับใบรับรองแพทย์จานวน 3 หน่วย
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บริการแต่บางเวลาจะมีเพียง 2 หน่วยบริการเท่านั้น ผู้วิจัยจึงปรับปรุงโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่เภสัชในช่วงเช้า 8.00 – 11.00 น.
จานวน 1 คนรวมเป็น 4 หน่วยบริการ และตั้งแต่ 11.00 น. เป็นต้นไปให้มี 3 หน่วยบริการเพื่อสลับกันพัก
3) ผลการจาลองสถานการณ์แนวทางการปรับปรุง
ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์แผนการดาเนินงานของระบบใหม่ในการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาล
ลานนา จังหวัดเชียงใหม่
ค่าเฉลี่ย (นาทีต่อคน)
ตัวแปรที่ศึกษา
ระบบปัจจุบนั
แผนการดาเนินงานที่ 1 แผนการดาเนินงานที่ 2
เวลาที่ผู้ป่วยรอในแถวคอย
ผู้ป่วยนัดและไม่นัด
133.71
83.65
105.35
จุดเวชระเบียน
3.71
0.55
4.41
จุดชั่งน้าหนัก/วัดความดัน
14.67
6.11
21.32
ห้องตรวจแพทย์ทั่วไป
61.73
30.72
61.37
ห้องตรวจแพทย์อายุรกรรม
37.33
26.11
37.62
จุดจ่ายยา/รับบัตรนัด/รับใบรับรองแพทย์
58.80
49.11
21.31
เวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในระบบ
ผู้ป่วยนัดและไม่นัด
147.74
97.69
119.36
จากตารางที่ 7 แผนการดาเนินงานระบบใหม่ในการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมโรงพยาบาลลานนา
จังหวัดเชียงใหม่เปรียบเทียบกับระบบปัจจุบัน โดยมีทั้งหมด 2 แผนการดาเนินงาน เมื่อทาการจาลองสถานการณ์ และ
ประมวลผลจานวน 75 รอบด้วยโปรแกรม ARENA ได้ผลดังนี้
แผนการดาเนินงานที่ 1 จากผลการวิเคราะห์พบว่า เวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรอในแถวคอยลดลงจาก 133.71 นาทีต่อ
คน เป็น 83.65 นาทีต่อคน คิดเป็นร้อยละของเวลาที่ลดลง 37.44
แผนการดาเนินงานที่ 2 จากผลการวิเคราะห์พบว่า เวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรอในแถวคอยลดลงจาก 133.71 นาทีต่อ
คน เป็น 105.35 นาทีต่อคน คิดเป็นร้อยละของเวลาที่ลดลง 21.21
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บพบว่ า แนวที่ เ หมาะสมกั บ ระบบแถวคอยนี้ คื อ แนวทางที่ 1 ปรั บ ปรุ ง ระบบนั ด เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยไม่แออัดในช่วงเช้าเวลาเดียวแต่กระจายให้ผู้ป่วยเข้ามารับบริการทั้งวันไม่
แออัดเฉพาะแค่ช่วงเช้า เพราะเวลารอในแถวคอยลดลงมากกว่าแนวทางที่ 2 และเป็นแนวทางที่สามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่ม
จานวนทรัพยากรได้
เอกสารอ้างอิง
[1] โรงพยาบาลลานนา, สืบค้นเมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, จาก http://www.lannahospital.com/lannahospital/
ประกันสังคม
[2] กัลย์สุดา ศรีโพธิ์ , การจาลองสถานการณ์ระบบแถวคอยการใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก
โรงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราช จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ARENA, รายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
[3] สัทธพงศ์ ใจจิตร, การวิเคราะห์การทางานของระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลาพูน โดยใช้
แบบจาลองสถานการณ์แถวคอย, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
[4] รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ. คู่มือสร้างการจาลองด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ARENA (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. (2553).

925

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

[5] วรธน แสงศักดา และ ธนัญญา วสุศรี , “การจัดสรรพื้นที่จัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าโดยใช้แบบจาลองสถานการณ์
การณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง”, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจาปี 2555
วันที่ 6 กันยายน 2555 ณ โรงแรม พลูแมน บางกอก คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ, (2555).
[6] จุฑา พิชิตลาเค็ญ , พื้นฐานการจาลองสถานการณ์เชิงสุ่ม เพื่อการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง , กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.

926

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
การศึกษาประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกสุกรโดยการแยกลูกสุกรก่อนหย่านม
THE STUDY OF THE REARING PIGLETS EFFICENCY BY SPILTTING THE PIGLETS BEFORE
WEANING
แสง สินบันเทิง1,* และ กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง1
Saeng Sinbanterng1 and Krisana Lanumteang1
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บทคัดย่อ:
การจั ด การฟาร์ ม สุ ก รที่ ดี ตั้ งแต่ ก ารเลี้ ย งลู ก สุ ก รแรกคลอด สุ ก รหย่ านม และสุ ก รขุ น ช่ ว ยลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การศึกษานีเ้ ปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกสุกรด้วยวิธีเลี้ยงแบบปรกติ (วิธีที่ 1) และการเลี้ยง
แบบแยกลูกสุกรก่อนหย่านม (วิธีที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สาเหตุการสูญเสียลูกสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านมและหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2) เปรียบเทียบสัดส่วนการสูญเสียลูกสุกรหย่านมในรูปแบบการเลี้ยงปรกติและการเลี้ยงแบบ
แยกลูกสุกรก่อนหย่านม และ 3) เปรียบเทียบดัชนีที่สำคัญในการประเมินประสิทธิภาพการผลิตสุกรหย่านมในรูปแบบการ
เลี้ยงปรกติและการเลี้ยงแบบแยกลูกสุกรก่อนหย่านม หน่วยตัวอย่างที่ศึกษาคือโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านม
ของฟาร์มกรณีศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน ที่คลอดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2563 จำนวน 16 โรงเรือน
และเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2563 จำนวน 14 โรงเรือน มีจำนวนลูกสุกรที่เริ่มเลี้ยงโดยวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 เท่ากับ
17,273 และ 14,604 ตัว โดยพิจารณาสาเหตุความสูญเสีย น้ำหนักสุกรหย่านม ปริมาณอาหารที่ใช้ อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อ และอัตราการเจริญเติบโต ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยแผนภูมิพาเรโต หลักการวิเคราะห์ทำไมทำไม การทดสอบ
แซดและการทดสอบที ผลการศึกษาพบว่า มีสุกรหย่านมที่รอดชีวิตด้วยการเลี้ยงวิธีที่ 1 คิดเป็น 85.84% สาเหตุการสูญเสีย
สูงสุดเกิดจากผอมโทรมและทำลายลูกสุกรที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ และวิธีที่ 2 คิดเป็น 85.82% ซึ่งมีสาเหตุการตายสูงสุด
จากผอมโทรมและอ่อนแอ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยภาพรวมพบว่า การเลี้ยงแบบแยกลูกสุกรก่อนหย่านมและการ
เลี้ยงด้วยแบบปรกติให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน แต่ความแปรปรวนของน้ำหนักและความแปรปรวนของอัตราการเจริญเติบโตต่อ
ตัวต่อวันของการเลี้ยงแบบแยกลูกสุกรก่อนหย่านมจะต่ำกว่าการเลี้ยงด้วยแบบปรกติ
คำสำคัญ : สุกรแรกคลอด การเลี้ยงสุกรก่อนหย่านม อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน
Abstract:
A good management of pig farms from the raising of newborn piglets, weaning pigs, and
fattening pigs leads to reduce costs and increase production efficiency. This study compared the
efficiency of piglet rearing with normal (method I) and split weaning (method II). We aim 1) to analyse the
cause of piglet loss before weaning and to find process improvements, 2) to compare the proportion of
piglet losses before weaning and 3) to compare the indexes of growth of weaned piglets. The sample
unit of study was the newborn piglet sheds of a case study farm in Lamphun Province, which there were
16 piglet sheds during May to June 2020 and 14 piglet sheds during August to September 2020. And,
there were 17,273 and 14,604 samples feeding by method I and II, respectively. The causes of mortality,
weight of the weaning pigs, feed intake, feed conversion ratio and average daily gain are the variables of
interest. Statistical analysis including Pareto diagram, why why analysis, z-test and t-test were applied in
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order to determine the efficiency. The result shows that there were 8 5 .8 4 % survival weaning piglets
which fed by method I. The poor growth and destroying underweight are major causes if mortality rate.
Beside method II, there were 85.82 % survival weaning piglets, which the mortality of newborn piglets
causes by poor growth and weak. In comparison, both approaches seem to achieve similar results.
However, rearing by split weaning method gives lower variance of the weight of the weaning pigs and
provides smaller variance of average daily gain than rearing piglets by normal method.
Keywords: Piglets, pig rearing before weaning, feed conversion rate, average daily gain
บทนำ
สุกรเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้เนื้อสำหรับมนุษย์ใช้บริโภคที่สำคัญมากประเภทหนึ่ง และมีการเลี้ยงกันอยู่ทั่วไป ทั้งนี้เพราะ
สุกรเป็นสัตว์ที่เลี้ยงดูง่าย เนื่องจากกินอาหารได้สารพัดอย่าง ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว และที่สำคัญ คือ เนื้อสุกรมีรสชาติที่ดี อ่อน
นุ่ม น่ารับประทาน มีหลายประเทศทางแถบยุโรป และอเมริกาที่เลี้ยงสุกรมาก จนเป็นอุตสาหกรรม สามารถส่งเนื้อสุกรเป็น
สินค้าออกจำหน่ายต่างประเทศ ทำรายได้ให้ประเทศเหล่านั้นเป็นจำนวนมาก เนื้อสุกรที่ส่งออกจำหน่า ยมีทั้งที่เป็นเนื้อสด
โดยแช่ไว้ในห้องแช่แข็ง และเนื้อที่แปรรูปแล้ว เช่น เนื้อกระป๋อง แฮม เบคอน และไส้กรอก เป็นต้น และสำหรับประเทศไทย
เนื้อสุกรนับว่าเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคเนื้อสุกรมากกว่า
เนื้อสัตว์อื่น ๆ [1] ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงสุกรเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ [2] รายงานปริมาณการผลิตสุกรในช่วง
ปี พ.ศ. 2558-2562 ผลผลิตของสินค้าปศุสัตว์ สุกรเพิ่มขึ้น 5.81% ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรของไทย ในปี พ.ศ. 25582562 เพิ่มขึ้นในอัตรา 0.7% ต่อปี ซึ่งสุกรที่ผลิตได้ใช้บริโภคภายในประเทศเป็นหลักประมาณ 97% ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมด โดยในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าการบริโภคสุก รมีปริมาณ 1.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 0.68% ประเทศ
เพื่อนบ้านเองมีความต้องการสุกรที่มีชีวิตสูง ส่งผลให้มีการส่งออกได้อย่างต่อเนื่องหลังจากคลายล็อกดาวน์ โรคระบาดโควิด19 และสุกรในฟาร์มโตไม่ทัน ส่งผลให้สุกรเริ่มขาดตลาด เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ ยงสัตว์ทำฟาร์มสุกรลดลงจากการขาดทุน
สะสมต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 จนกระทั่งช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งทำให้ราคาในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย [3]
ผู้เลี้ยงสุกรจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและให้ได้กำไรสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการจัดการ
ฟาร์ม การสร้างโรงเรือน จำนวนคอก ซองยืน คอกคลอด และคอกอนุบาล การดูแลความสะอาดภายในฟาร์ม การจัดการด้าน
อาหาร น้ำ และยา รวมไปถึงการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเพื่อให้สามารถผลิตลูกสุกรหย่านมต่อปี และลดการสูญเสียของลูก
สุกรให้ได้มากที่สุด เนื่องด้วยปัญหาแม่สุกรทับลูกตาย และการทำลายลูกสุกรหย่านมที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งเป็นปัญหาที่
สำคัญมากในระบบอุตสาหกรรมการผลิตสุกร [4] ซึ่งมีงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่เกีย่ วข้องกับการผลิตสุกรและปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
การผลิตสุกร เช่น การศึกษาผลของน้ำหนักแรกเกิด ขนาดครอกและลำดับการคลอดต่ออัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านม
และน้ำหนักเมื่อหย่านมของลูกสุกร (ธเรศ และกิติศักดิ์ [5]) ใช้ข้อมูลบันทึกของสุกรสายพันธุ์ทางการค้าทั้งหมด 38 แม่ และ
จำนวนลูกสุกรทั้งหมด 468 ตัว ในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำหนักแรกเกิดจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (0.4-0.8 , 0.9-1.2 กิโลกรัม,
1.3-1.7 กิโลกรัม และ > 1.7 กิโลกรัม) จำนวนลูกสุกรทั้งหมดในแต่ละครอกถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (8-10 ตัว, 11-13 ตัว
และ > 14 ตัว) และลำดับการคลอดของลูกสุกรถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (ลำดับการคลอดเป็น 25% แรก, 25% ที่สอง, 25%
ที่สาม และ 25% สุดท้าย ) ผลการศึกษาน้ำหนักแรกเกิดมีผลต่ออัตราการเจริญ เติบโตและน้ำหนักหย่านม (p-value <
0.0001) ซึ่งน้ำหนักหย่านมเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำหนักแรกเกิดขนาดครอกของลูกสุกรไม่ส่งผลต่อน้ำหนักแรกเกิด (p-value > 0.05)
อัตราการเจริญ เติบ โตและน้ำหนัก เมื่อหย่านม ลูกสุกรที่คลอดมาเป็น 25% แรก มี น้ำหนักแรกเกิดที่สู งกว่าลำดับอื่น ๆ
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(p-value <0.0001) ลำดั บ การคลอดยั ง ส่ ง ต่ อ น้ ำ หนั ก เมื่ อ หย่ า นมอี ก ด้ ว ย (p-value < 0.05) และ นิ ต ยา ล้ า นไชย
และกฤษณะ ลาน้ำเที่ยง [6] ซึ่งวิเคราะห์สาเหตุการตายของลูกสุกรแรกคลอดก่อนหย่านม และเปรียบเทียบผลการเลี้ยงโดย
การคัดทิ้งลูกสุกรแรกคลอด 2 วิธี ระหว่างการทำลายลูกสุกรแรกคลอดที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 0.7 (วิธีที่ 1) และ 0.9 (วิธีที่ 2)
กิโลกรัม ตามลำดับ โดยการศึกษานี้พิจารณาน้ำหนักเฉลี่ยของสุกรหย่านม ปริมาณอาหารที่ใช้ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ และสัดส่วนสุกรหย่านมเกรด A และ B คัดเพิ่ม เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ หน่วยตัวอย่างที่ศึกษาคือ
โรงเรียนสุกรแรกคลอด บริษัท วีพีเอฟกรุ๊ป (1973) จำกัด สาขา 1 ที่คลอดในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือ นตุลาคม พ.ศ. 2560
ทั้งหมด 5 โรงเรือนซึ่งมีจำนวนสุกรแรกคลอดที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 เท่ากับ 5,089 และ 4,863 ตัว ซึ่งพบว่าภายหลัง
การเลี้ยง 26-28 วันมีลูกสุกรหย่านมที่รอดชีวิตที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 จำนวน 4,469 ตัวซึ่งมีสาเหตุการตายสูงสุดเกิดจาก ผอม
โทรมและอ่อนแอ และวิธีที่ 2 จำนวน 4,400 ตัวซึ่งมีสาเหตุการตายสูงสุดเกิดจากการทำลายลูกสุกรแรกคลอดที่มีน้ำหนักต่ำ
และทำลายสุกรหย่านมน้ำหนักต่ำ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการเลี้ยงทั้ง 2 วิธีพบว่าในภาพรวมวิธีการเลี้ยงที่ 2 มี
ประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการเลี้ยงที่ 1 และการศึกษาของ ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ และคณะ [7] ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (Average daily gain; ADG) และน้ำหนักหย่านม (Weaning weight; WW) ของ
ลูกสุกรพันธุ์แท้ดูร็อค (DR) แลนด์เรซ (LR) ลาร์จไวท์ (LW) และลูกผสมพันธุ์แลนด์เรซ และลาร์จไวท์ (LL) พบว่าชนิดของ
อาหารเลียราง กลุ่มพันธุ์ กลุ่มลำดับครอก และน้ำหนักแรกเกิดลูกสุกร มีอิทธิพลต่อความผันแปรของ ADG และ WW อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่จำนวนถาดอาหารเลียราง เพศลูกสุกร และความหนาไขมันสันหลังของแม่สุกรไม่มีอิทธิพลต่อ
ความผันแปรของ ADG และ WW ลูกสุกรที่กินอาหารเลียรางแบบเหลวมี ADG และ WW สูงกว่าลูกสุกรที่กินอาหารแบบแห้ง
เท่ากับ 22.6 กรัมต่อตัวต่อวัน สำหรับ ADG และ 0.5 สำหรับ WW นอกจากนี้ยังพบว่า ลูกสุกรพันธุ์ LR, LW และ LL มี
ADG และ WW มากกว่า DR ลูก สุ กรมี ADG และ WW สูงขึ้ น อย่างต่ อ เนื่ อ งจากลำดั บ ครอกที่ 1 จนถึงลำดั บ ครอกที่ 3
หลังจากนั้นจะลดลงเป็นลำดับ ตามลำดับครอกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาปริมาณการกินได้ของลูกสุกร พฤติกรรม
การกินอาหาร และสรีรวิทยาในลำไส้เล็กของลูกสุกรควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติม เพื่ อนำมาใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตในช่วงก่อนหย่านมของลูกสุกร
จากปัญหาดังกล่าวทางบริษัทกรณีแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน ที่ผู้วิจัยได้ออกฝึกสหกิจศึกษาในหน่วยสถิติข องฟาร์ม
พ่อ-แม่พันธุ์ โดยบริษัทนี้เป็นผู้ประกอบการแบบครบวงจร ซึ่งเลี้ยงสุกรในโรงเรือนแบบปิด (Breeding to finishing farm) มี
ระบบการจัดการทรัพยากรของฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานทางด้านการผลิต และวิธีการเลี้ยงที่หลากหลาย เพื่อธุรกิจการค้าแบบ
เต็มรูปแบบ ต้องการที่จะให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้เลี้ยงเป็นสำคัญ ดังนั้ น เจ้าหน้าที่สัตว
บาลของบริษัทแห่งนี้ จึงได้มีการทดลองเลี้ยงแบบ Split weaning ซึ่งเป็นการหย่านมลูกสุกรทุกตัวในครอกนั้นไม่พร้อมกัน
โดยทำการหย่านมลูกสุกรบางตัวที่มีน้ำหนักถึงเกณฑ์หรือตัวใหญ่ก่อน และปล่อยให้ลูกสุกรที่ตัวเล็กอยู่กับแม่ต่อไปอีกระยะ
หนึ่งแล้วจึงค่อยหย่านม เพื่อหวังให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นและลดการสูญเสียลูกสุกรให้ได้มากที่สุด ถ้ามีการจัดการที่
ดีก็ จะทำให้ ได้ จำนวนลู กสุ ก รหย่านมเพิ่ ม ขึ้น น้ ำหนั ก ตัวของลู กสุ ก รหย่านมเพิ่ ม ขึ้น และสุข ภาพของลูก สุ กรนั้ น ดี ยิ่งขึ้ น
นอกจากนี้การจัดการหย่านมอย่างถูกวิธี มีผลต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรที่สามารถกลับมาเป็นสัด และตั้งท้องใน
ลำดับครอกถัดไป ซึ่งในการฝึกสหกิจศึกษาผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หลักในการรวบรวม บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลดัชนีต่าง ๆ ที่สำคัญในการประเมินประสิทธิภาพการผลิตสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจทำการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรด้วยวิธีเลี้ยงแบบปรกติและเลี้ยงแบบ Split weaning ของบริษัทกรณีศึกษาด้วยดัชนี
ทางสถิติที่สำคัญในการผลิตสุกร โดยพิจารณา 1) สาเหตุการสูญเสียลูกสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านมและหาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาดั งกล่ า ว 2) เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นการสู ญ เสี ย ลู ก สุ ก รหย่ า นม ในรู ป แบบการเลี้ ย งปรกติ แ ละการเลี้ ย งแบบ
Split weaning และ 3) เปรียบเทียบดัชนีที่สำคัญในการประเมินประสิทธิภาพการผลิตสุกรหย่านมในรูปแบบการเลี้ยงปรกติ
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และการเลี้ยงแบบ Split weaning
วิธีการดำเนินงานวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเลี้ยงสุกรหย่านม 2 วิธี นั้น ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิจากชุดการผลิตหรือโรงเรือนที่เลี้ยงสุกรแรกคลอดของฟาร์ม (พ่อ-แม่พันธุ์) บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน ซึ่งก่อนเริ่ม
การผลิต ทางบริษัทมีการชั่งน้ำหนักสุกรแรกคลอดรายตัว แต่ภ าพหลังการผลิตสุกรหย่านม บริษัทมีการรวบรวมข้อมูล
ปริมาณอาหารที่ใช้และน้ำหนักสุกรหย่านมในภาพรวมทั้งโรงเรือน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนด ประชากรที่ศึกษา คือ ชุดการ
ผลิตหรือโรงเรือนที่เลี้ยงสุกรแรกคลอดทั้งหมดของฟาร์ม (พ่อ -แม่พันธุ์) บริษัทกรณีศึกษา และตัวอย่างที่ศึกษา คือ ชุดการ
ผลิต (โรงเรือน) ลูกสุกรแรกคลอดของฟาร์ม (พ่อ-แม่พันธุ์) บริษัทกรณีศึกษา โดยใช้โรงเรือนตัวอย่างในช่วงเดือนพฤษภาคม
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 จำนวน 16 โรงเรือน ซึ่งเป็นการเลี้ยงด้วยวิธีปรกติ (วิธีที่ 1) มีสุกรแรกคลอดรวม 17,273 ตัว และใช้
โรงเรือนตัวอย่างในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2563 จำนวน 14 โรงเรือน ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบ Split weaning (วิธี
ที่ 2) มีสุกรแรกคลอดรวม 14,604 ตัว
ตัวแปรที่ศึกษา ในการพิจารณาเปรียบวิธีการเลีย้ งสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านมทั้ง 2 วิธี ผู้วิจัยได้พิจารณาตัวแปรดัชนี
ทางสถิติที่สำคัญในการผลิต สุกร ดังนี้ สาเหตุการสูญเสียลูกสุกร จำนวนการสูญเสียลูกสุกร น้ำหนักสุกรหย่านม อัตราการ
เจริญเติบโตต่อวัน (ADG) ปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงลูกสุกร ปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงแม่พันธุ์ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ (FCR)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การแปรผันในการอธิบายข้อมูลผลการผลิตสุกรหย่านม ใช้แผนภูมิ
พาเรโตในการวิเคราะห์สาเหตุหลักของการสูญเสียของลูกสุกร และใช้หลักการวิเคราะห์ทำไมทำไม (Why why analysis) ใน
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาการสูญเสียลูกสุกร การทดสอบแซด (z-test) ในการเปรียบเทียบผลต่างสัดส่วนการสูญเสียลูกสุกร
แรกคลอดจนถึงก่อนหย่านม ทดสอบการแจกแจงปรกติด้วยสถิติทดสอบของชาฟิโร-วิลด์ (Shapiro-Wilk test) เปรียบเทียบ
อัตราส่วนความแปรปรวนด้วยสถิติทดสอบของเลวีน (Levene’s test) และการทดสอบที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยดัชนีที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพวิธกี ารผลิตลูกสุกรก่อนหย่าน
ผลการการวิจัย
จากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่มีการเลี้ยงสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านมแบบปรกติ จำนวน 16 โรงเรือน มีสุกรแรกคลอดเริ่ม
เลี้ยงจำนวน 17,273 ตัว พบว่า หลังการเลี้ยง 27-29 วัน คงเหลือสุกรหย่านมจำนวน 14,828 ตัว คิดเป็ นการรอดชีวิต
85.84% และการสูญเสีย 14.16% ตามลำดับ โดยประมาณ 80% ของสุกรแรกคลอดที่ตาย มีสาเหตุการตายจาก ผอมโทรม
25.4% ทำลายลูกสุกรที่น้ำหนักแรกคลอดต่ำ 21.8% แม่ทับกลางคืน 14.2% อ่อนแอ 10.1% ทำลายลูกสุกรที่น้ำหนักหย่า
นมต่ำ 6.3% และทำลายขาบวม 4.8% รายละเอียดดังรูปที่ 1 สำหรับตัวอย่างที่มีการเลี้ยงลูกสุกรแบบ Split weaning
จำนวน 14 โรงเรือน มีสุกรแรกคลอดเริ่มเลี้ยง จำนวน 14,604 ตัว คงเหลือสุกรหย่านม จำนวน 12,533 ตัว คิดเป็นการรอด
ชีวิต 85.82% และการสูญเสีย 14.18% ตามลำดับ เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายของลูกสุกรก่อนหย่านมจากการเลี้ยงแบบ
Split weaning ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบแยกลูกสุกรที่มีน้ำหนักถึงเกณฑ์ ออกจากแม่บางตัวเมื่อลูกสุกรมีอายุ 17 วัน และมีลูก
สุกรที่ตัวเล็กบางตัวที่ยังต้องกินนมแม่ต่อไปจนถึงหย่านมพร้อมกัน ผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์สาเหตุการตายออกเป็น 2 ช่วงเวลา
คือช่วงก่อนและหลัง 17 วัน พบว่าโดยประมาณ 80% ของลูกสุกรแรกคลอดช่วงอายุ 1-17 วันที่ตาย มีสาเหตุการตายจาก
ผอมโทรม 32.0% อ่อนแอ 17.4% แม่ทับกลางคืน 14.8% ท้องเสีย 8.8% ทำลายลูกสุกรทีอ่ ่อนแอ 5.5% โดยประมาณ 80%
ของลูกสุกรแรกคลอดช่วงอายุ 17 วันจนถึงหย่านมที่ตาย มีสาเหตุการตายจาก ผอมโทรม 41.5% ทำลายลูกสุกรที่มีน้ำหนัก
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หย่านมต่ำ 26.4% ทำลายขาบวม 8.9% แม่ทับกลางคืน 6.6% รายละเอียดดังรูปที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

รูปที่ 1 สาเหตุการตายของลูกสุกรก่อนหย่านมที่เลีย้ งแบบปรกติ

รูปที่ 2 สาเหตุการตายของลูกสุกรก่อนหย่านมที่เลีย้ งแบบ Split weaning ช่วงอายุ 1 ถึง 17 วัน
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รูปที่ 3 สาเหตุการตายของลูกสุกรก่อนหย่านมที่เลีย้ งแบบ Split weaning ช่วงอายุ 17 วัน ถึง หย่านม
ผู้วิจัยได้ใช้หลักการ Why why analysis โดยการร่วมวิเคราะห์กับสัตวบาลของบริษัทและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของ [8] ซึ่งได้แนวทางในการลดการสูญเสียลูกสุกรก่อนหย่านม การตายและการสูญเสียของลูกสุกรที่เกิดขึ้นสามารถป้องกัน
และแก้ ไขได้ ด้ ว ยวิ ธี ที่ ง่า ยที่ สุ ด คื อ การเน้ น ปรั บ ปรุ งด้ า นการจั ด การโดยมี ก ารจั ด การที่ ดี กั บ แม่ สุ ก รและลู ก สุ ก ร ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้ 1) เพิ่มน้ำหนักแรกคลอดให้เหมาะสมกับขนาดครอกในฟาร์ม ด้วยโภชนะที่เพียงพอและโปรแกรมการให้
อาหาร 2) รักษาสุขภาพก่อนและหลังคลอดให้ได้เพื่อให้แม่พันธุ์กินอาหารได้ตามความต้องการเพื่อให้การผลิต น้ำนมเพียงพอ
กับลูกสุกร 3) ทำให้ลูกสุกรรู้ว่าที่นอนอุ่นกว่าแม่ ด้วยกล่องกกที่ดี ไฟกกที่อบอุ่น 4) จั ด เจ้ าหน้ าที่ สั ต วบาลหรื อ ผู้ ดู แ ลเข้ าไป
ดูแลแม่สุกร และลูกสุกรทุก ๆ 15 นาที หรือ บ่อยครั้ง
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสูญเสียของการเลี้ยงสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านมแบบปรกติและแบบ Split
weaning ซึ่งจากการทดลองการเลี้ยงแบบปรกติ มีลูกสุกรจำนวน 17,273 ตัว คงเหลือลูกสุกรหย่านม 14,828 ตัว คิดเป็น
ร้อยละการรอดชีวิตและการสูญเสียเท่ากับ 85.84% และ 14.16% ตามลำดับ และการเลี้ยงแบบ Split weaning มีลูกสุกร
จำนวน 14,604 ตัว คงเหลือลูกสุกรหย่านม 12,533 ตัว คิดเป็นร้อยละการรอดชีวิตและการสูญเสียเท่ากับ 85.82% และ
14.18% ตามลำดั บ เมื่อ พิ จารณาสถิติ ท ดสอบผลต่างของสัด ส่ว นความสูญ เสี ยด้ วยการเลี้ย งแบบปรกติ และแบบ Split
weaning พบว่า สัดส่วนการสูญ เสียลู กสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านมที่เลี้ยงด้วยทั้ง 2 วิธีไม่แตกต่ างกัน (z-test = -0.07,
p-value > 0.05)
เมื่อพิจารณาน้ำหนักสุกรหย่านมที่เลี้ยงแบบปรกติ พบว่า น้ำหนักสุกรหย่านมมีการแจกแจงปรกติ (p-value >
0.05) มีค่าเฉลี่ย 6.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 กิโลกรัม/ตัว และสำหรับการเลี้ยงแบบ Split weaning พบว่า
น้ำหนักสุกรหย่านมก็มีการแจกแจงปรกติเช่นกัน (p-value > 0.05) โดยมีค่าเฉลี่ย 6.99 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15
กิโลกรัม /ตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแปรปรวนของน้ำหนักสุกรหย่านมที่เลี้ยงด้วยวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2
พบว่า ความแปรปรวนของน้ำหนักสุกรหย่านมที่เลี้ยงด้วยวิธีที่ 1 สูงกว่าวิธีที่ 2 (Levene’s test = 7.03, p -value < 0.05)
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สำหรับผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวอย่างน้ำหนักสุกรหย่านมที่เลี้ยงด้วยวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างน้ำหนักสุกรหย่า
นมที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 2 สูงกว่าวิธีที่ 1 เท่ากับ 0.07 กิโลกรัม/ตัว แต่เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบผลต่ างของค่าเฉลี่ยน้ำหนักสุกร
หย่านมด้วยวิธีการเลี้ยงที่ 1 และวิธีที่ 2 พบว่า น้ำหนักเฉลี่ยของสุกรหย่านมที่เลี้ยงด้วยทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกัน (p-value >
0.05) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และรูปที่ 4
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพรรณนา ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบอัตราส่วนความแปรปรวนและผลต่า ง
ของค่าเฉลี่ยน้ำหนักสุกรหย่านมจำแนกตามวิธีการเลี้ยง (หน่วย:กิโลกรัม/ตัว)
ส่วนเบี่ยงเบน ค่าสัมประสิทธิ์
วิธีการเลี้ยง
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
95% CI for 
มาตรฐาน
การผันแปร
ปรกติ

6.03

7.63

6.92

0.47

6.72

6.67-7.16

Split weaning

6.77

7.23

6.99

0.15

2.10

6.90-7.07

Levene’s test = 7.03, p-value = 0.013

tdf=18 = -0.59, p-value = 0.280

นํา้ หนักสุกรหย นม (กิโลกรัม/ตัว)
7.8
7.6 ค่าเฉลี่ย = 6.99
7.4
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.15
7.2
7.0
6.8
6.6
ค่าเฉลี่ย = 6.92
6.4
6.2
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47
6.0
Split weaning
ปรกติ
วิธกี ารเลี้ยง

รูปที่ 4 แผนภาพกล่องน้ำหนักสุกรหย่านมจำแนกตามวิธีการเลี้ยง (หน่วย:/ตัว)
เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของสุกรหย่านมจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นกรัมต่อวันต่อตัว ที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 พบว่า
ADG มีการแจกแจงปรกติ (p-value > 0.05) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 188.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.80 กรัม/วัน/ตัว
ตามลำดับ สำหรับการเลี้ยงโดยวิธีที่ 2 พบว่า ADG ก็มีการแจกแจงปรกติ (p-value > 0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยของ ADG เท่ากับ
180.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.54 กรัม/วัน/ตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแปรปรวนของ ADG สุกร
หย่ านมที่ เลี้ ย งด้ ว ยวิ ธี ที่ 1 และวิ ธีที่ 2 พบว่า ความแปรปรวนของ ADG สุ ก รหย่ านมที่ เลี้ ย งด้ ว ยวิ ธี ที่ 1 สู งกว่ าวิ ธี ที่ 2
(p-value < 0.05) และสำหรับสถิติทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ย ADG ของการเลี้ยงด้วยวิธีการเลี้ยงที่ 1 และวิธีที่ 2 พบว่า
ค่าเฉลี่ย ADG ของสุกรหย่านมที่เลี้ยงด้วยทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกัน (p-value > 0.05) รายละเอียดดังตารางที่ 2 และรูปที่ 5
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติพรรณนา ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบอัตราส่วนความแปรปรวนและผลต่า ง
ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตของสุกรหย่านมจำแนก ตามวิธีการเลี้ยง (หน่วย:กรัม/วัน/ตัว)
ส่วนเบี่ยงเบน ค่าสัมประสิทธิ์
วิธีการเลี้ยง
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
95% CI for 
มาตรฐาน
การผันแปร
ปรกติ

151.09

221.05

188.98

19.80

10.47

178.43-199.53

Split weaning

166.84

190.53

180.06

6.54

3.63

176.28-183.84

Levene’s test = 6.22, p-value = 0.019

ADG (กรัม/วัน/ตัว)
230
220
210
ค่าเฉลี่ย = 180.06
200
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.54
190
180
170
160
150
Split weaning
วิธกี ารเลี้ยง

tdf=18 = 1.70, p-value = 0.947

ค่าเฉลี่ย = 188.98
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 19.80
ปรกติ

รูปที่ 5 แผนภาพกล่องอัตราการเจริญเติบโตสุกหย่านมจำแนกตามวิธีการเลี้ยง (หน่วย:กรัม/วัน/ตัว)
เมื่อพิจารณาปริมาณอาหารเลียรางที่ใช้เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านมที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 พบว่า ปริมาณอาหารเลียรางที่
ใช้เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านมมีการแจกแจงปรกติ (p-value > 0.05) มีค่าเฉลี่ย 653.8 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 209.6
กิโลกรัม/โรงเรือน ตามลำดับ สำหรับการเลี้ยงโดยวิธีที่ 2 พบว่า ปริมาณอาหารเลียรางที่ใช้เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านมก็มีการ
แจกแจงปรกติ (p-value > 0.05) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 560.7 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 218.9 กิโลกรัม/โรงเรือน ตามลำดับ
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแปรปรวนของปริมาณอาหารเลียรางที่ใช้เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านมที่เลี้ยงด้วยวิธีที่ 1 และ
วิธีที่ 2 พบว่า ความแปรปรวนของปริมาณอาหารเลียรางที่เลี้ยงด้วยทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกัน (p-value > 0.05) และสำหรับ
สถิติทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณอาหารเลียรางที่ใช้เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านมด้วยวิธีการเลี้ยงที่ 1 และวิธีที่ 2 พบว่า
ค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณอาหารเลี ย รางที่ ใ ช้ เลี้ ย งลู ก สุ ก รก่ อ นหย่ า นมที่ เลี้ ย งด้ ว ยทั้ งสองวิ ธี ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น (p-value > 0.05)
รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าสถิติพรรณนา ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าเฉลี่ย สถิติทดสอบอัตราส่วนความแปรปรวนและผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยปริมาณอาหารเลียรางที่ใช้เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านม จำแนกตามวิธีการเลี้ยง (หน่วย: /โรงเรือน)
ส่วนเบี่ยงเบน ค่าสัมประสิทธิ์
วิธีการเลี้ยง
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
95% CI for 
มาตรฐาน
การผันแปร
ปรกติ

244.0

1115.0

653.8

209.6

32.06

542.1-765.5

Split weaning

253.0

917.0

560.7

218.9

39.04

434.3-687.1

Levene’s test = 0.11, p-value = 0.75

tdf=28 = 1.19, p-value = 0.120

ในการเลี้ยงสุกรแรกคลอดจะมีการเสริมอาหารเลียราง เมื่อ ลูกสุกรมีอายุได้ 7-8 วัน ดังนั้นเมื่อพิจารณา อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed Conversion Ratio; FCR) ซึ่งคำนวณจากปริมาณอาหารที่ใช้ต่อน้ำหนักเพิ่มขึ้น ถ้าค่า FCR มี
ค่าน้อย แสดงถึงการใช้ปริมาณอาหารในการเลี้ยงสุกรน้อยแต่เปลี่ยนเป็นปริมาณเนื้อมาก จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เมื่อ
พิจารณาเฉพาะปริมาณอาหารเลียรางที่ ใช้เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านม ที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 พบว่า FCR มีการแจกแจงปรกติ
(p-value > 0.05) มีค่าเฉลี่ยของ FCR เท่ากับ 0.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าลูกสุกร
กิน อาหารโดยเฉลี่ย 0.14 จะเปลี่ย นเป็ น เนื้ อ 1 สำหรับ การเลี้ ยงโดยวิธีที่ 2 พบว่า FCR มีก ารแจกแจงปรกติ เช่น กั น
(p-value > 0.05) มีค่าเฉลี่ยของ FCR เท่ากับ 0.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าลูกสุกร
กินอาหารโดยเฉลี่ย 0.12 จะเปลี่ยนเป็นเนื้อ 1 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแปรปรวนของ FCR จากอาหารเลียรางที่ใช้
เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านมที่เลี้ยงด้วยวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 พบว่า ความแปรปรวนของ FCR จากอาหารเลียรางที่เลี้ยงด้วยทั้งสอง
วิธีไม่แตกต่างกัน (p-value > 0.05) และสำหรับสถิติทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ ย FCR จากอาหารเลียรางที่ใช้เลี้ยงลูกสุกร
ก่อนหย่านมด้วยวิธีการเลี้ยงที่ 1 และวิธีที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ย FCR จากอาหารเลียรางที่ใช้เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านมที่เลี้ยงด้วย
ทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกัน (p-value > 0.05) รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าสถิติพรรณนาและช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าเฉลี่ย สถิติทดสอบอัตราส่วนความแปรปรวนและผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนอาหารเลียรางเป็นเนื้อของสุกรหย่านม จำแนกตามวิธีการเลี้ยง
ส่วนเบี่ยงเบน ค่าสัมประสิทธิ์
วิธีการเลี้ยง
ค่าต่ำสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
95% CI for 
มาตรฐาน
การผันแปร
ปรกติ

0.05

0.21

0.14

0.05

35.73

0.11-0.16

Split weaning

0.06

0.19

0.12

0.04

36.26

0.09-0.12

Levene’s test = 0.24, p-value = 0.63

tdf=28 = 1.22, p-value = 0.12
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เนื่องจากในการเลี้ยงสุกรแรกคลอด ลูกสุกรจะได้รบั นมแม่เป็นหลัก ดังนั้นหากพิจารณาค่า FCR โดยพิจารณาจาก
อาหารเลียรางเพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสม เราควรพิจารณาทั้งปริมาณอาหารเลียรางและอาหารแม่พันธุ์ที่ใช้ด้วย ซึ่งเมื่อ
ผู้วิจัยพิจารณา FCR โดยการคำนวณจากปริมาณอาหารเลียรางและอาหารแม่พันธุ์ พบว่า FCR รวมปริมาณอาหารของการ
เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 มีการแจกแจงปรกติ (p-value > 0.05) มีค่าเฉลี่ยของ FCR เท่ากับ 3.02 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41
ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าลูกสุกรกินอาหารและนมแม่โดยเฉลี่ย 3.02 จะเปลี่ยนเป็นเนื้อ 1 สำหรับการเลี้ยงโดยวิธีที่ 2 ค่า
FCR ที่คำนวณจากอาหารเลียรางและอาหารแม่พันธุ์ที่ใ ช้เลี้ยงสุกรมีการแจกแจงปรกติ (p-value > 0.05) มีค่าเฉลี่ยของ
FCR เท่ากับ 3.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 ตามลำดับซึ่งหมายความว่าลูกสุกรกินอาหารและนมแม่โดยเฉลี่ย 3.07
จะเปลี่ยนเป็นเนื้อ 1 สำหรับการพิจารณาเปรียบเทียบความแปรปรวนของ FCR จากอาหารเลียรางและอาหารแม่พันธุ์ที่ใช้
เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านมที่เลีย้ งด้วยวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 พบว่า ความแปรปรวนของ FCR จากอาหารเลียรางและอาหารแม่พันธุ์
ที่เลี้ยงด้วยทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกัน (p-value > 0.05) และสำหรับสถิติทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ย FCR จากอาหารเลียราง
และอาหารแม่พันธุ์ที่ใช้เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านมด้วยวิธีการเลี้ยงที่ 1 และวิธีที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ย FCR จากอาหารเลียรางและ
อาหารแม่พันธุ์ที่ใช้เลี้ยงลูกสุกรก่อนหย่านมที่เลี้ยงด้วยทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกัน (p-value > 0.05) รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าสถิติพรรณนาและช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าเฉลี่ย สถิติทดสอบอัตราส่วนความแปรปรวนและผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนอาหารเลียรางและนมแม่เป็นเนื้อของ สุกรหย่านมจำแนกตามวิธีการเลี้ยง
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าสัมประสิทธิ์
วิธีการเลี้ยง
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
95% CI for 
มาตรฐาน
การผันแปร
ปรกติ

2.54

3.98

3.02

0.41

13.40

2.81-3.24

Split weaning

2.46

3.52

3.07

0.33

10.88

2.87-3.26

Levene’s test = 0.07, p-value = 0.780

tdf=28 = -0.32, p-value = 0.630

อภิปราย/ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการเลี้ยงลูกสุกรหย่านมกรณีศึกษาฟาร์มสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน ซึ่งใน
กระบวนการเลี้ยงลูกสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านม ประมาณ 27-29 วัน โดยการเลี้ยงแบบปรกติ ทางบริษัทต้องสูญเสียลูกสุกร
จากสาเหตุต่าง ๆ เพื่อลดการสูญเสียของลูกสุกร สัตวบาลของบริษัทจึงได้หาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ มี การจัดเลี้ยงลูกสุกรแรก
คลอดที่มีอายุ 7-8 วันให้อยู่ดื่มนมแม่ จากนั้นเริ่มเสริมอาหารเลียรางจนถึงอายุ 17 วัน และคัดแยกลูกสุกรที่ตัวใหญ่ออกจาก
แม่สุกร ไปเลี้ยงอยู่อีกคอกโดยให้อาหารเลียรางเป็นอาหารหลักและเสริมนมชงให้บางเวลา ส่วนตัวที่ยังเล็กให้อยู่กับแม่ เพื่อ
ดื่มน้ำนมแม่และเสริมอาหารเลียรางต่อไป ลูกสุกรจะหย่านมหลังอายุถึง 27-29 วัน ซึ่งเรียกวิธีการเลี้ย งดังกล่าวว่า Split
weaning ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเลี้ยงทั้ง 2 วิธี ผู้วิจัยพิจารณา สาเหตุการสูญเสียของลูกสุกรหย่านม
สัดส่วนการสูญเสียของสุกรหย่านม และ ค่าเฉลี่ยน้ำหนักลูกสุกรหย่านม ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน ค่าเฉลี่ยปริมาณ
อาหารที่เลี้ยงสุกร และค่าเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ จากตัวอย่างลูกสุกรแรกคลอดมีอายุตั้งแต่ 1 วันถึงหย่านมที่มี
การเลี้ยงวิธีที่ 1 ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปรกติ พบว่าประมาณ 80% ของสุกรแรกคลอดที่ตายมีสาเหตุการตายจาก ผอมโทรม
25.4% ทำลายลูกสุกรที่น้ำหนักแรกคลอดต่ำ 21.8% แม่ทับกลางคืน 14.2% อ่อนแอ 10.1% ทำลายลูกสุกรที่น้ำหนักหย่า
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นมต่ำ 6.3% และทำลายขาบวม 4.8% สำหรับตัวอย่างลูกสุกรที่มีการเลี้ยงวิธีที่ 2 คือ การเลี้ยงลูกสุกรแบบ Split weaning
โดยประมาณ 80% ของลูกสุกรแรกคลอดที่ตาย มีสาเหตุการตายจาก ผอมโทรม 33.6% อ่อนแอ 14.6% แม่ทับกลางคืน
13.4% ท้ องเสี ย 7.5% ทำลายลู กสุก รที่ อ่อ นแอ 5.2% ทำลายน้ ำหนั กหย่านมต่ำ 4.5% และแม่ ทั บกลางวัน 4.4% ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรีสุดา เมฆอรุณ [8] ที่พบว่าลูกสุกรที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ ขนาดครอกมีขนาดใหญ่ และแม่
มีลำดับท้องมาก มีโอกาสทำให้ลูกสุกรมีอัตราการตายในระยะก่อนหย่านมสูง และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิตยา
ล้านไชย และกฤษณะ ลาน้ำเที่ยง [6] ที่พบว่าสาเหตุการสูญเสียลูกสุกรก่อนหย่านมมากที่สุดเกิดจาก ทำลายลูกสุกรทีน่ ้ำหนัก
แรกคลอดต่ำ ผอมโทรม อ่อนแอ แม่ทับกลางคืน ซึ่งผลการศึกษาช่วงการเลี้ยงสุกรแรกคลอดถึงการหย่านมสุกรประมาณ 2729 วัน มีการสูญเสียลูกสุกรจากสาเหตุต่าง ๆ โดยรวมพบว่า การเลี้ยงแบบปรกติสูญเสียลูกสุกร 14.16% และการเลี้ยงแบบ
Split weaning สูญเสียลูกสุกร 14.18% เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบพบว่า สัดส่วนการสู ญ เสียลูกสุกรหย่านมทั้ง 2 วิธีไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
สำหรับการพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเลี้ยงทั้ง 2 วิธี โดยพิจารณาจากดัชนีต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น
ค่าเฉลี่ยหนักสุกรหย่านม, ADG, ค่าเฉลี่ยของปริมาณอาหารเลียรางที่ใช้ในการเลี้ยงสุกร และ FCR พบว่า น้ำหนักเฉลี่ยสุกร
หย่านม, ADG, ปริมาณอาหารเลียรางที่ใช้เลี้ยงสุกร และ FCR ทั้งการเลี้ยงแบบปรกติและการเลี้ยงแบบ Split weaning
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้คล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจและคณะ
[7] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ มีอิท ธิพลต่อ ADG และ WW ของลูกสุกรพันธุ์แท้ดูร็อค (DR) แลนด์เรซ (LR) ลาร์จไวท์ (LW) และ
ลูกผสมพันธุ์แลนด์เรซ และลาร์จไวท์ (LL) พบว่า จำนวนถาดอาหารเลียราง เพศลูกสุกร และความหนาไขมันสันหลังของแม่
สุกรมีอิทธิพลต่อความผันแปรของ ADG และ WW อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ชนิดของอาหารเลียราง กลุ่มพันธุ์ กลุ่ม
ลำดับครอก และน้ำหนักแรกเกิดลูกสุกร มีอิทธิพลต่อความผันแปรของ ADG และ WW อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
จากการศึกษาข้อมูลประสิทธิภาพโดยรวมของการเลีย้ งสุกรแบบปรกติและการเลี้ยงแบบ Split weaning ครั้งนี้ แม้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสถิติทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนีที่ใช้ใ นเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเลี้ยงแบบปรกติ
และแบบ Split weaning ไม่แตกต่างกัน แต่ความแปรปรวนของน้ำหนักสุกรหย่านมที่เลี้ยงแบบ Split weaning นั้นต่ำกว่า
ความแปรปรวนของน้ำหนักที่เลี้ยงด้วยวิธีปรกติ และความแปรปรวนของอั ตราการเจริญเติบโตของสุกรหย่านมที่เลี้ยงแบบ
Split weaning ก็ต่ำกว่าความแปรปรวนของอัตราการเจริญเติบโตของสุกรหย่านมที่เลี้ยงแบบปรกติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการ
เลี้ยงแบบ Split weaning นั้น มีความผันแปรต่ำและได้น้ำหนักสุกรหย่านมที่มีค วามสม่ำเสมอหรือใกล้เคียงกันในแต่ล ะ
โรงเรือน ดังนั้น บริษัทควรเลือกเลี้ยงลูกสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านมด้วยวิธี Split weaning ต่อไป
สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียลูกสุกรก่อนหย่านมหลายสาเหตุ เช่น ผอมโทรม แม่ทับ และทำลายน้ำหนัก
หย่านมต่ำ เป็นต้น เพื่อป้องกันและลดปัญหาการสูญเสียของลูกสุกรหย่านม ควรปฏิบัติหรือดำเนินการ ดังนี้ เพิม่ น้ำหนักแรก
คลอดให้เหมาะสมกับขนาดครอกในฟาร์ม ด้วยโภชนาการที่เพียงพอและโปรแกรมการให้อาหารแม่พันธุ์อุ้มท้องที่เหมาะสม
รักษาสุขภาพก่อนและหลังคลอดให้ได้เพื่อให้แม่พันธุ์กินอาหารได้ตามความต้องการเพื่อให้การผลิต น้ำนมเพียงพอกับลูกสุกร
ควรทำให้ลูกสุกรรู้ว่าที่นอนอุ่ นกว่าแม่ ด้วยกล่องกกที่ดี ไฟกกที่อบอุ่น และควรจัดเจ้าหน้าที่สัตวบาลหรือผู้ดูแลเข้าไปดูแม่
พันธุ์กับลูกสุกรทุก ๆ 15 นาที
จากการศึกษาประสิทธิภาพโดยรวมของการเลี้ยงสุกรแบบปรกติ และการเลี้ยงแบบ Split weaning ครั้งนี้ ผู้วิจัย
ทำการศึกษาจากข้อมูลภายใต้สภาวการณ์ของการผลิตสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านมจริงของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านม เช่น อายุแม่พันธุ์ ลำดับท้องที่ของแม่พันธุ์
จำนวนครอก ต้นทุนการผลิต ต้นทุนอาหาร วัคซีน และความชื้น โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่ ไม่สามารถควบคุมได้นี้อาจส่งผลให้ผล
การศึกษาไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ผู้ศึกษาได้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งต่อไปนอกจากการพิจารณาถึงการ
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ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ควรมีการศึกษาผลการเลี้ยงสุกรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามผลและเปรียบเทียบผลการเลี้ยง
ทัง้ 2 วิธี ในขั้นตอนการเลี้ยงสุกรหลังหย่านมที่โรงเรือนสุกรอนุบาลและส่งต่อไปยังโรงเรือนสุกรขุน เนื่องจากหลังลูกสุกรหย่า
นมต้องกินอาหารเลียรางเท่านั้น ซึ่งการเลี้ยงแบบ Split weaning ได้ฝึกการกินอาหารเลียรางมากกว่าการเลี้ยงแบบปรกติ
อาจส่งผลให้มีประสิทธิภาพดีกว่าในการเลี้ยงสุกรระยะยาวจนถึงการจำหน่ายออกจากบริษัท
กิติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สถิติ ฟาร์พ่อ -แม่พันธุ์ บริษัทกรณีศึกษา ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่อง
ข้อมูลอันทรงคุณค่า รวมถึงการติดต่อประสานงาน อีกทั้งคำอธิบายที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของครัวเรือน เปรียบเทียบสภาพส่วนบุคคลของหัวหน้า
ครัวเรือนกับสภาพเศรษฐกิจครัวเรือน และวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของเทศบาลตำบลทุ่ง
ข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ใช้การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ขนาด
ตัวอย่าง 573 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้
t-test, F-test Welch test การเปรียบเทียบเชิงซ้อน ใช้ Scheffé และ Games – Howell และการวิเคราะห์เส้นทาง ผล
การศึกษา พบว่า สภาพทั่วไปของครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือน มีอายุเฉลี่ยประมาณ 46 ปี ประกอบอาชีพการเกษตร ร้อยละ
43.28 ในครอบครัวมีจำนวนสมาชิกเฉลี่ยประมาณ 3 คน และมีรายได้เฉลี่ย 2 คน ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 25,251 บาท/
เดือน รายจ่ายประมาณ 6,155 บาท/เดือน ชำระหนี้ประมาณ 21,171 บาท/เดือน ทรัพย์สินโดยรวมประมาณ 579,179
บาท และที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 พบว่า มีอย่างน้อย 1 อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน ที่มีรายได้ รายจ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน และ
ระดับปัญหา ด้านอาชีพ การทำงานและด้านรายได้ หนี้สิน เฉลี่ยแตกต่างกัน รายได้ ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก 0.63 จาก
จำนวนผู้มีรายได้มากที่สุด รายจ่ายได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก 0.61 จากจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด หนี้สินได้รับ
อิทธิพลทางตรงเชิง บวก 0.32 จากรายจ่ายมากที ่ส ุ ด ทรัพย์ส ินได้ร ั บอิท ธิ พลทางตรงเชิง บวก 0.36 จากสิทธิเบิ ก ค า
รักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุด
คำสำคัญ: ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน การวิเคราะห์เส้นทาง
Abstract
The aims of this study are exploring the household general information, comparing household
economy across head of household personal information, and analysing the relative path of the household
economy in Thung Khao Phuang subdisdrict municipality, Chiang Dao district, Chiang Mai province.
Questionaire is used as a research instrument in this study. The stratified random sampling is used to obtain
573 samples. The statistical analysis used are percentage, mean, standard deviation, t-test, F test, and Welch
test. Multiple comparison after analysis of variance uses Scheffé and Games-Howell methods and path
analysis. The results show that. For the general information, the average age of the household’s head is 46
years. Most of them work in agricultural field (43.28%). The average of member of the household is 3 with
avergae 2 people have income for the family. The averages income of the household is 25,251 bath/month,
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expense = 6,155 bath/month, debt = 21,171 bath/month, and asset = 579,179 bath. At the significant level
of 0.01, the results indicate that heads of the household who have different occupations have the
differences in the averages of income, expense, debt, asset and occupational issue level. Income receives
the positive effect from the number of household members who have income at the level of 0.63. Expense
receives the positive effect from the number of household members at the level of 0.61. Debt receives the
positive effect from the expense at the level of 0.32. Finally, Asset receives the positive effect from the
government medical claims at the level of 0.36.
Keywords: Household economy, path analysis
บทนำ
เศรษฐกิจ มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะความต้องการทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจะหลีกเลี่ยง
ได้ การวัดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวบ่งชี้อีกด้านหนึ่ง ในสภาพปัจจุบันเป็นสังคมของโลกไร้
พรมแดน ยิ่งในปี 2562 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันปี 2564 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การดำรงชีวิตของมนุษ ย์ การ
แลกเปลี่ยน สื่อสาร เปลี่ยนแปลงไป เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจมีผลต่อการความเป็นอยู่ในสังคมของประเทศเป็นอย่าง
มาก เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production) การบริโภค (Consumption) และ
การกระจายผลผลิตหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิต (Distribution) และเศรษฐกิจ ชุมชน จึง หมายถึง กิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิตของครอบครัวต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งจะ
เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ การทำมาหากิน การจับจ่ายใช้สอย และการซื้อขายข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของผู้คนที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นเอง [1] ภาวะเศรษฐกิจ เป็นสถานภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะข้อมูลเรื่อง รายได้ -รายจ่ายเงินสด
หนี้สิน ทรัพย์สินของครัวเรือน
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรทั้งหมด 10,122 คน และจำนวน
หัวหน้าครัวเรือนทั้งหมด 2,941 คน มีสภาพเศรฐกิจโดยรวมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรมเนื่องจากสภาพพื้นที่ภ ูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอยู่ค่อนข้าง สมบูรณ์ อาชีพทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ การทำ
นา ทำสวน และทำไร่ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง สภาพเศรษฐกิจครัวเรือน ทั้งรายได้ รายจ่าย หนี้สิน และทรัพย์สิน ของ
ประชาชนในเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วไปและสภาพเศรษฐ กิจ
ครัวเรือน รวมถึงการสร้างเส้นทางความสัมพันธ์ของภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของครัวเรือนและเปรียบเทียบสภาพส่วนบุคคของหัวหน้าครัวเรือนกับ สภาพเศรษฐกิจ
ครัวเรือนของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2.วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่
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วิธีดำเนินการวิจัย
การดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดดังนี้
สภาพทัว่ ไปของครัวเรือน
- อายุของหัวหน้าครัวเรือน
- จำนวนสมาชิกครัวเรือน
สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน
- จำนวนผู้มีรายได้
- รายได้
- จำนวนผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบัน
- รายจ่าย
- จำนวนผู้ป่วยติดเตียง
- หนี้สิน
- จำนวนเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ทรัพย์สิน
- อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน
- อาชีพรองของหัวหน้าครัวเรือน
- สวัสดิการที่ได้รับ
- ภาระของครัวเรือน
- ปัญหาสำคัญของครัวเรือน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ คือ หัวหน้าครัวเรือน 7 หมู่บ้าน ในเทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง ทั้งหมด 2,941
ครัวเรือน
ตัวอย่าง ผู้บริโภคในชุมชนบ้านเมืองงายในปี 2563 โดยขนาดตัวอย่าง ใช้หลักการของการวิเคราะห์การถดถอยเป็น
รูปแบบการวิจัยแบบสหสัมพันธ์ ดังนั้นขนาดตัวอย่างต้องขึ้นอยู่กับตัวแปร และตัวแปรที่นำมาใช้วิเคราะห์ต้องไม่น้อยว่า 20 ตัว
แปร จึงใช้กฎของ Rules ofthumb (Green: 1991) [2] โดยมีสูตรหาขนาดตัวอย่าง คือ n > 50 + 8m
เมื่อ
n แทน ขนาดของตัวอย่าง
m แทน จำนวนตัวแปรที่อยู่ในกรอบแนวคิด
จากกรอบแนวคิดเบื้องต้นมีจำนวนตัวแปร 64 ตัว แทนค่า m ได้ n ≥ 562 เมื่อคำนวณสัดส่วนขนาดตามหมู่บ้าน
เพือ่ ให้การวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้นและป้องกันข้อมูลศูนย์หาย จึงเพิ่มตัวอย่างเป็น 573 คน ใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม เรื่อง การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของ
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จัง หวัดเชียงใหม่ โดยแบ่ง เป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูล สภาพทั่วไปของหัวหน้า
ครัวเรือน ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของหัวหน้าครัวเรือน และปัญหาภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนในปัจจุบัน (ในรอบปี 2563) ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาด้านอาชีพ การทำงาน และปัญหาด้านรายได้ หนี้สิน ใช้มาตราวัดเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) นำแบบสอบถามที่ได้ทำการสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
3) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ค่า IOC
(Index of item objective congruence) จากค่า IOC ได้ค่า IOC > 0.50 ขึ้นไปทุกข้อ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ 0.50 [2]
4) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

941

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือแบบสอบถาม นำแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์ ของครอนบัค มีค่าเท่ากับ 0.9697 ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ 0.70 [2]
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรในตำบลเมืองงาย โดยเข้าไปขอข้อมูลจำนวนประชากรใน เทศบาล
ตำบลเมืองงายและเทศบาลพระธาตุปู่ก่ำเพื่อทราบจำนวนที่แท้จริงของประชากร
2)เก็บรวบรวมไว้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
3) เก็บข้อมูลกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try-out) จำนวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
4) เมื่อได้ข้อมูลจาก ตัวอย่างเก็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คือ โปรแกรม R โปรแกรมSPSS และโปรแกรม
Excel ในการประมวลผล และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ วิเคราะห์
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: S.D.)
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ โดยใช้สถิติอนุมาน ทกสอบ
ค่าเฉลี่ยน ได้แก่ t-test, F-test และ Welch test และทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนใช้ Scheffe's Test กรณีใช้ Ftest และใช้ Games-Howell กรณีใช้ Welch test
3) วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์ หาค่าสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation)และวิเคราะห์เส้นทาง
(Path Analysis) หาค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ผลการวิจัย:
ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของครัวเรือนและเปรียบเทียบสภาพส่วนบุคคของหัวหน้าครัวเรือนกับ สภาพเศรษฐกิจ
ครัวเรือน และวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของอาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือนในปัจจุบัน
อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือนในปัจจุบัน
จำนวน
ร้อยละ
การเกษตร
248
43.3
รับจ้างทั่วไป
212
37.0
ค้าขาย
76
13.3
พนักงานบริษัท/โรงแรม
14
2.4
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
13
2.3
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
7
1.2
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
3
0.5
จากตารางที่ 1 พบว่าหัวหน้าครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีจำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีจำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพครัวเรือน
สภาพครัวเรือน
S.D.
X
สภาพทัว่ ไป
อายุของหัวหน้าครัวเรือน (ปี)
45.55
9.015
จำนวนสมาชิกในครอบครัว (คน)
3.09
1.701
จำนวนผู้มีรายได้ (คน)
1.956
0.606
จำนวนผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (คน)
0.674
0.714
จำนวนผู้ป่วยติดเตียง (คน)
0.002
0.042
จำนวนเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (คน)
0.271
0.578
สภาพเศรษฐกิจ
รายได้ (บาท/เดือน)
25,251.31
14,810.28
รายจ่ายประจำ (บาท/เดือน)
6,154.52
4,328.62
ชำระหนี้ (บาท/เดือน)
21,171.03
225,439.23
ทรัพย์สินโดยรวม (บาท)
579,178.53
620,600.24
จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพทั่วไปของครอบครัว อายุเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนประมาณ 46 ปี จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวประมาณ 3 คน ผู้มีรายได้ประมาณ 2 คน ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเฉลี่ยประมาณ 1 คน
สภาพเศรษกิจของครอบครัว โดย มีรายได้เฉลี่ย 25,251 บาท/เดือน รายจ่ายประจำประมาณ 6,155 บาท/เดือน
ชำระหนี้ ประมาณ 21,171 บาท/เดือน ทรัพย์ส ินโดยรวมประมาณ 579,179 บาท รวมรายจ่ายประจำกับการชำระหนี้
ประมาณ 27,326 บาท/เดือน แสดงได้ว่ารายได้น้อยกว่า รายจ่ายรวมการชำระหนี้ ประมาณ -2,075 บาท/เดือน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบรายได้รายจ่ายหนี้สินของครัวเรือนเฉลี่ยโดยจำแนกตามอาชีพของหัวหน้าครัวเรือน
รายได้ (บาทต่อเดือน)
รายจ่าย(บาทต่อเดือน)
หนี้สิน
อาชีพของหัวหน้า
ครัวเรือน
S.D.
S.D.
S.D.
X
X
X
การเกษตร
31,195.16 14,836.15
6,515.25
4,076.13
10,229.84 18,714.98
ค้าขาย
24,763.16 10,109.89
5,220.12
3,178.63
4,065.79
14,857.85
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
33,428.57 13,151.14
6,008.57
3,939.35
N/A
N/A
รับจ้างทั่วไป
17,030.66
9,653.00
5,496.03
3,775.90
8,985.85
27,268.80
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 46,846.15 17,596.62 11,959.23
8,837.57 546,153.85 144,719.03
พนักงานบริษัท/โรงแรม 27,785.71 24,435.72 10,452.86
8,167.24
20,000.00 24,178.82
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
2,700.00
1,081.67
1,666.67
1,069.27
N/A
N/A
สถิติทดสอบ
Fw =123.555***
Fw =9.485***
Fw =13.633***
***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, N/A ไม่มีข้อมูล
จากตารางที่ 3 พบว่ามีอย่างน้อย 1 อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน ที่มีรายได้ รายจ่าย และหนี้สินแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.01
จากข้อมูลตารางที่ 3 นำมาทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ค่าสถิติ Games-Howell พบว่า ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05
หัวหน้าครัวเรือนไม่ได้ประกอบอาชีพมีรายได้เฉลี่ยแตกต่างจากอาชีพอื่น ๆ อาชีพการเกษตรแตกต่างกับรับจ้างทั่วไป ค้าขาย
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แตกต่างกับ รับจ้างทั่วไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีรายจ่ายเฉลี่ยแตกต่างกับการเกษตร รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท/โรงแรม สำหรับภาระหนี้สินเฉลี่ย อาชีพการเกษตรที่แตกต่างกับ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัวแตกต่างกับ รับจ้างทั่วไป และรับจ้างทั่วไปกับไม่ได้ประกอบอาชีพ
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือนโดยจำแนกตามอาชีพของหัวหน้าครัวเรือน
อาชีพของหัวหน้า
ครัวเรือน
การเกษตร
ค้าขาย
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท/โรงแรม
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
สถิติทดสอบ

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(บาท)
S.D.
X

663,334.68
529,143.42
828,285.71
404,808.49
1,540,769.23
953,571.43
716,666.67

679,872.19
557,713.37
607,596.83
337,278.79
1,408,619.07
756,414.69
511,680.41

ยานพาหนะ(บาท)

X

130,308.87
128,756.58
274,714.29
79,129.72
577,000.00
343,071.43
N/A

S.D.
197,062.96
210,100.16
325,211.07
135,192.80
367,516.89
282,602.59
N/A

เครื่องอำนวยความ
สะดวก(บาท)

X

20,914.96
17,943.68
14,521.14
15,444.67
18,414.62
29,300.00
8,666.67

S.D.
30,931.31
20,892.65
12,473.68
13,534.03
17,786.05
16,811.26
10,692.68

ทรัพย์สินอื่น ๆ
(บาท)

X

19,484.11
30,017.17
44,857.14
17,528.30
34,107.69
18,857.14

S.D.
26,086.85
27,116.74
15,496.54
39,416.60
50,432.72
26,703.09

N/A

N/A

Fw = 6.309***
Fw =18.703***
1.635
2.684
***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, N/A ไม่มีข้อมูล
จากตารางที่ 4 พบว่า มีอย่า งน้อย 1 อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน ที่มี มูล ค่าทรัพย์ส ิน ที่ดินสิ่ง ปลูกสร้าง และ
ยานพาหนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01
จากข้อมูลตารางที่ 4 นำมาทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ค่าสถิติ Games-Howell พบว่า ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหัวหน้าครัวเรือนที่มีอาชีพการเกษตรกับรั บจ้างทั่วไป แตกต่างกัน และมูลค่ายานพาหนะ
ของหัวหน้าครัวเรือนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจแตกต่างกับการเกษตร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท/โรงแรม
แตกต่างกับรับจ้างทั่วไป และไม่ได้ประกอบอาชีพ แตกต่างกับ การเกษตร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานบริษัท/โรงแรม
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับปัญหาจำแนกตามอาชีพของหัวหน้าครัวเรือน
ปัญหาด้านอาชีพ และการทำงาน
อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน
S.D.
X
การเกษตร
39.294
4.642
ค้าขาย
40.145
3.687
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
40.286
1.604
รับจ้างทั่วไป
39.811
5.333
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
33.692
12.658
พนักงานบริษัท/โรงแรม
39.429
3.673
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
30.000
15.620
สถิติทดสอบ
Fw = 1.167
***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ปัญหาด้านรายได้ และหนี้สิน
S.D.
X
32.157
5.765
30.500
4.583
29.571
0.787
31.896
5.180
26.769
6.220
34.286
6.195
22.333
6.506
Fw = 7.988***
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จากตารางที่ 5 ปัญหาด้านอาชีพและการทำงาน พบว่า อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว และค้าขายมีค่าเฉลี่ยระดับ
ปัญหาใกล้เคียงกันและสูงกว่าอาชีพอื่น และปัญหาด้านรายได้ และหนี้สิน อาชีพพนักงานบริษัท/โรงแรมมีค่าเฉลี่ยระดับปัญหา
สูงกว่าอาชีพอื่น และผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยระดับปัญหาด้านอาชีพ การทำงาน รายได้ และหนี้สินต่ำกว่าอาชีพอื่น
เมือ่ ทดสอบค่าเฉลี่ยพบว่ามีอย่างน้อย 1 อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน ที่มรี ะดับปัญหาด้านรายได้ และหนี้สินแตกต่างกัน
จากข้อมูลตารางที่ 5 นำมาทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ค่าสถิติ Games-Howell พบว่า ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05
หัวหน้าครัวเรือนอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวกับอาชีพการเกษตรและรับจ้างทั่วไป
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสภาพทั่วไปครัวเรือนและสภาพเศรษฐกิจครัวเรือน กับ รายได้

รายจ่าย หนี้สิน และทรัพย์สิน
ตัวแปร

r
รายได้
0.27**
0.63**
0.19
0.03

รายจ่าย
0.42**
0.34**
0.44**
0.34**

หนี้สิน
0.01
0.01
0.03
-0.02

ทรัพย์สิน
0.14**
0.14**
0.18
0.09

จำนวนสมาชิกในครอบครัว
จำนวนผู้มีรายได้
จำนวนผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
จำนวนเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
สิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ /
0.14**
0.10
-0.01
0.36**
รัฐวิสาหกิจ
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง / บัตร
0.12**
0.21**
0.00
0.09
ประกันสังคม
บัตรประกันสุขภาพเอกชน
0.11**
0.29**
-0.00
0.30**
อาารกลางวัน/อาหารเสริมฟรีสำหรับบุตรหลาน
0.11**
0.21**
0.00
0.06
โครงการอื่น ๆ ของรัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
0.34**
0.08
-0.04
0.09
โครงการธนาคารประชาชนเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระราย
0.03
0.14**
-0.00
0.01
ย่อย
รายได้
1.00
0.46**
0.14
0.31**
รายจ่าย
0.46**
1.00
0.32**
0.32**
หนี้สิน
0.14
0.32**
1.00
0.10
ทรัพย์สิน
0.31**
0.32**
0.10
1.00
**นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่า รายได้ รายจ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน และตัวแปรอื่นๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05

945

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

กำหนดตัวแปร
X1 แทน จำนวนสมาชิกในครอบครัว
X2 แทน จำนวนผู้มีรายได้
X3 แทน จำนวนเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
X5 แทน บัตรประกันสุขภาพเอกชน
X4 แทน สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
Y1 แทน รายได้
Y2 แทน รายจ่าย
Y3 แทน หนี้สิน
Y4 แทน ทรัพย์สิน
จากข้อมูลจากตารางที่ 6 นำตัวแปรมาสร้างแผนภาพเส้นทางวัดระดับความสัมพันธ์หรือ ค่าอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแต่ บางตัวแปร ได้แก่ ผ ู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง/ บัตร
ประกันสังคม อาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรีสำหรับบุตร โครงการอื่น ๆ ของรัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการ
ธนาคารประชาชนเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย มีขนาดตัวอย่างน้อย จึงไม่สามารถนำมาสร้างเส้นทางความสัมพันธ์ของ
ภาวะเศรษฐกิจให้สมบูรณ์ได้
ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของภาวะเศรษฐกิจ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของภาวะเศรษฐกิจ
ตารางที่ 7 ค่าอิทธิพลทางตรง(DE) อิทธิพลทางอ้อม(IE) และอิทธิพลรวม(TE)
ตัวแปรตาม
Y1

Y2

Y3

ตัวแปรอิสระ
X1
X2
X4
X1
X2
X3
X5
Y1
Y2

DE
0.39
0.63
0.14
0.61
0.34
0.34
0.29
0.47
0.32

IE
0.31
0.39
-0.01
0.03
0.17
-

TE
0.70
0.63
0.14
1.00
0.33
0.37
0.46
0.47
0.32
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ตัวแปรตาม
Y4

ตัวแปรอิสระ
DE
IE
TE
X4
0.36
0.05
0.41
X5
0.30
0.28
0.58
Y1
0.31
0.15
0.46
Y2
0.32
0.32
หมายเหตุ: อิทธิพลทางตรง(DE) คือ ให้ดูตามหัวลูกศรจากตัวแปรต้นไปยังตัวแปรตาม โดยไม่ผ่านตัวแปรอื่น
: อิทธิพลทางอ้อม (IE) คือ ให้ดูตามหัวลูกศรจากตัวแปรต้นไปยังตัวแปรตาม โดยผ่านตัวแปรอื่น
: อิทธิพลรวม (TE) คือ อิทธิพลทางตรง (DE) + อิทธิพลทางอ้อม (IE)
จากรูปที่ 1 และ ตารางที่ 7 พบว่า
รายได้(Y1) ได้รับอิทธิผลจากตัวแปรจำนวนสมาชิกในครอบครัว (X1) ค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 0.70 และรับ อิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกจากตัวแปร จำนวนผู้มีรายได้ (X2) มากที่สุด มีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 0.63
รายจ่าย(Y2) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตัวแปร จำนวนสมาชิกในครอบครัว (X1) มากที่สุด มีค่าอิทธิพลเชิง
สาเหตุ 0.61
หนี้สิน(Y3) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตัวแปร รายจ่าย (Y2) มากที่สุด มีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 0.32
ทรัพย์สิน(Y4) ได้รับอิทธิผลจากตัวแปรบัตรประกันสุขภาพเอกชน (X5) มีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 0.58 และอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกจากตัวแปร สิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ(X4) มากที่สุด มีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ
0.36
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สภาพทั่วโปของครัวเรือนของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า หัวหน้าครัวเรือน
อายุเฉลี่ย ประมาณ 46 ปี มีอาชีพหลักทำการเกษตร ร้อยละ 43.3 สมาชิกครัวเรือนประมาณ 3 คน ผู้มีรายได้ประมาณ 2 คน
สภาพเศรษกิจของครอบครัว โดย มีรายได้เฉลี่ย 25,251 บาท/เดือน รายจ่ายประจำประมาณ 6,155 บาท/เดือน ชำระหนี้
ประมาณ 21,171 บาท/เดือน ทรัพย์ส ินโดยรวมประมาณ 579,179 บาท รวมรายจ่ายประจำกับการชำระหนี้ ประมาณ
27,326 บาท/เดือน แสดงได้ว่ารายได้น้อยกว่า รายจ่ายรวมการชำระหนี้ ประมาณ -2,075 บาท/เดือน สอดคล้องกับผลการ
สำรวจ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของ [3] สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ย 26,018 บาท/
เดือน รายจ่ายประมาณ 20,742 บาท/เดือน และ[4] ได้ศึกษา ภาวะหนี้สินของครัวเรือนฐานรากในประเทศไทย ได้พบว่า
ปี 2562 ค่าใช้จ่ายด้านหนี้สินเฉลี่ยฯ 4,522 บาท ลดลง จากปี 2560 ร้อยละ -5.20 คิดเป็นร้อยละ 25 ของ รายได้เฉลี่ยฯ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างครัวเรือน ฐานรากยังต้องเผชิญปัญหารายได้เฉลี่ยฯ ไม่เพียงพอ ต่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยฯ ที่มีทั้งหมด
และในปีปลายปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2564) เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือน
อย่างมาก ดัง ผลการสำรวจสภาวะการมีงานทำ ช่วงวันที่ 1-12 มีนาคม 2563 ของ [5] พบว่า เมื่อเปรียบเทียบในช่วงมีนาคม
2562 กับ 2563 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานการณ์เช่นนี้ แนวโน้มรายได้ลดลง หนี้สินอาจเพิ่มขึ้น และงานวิจัย
ของ [6] ได้ศึกษา เกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนไทยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าครัวเรือนไทย “เป็นหนี้สูง เป็นหนี้กันเร็ว และ
เป็นหนี้นานตลอดช่วงชีวิต หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ครัวเรือนอาจต้องก่อหนี้คือ การที่ครัวเรือนมีรายได้ผันผวนจนไม่สามารถ
ประเมินรายได้ในอนาคตได้ดีเท่าที่ควร และอาจสร้างปัญหาในการบริหารเงินจนนำไปสู่การก่อหนี้ ส่งผลให้เป็น ครัวเรือนที่มี
ปัญหาทางการเงิน คือ ครัวเรือนที่มีรายรับต่อเดือนน้อยกว่ารายจ่ายต่อเดือน
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จากการวิจัยพบว่ามีอย่างน้อย 1 อาชีพ ที่ทำให้ค่าเฉลี่ย รายได้ รายจ่าย หนี้สินและทรัพย์สินและระดับปัญหาปัญหา
ด้านรายได้ และหนี้สิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 ซึ่ง [4] พบว่า ปี 2562 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะกลุ่มอาชีพ
และการเป็น หนี้ของครัวเรือน พบว่า มีผลต่อกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มผู้ประกอบ ธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตรมี
การ เพิ่มขึ้นของยอดหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือน มากกว่าอาชีพอื่น คือ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 ร้อยละ 21 และผลการวิจัย ของ [7]
พบว่าระดับอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและจำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับปัญหา
และอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรื อนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรือนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่าอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 46,846 บาท/เดือน มีรายจ่าย
ประจำเฉลี่ย ประมาณ 11,959 บาท/เดือน มีหนี้สินประมาณ 546,153 บาท ซึ่ง รายได้ รายจ่าย หนี้สินของอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ สูงสุดกว่าอาชีพอื่น สอดคล้อง จากผลการศึกษาของ [8] ได้วิจัย พบว่า การกระจายรายได้และการเป็นหนี้
ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กันทั้งไปและกลับ คือ ความเหลี่อมล้ำของการกระจายรายได้ครัวเรือน ส่งผลทำให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันของการเข้าถึงแหล่งทุน โดยครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นหนี้น้อยกว่าครัวเรือนที่มีรายได้สูง
อีกทั้งความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถในการก่อหนี้เนื่องจากไม่ทรัพย์สินเพื่อค้ำประกัน และการกู้ยืมเงินเพื่อใช้
การเกษตรทำให้รายได้กลับมาน้อย
จากการศึกษาพบว่ามีหลายตัวแปรที่มี อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อกัน โดยรายได้(Y1) ได้รับอิทธิผลจาก
ตัวแปรจำนวนสมาชิกในครอบครัว (X1) ค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 0.70 และรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตัวแปร จำนวนผู้มี
รายได้(X2) มากที่สุด มีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 0.63 รายจ่าย(Y2) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตัวแปร จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว(X1) มากที่สุด มีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 0.61 หนี้สิน(Y3) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตัวแปร รายจ่าย(Y2) มาก
ที่สุด มีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 0.32 ทรัพย์สิน(Y4) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตัวแปร สิทธิเบิ กคารักษาพยาบาลจาก
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ(X4) มากที่สุด มีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 0.36 ซึ่งตัวแปรจากผลการวิจัย สอดคล้องกับผลการวิจัย
[9] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ รายจ่ายการออม หนี้สิน ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจก่อหนี้และความต้องการกู้ของ
ครัวเรือนเกษตร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง รายได้เงินสดจาก
หัตถกรรม เนื้อที่เพาะปลูกทั้งสิ้หมดของครัวเรือน อายุ ระดับการศึกษา การได้รับการอบรมของหัวหน้าครัวเรือน จำนวน
สมาชิกในครัวเรือน สมาชิกครัวเรือนที่พึ่งพิง และรายได้เงินสดจากเงินโอนของครัวเรือน ปัจจัยที่มีอิทธิพลรายจ่า ยของ
ครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย รายได้เงินสด จำนวนสมาชิก ภูมิภาค ของครัวเรือน ความมั่งคั่งหรือทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนี้สิน
อายุ การศึกษา การปฏิบัติงานในเชิง เศรษฐกิจสถานภาพสมรส ของหัวหน้าครัวเรือน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของ
ครัวเรือนเกษตร ได้แก่ รายได้เงินสด ความมั่งคั่งหรือทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นของครัวเรือน อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรสการปฏิบัติง านในเชิงเศรษฐกิจ ของหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิก ภูมิภ าคของครัวเรือน และสมาชิก
ครัวเรือนที่พึ่งพิง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่งคั่งหรือทรัพย์สินสุทธิของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ รายได้เงินสดทั้งสิ้นของ
ครัวเรือน รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร มูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นของครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือน ภูมิภาคของครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกของครัวเรือนอยู่ในเขตชลประทาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าหนี้ ได้แก่ รายได้
เงินสด ทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง ของครัวเรือน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน ของหัวหน้า
ครัวเรือน สมาชิกครัวเรือนที่พึ่งพิง และภูมิภาคของครัวเรือน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาในขอบเขตประชากรที่กว้างขึ้น คือ ศึกษาหัวหน้าครัวเรือนหรือประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อื่น ๆ เช่น
ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
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2. ควรศึกษาขอบเขตเนื้อหาด้านอื่น ๆ เช่น ภาวะการออม หรือ ศึกษาตัวแปรอิสระอื่นเพิ่มเติม
3. ควรมีการศึกษาสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับ ในกรณีศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ จากปัญหา
หลายระดับ
กิติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหัวหน้าครัวเรือนในเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ:
พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ อย่างยิ่งเกิดจากการขยายตัวประชากร การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของสังคม ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการ
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้หน่วยงานการไฟฟ้าจำเป็นต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างตัวแบบ
การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิค
การพยากรณ์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีบอกซ์ -เจนกินส์ วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์ และวิธีการถดถอย โดยพิจารณา
ความแม่ น ยำจากค่ า ร้ อ ยละความคลาดเคลื ่ อ นสั ม บู รณ์ เฉลี ่ ย (Mean Absolute Percentage Error; MAPE) ข้ อ มู ล ที ่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาครั้งนี้ทำการเก็บรวบรวมโดยใช้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน จำนวน 108 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
ถึ ง เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2563 ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ แ บ่ ง ข้ อ มู ล ออกเป็ น 2 ชุ ด ชุ ด ที ่ 1 ตั ้ ง แต่ เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2555
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 96 เดือน สำหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ ชุดที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 12 เดือน ผลการศึกษาพบว่า วิธีบอกซ์-เจนกินส์ มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ สูงสุด
นำไปพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้ค่าพยากรณ์เท่ากับ 25,105,687.48, 23,860,916.79, 30,536,602.76, 32,902,098.36, 39,086,244.83,
35,841,861.98, 37,154,078.66, 34,707,369.46, 33,585,586.23, 34,500,529.48, 30,172,016.75 แ ล ะ 27,163,836.37
หน่วย ตามลำดับ
คำสำคัญ : วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธวี ินเทอร์ วิธีการถดถอย ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
Abstract:
Electrical energy is essential to human daily life as a result of population expansion, economic growth,
infrastructure development and the development of the quality of life of society. Currently, Thailand has an
increasing demand for electricity. Therefore, Provincial Electricity Authority needs to supply enough electricity
to meet the needs. In this study, the researcher has been interested to create a model of electricity
consumption of the Provincial Electricity Authority in San Sai, Chiang Mai. There are three forecasting techniques
to compare including Box-Jenkins technique, Winter’s exponential smoothing technique and Regression
technique. For measuring an accuracy, the mean absolute percentage error (MAPE) is considered.
Electricity consumption data is collected 108 months, between January 2012 and December 2020, and divided
into 2 data sets. First data set, from January 2012 to December 2019, is used for creating a predictive model.
Second data set, from January 2020 to December 2020, is used for measuring the accuracy of the model.
The study results found that Box-Jenkins method outperforms the others. This model can estimate the
electricity consumption of the Provincial Electricity Authority in San Sai, Chiang Mai from January to December
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2021 as 25,105,687.48, 23,860,916.79, 30,536,602.76, 32,902,098.36, 39,086,244.83, 35,841,861.98,
37,154,078.66, 34,707,369.46, 33,585,586.23, 34,500,529.48, 30,172,016.75 and 27,163,836.37 units, respectively.
Keywords: Box-Jenkins method, Exponential smoothing with Winter method, Regression method,
Electricity Consumption
บทนำ:
พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ
การสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การศึกษา และไฟฟ้ายังเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิ ต
และการขายสิน ค้า ซึ ่ งปั จ จั ยที่ ท ำให้ ความต้ อ งการใช้ไฟฟ้า ของประเทศเพิ่ มขึ ้น มาจากการขยายตัว ประชากร การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของสังคม [1]
ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,200 เมกะวัตต์ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
โรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้น และเนื่องจากปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของประเทศมีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 70 รองลงมา
ได้แก่ ลิกไนท์และถ่านหิน รวมประมาณร้อยละ 20 ที่เหลื อเป็นพลังงานหมุนเวียนและการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน [2]
ทำให้หน่วยงานการไฟฟ้าจำเป็นต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสันทราย
เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย มี ห น้ า ที ่ บ ริ ก ารจำหน่ า ยไฟฟ้ า แก่ ป ระชาชนในอำเภอสั นทราย เพื ่ อ ตอบสนอง
ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นมาก จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการเสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของระบบไฟฟ้ า ให้ ม ี ค วามพร้ อ มสำหรั บ รองรั บ การขยายตั ว ของการใช้ ไ ฟฟ้ า ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีนักวิจัยหลาย ๆ ท่านได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ปริมาณหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าจังหวัด
พิษณุโลก [3] ที่ใช้วิธีพยากรณ์เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม ด้วยวิธีปรับให้เรียบแบบโฮลท์วินเตอร์ที่มีฤดูกาลเชิงผลคูณ (Holt–
Winters Multiplicative Method) วิธีบอกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins Method) ผลการศึกษาพบว่า วิธีบอกซ์และเจนกินส์
เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ปริมาณหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก คือมีตัว แบบ ARIMA (1,1,1) (0,1,1) 12
ที่ให้ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 8.863 และศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในส่วนภูมิภาค [4] ใช้วิธีพยากรณ์เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม ด้วยวิธีการบอกซ์ -เจนกินส์ วิธีการปรับให้เรียบแบบเลขชี้กำลั ง
วิธีการแยกองค์ประกอบ และวิธีการวิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษาพบว่า วิธีการพยากรณ์ด้วยวิธีการบอกซ์ -เจนกินส์
เหมาะสมกว่าวิธีอื่น ๆ ตัวแบบ ARIMA (1,1,1) (1,0,0)12 สำหรับข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
ในการศึ ก ษาครั ้งนี ้ ผู ้ ว ิ จ ั ย ศึ ก ษาการสร้ างตั ว แบบการพยากรณ์ และพยากรณ์ป ริ มาณการใช้ ไฟฟ้า ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเทคนิคการพยากรณ์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีบอกซ์และเจนกินส์ วิธีปรับให้เรียบเอกซ์
โพเนนเชียลด้วยวินเทอร์ และวิธีการถดถอย เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทรายนำข้อมูลทีไ่ ด้ไปวางแผน ขยายกำลังผลิต
ไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบสายจำหน่าย และการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง:
การพยากรณ์ คือ การคาดคะเนหรือการทำนายการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ประสบการณ์
และความรู้ความสามารถของผู้พยากรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาทำการศึกษาถึงรูปแบบของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยทั่วไป
วิธีการพยากรณ์ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และการพยากรณ์เชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Methods) สำหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มและ
ฤดูกาลเป็นส่วนประกอบ ทำการศึกษารวมทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้
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การพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบบอกซ์-เจนกินส์ เป็นระเบียบวิธีทางสถิติสำหรับหาตัวแบบพยากรณ์ เทคนิคนี้อาศัย
ความสัมพันธ์จากข้อมูลในอดีต เพื่อหาตัวแบบแสดงพฤติกรรมของข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์พฤติกรรมในอนาคต
เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการพยากรณ์ในระยะสั้น ตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบบอกซ์ -เจนกินส์
เรียกตัวแบบ ARIMA ซึ่งย่อมาจากคำว่า Autoregressive Integrated Moving Average โดยมีตัวแบบทั่วไป คือ [5]
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โดยที่

Yt
0
1 , 2 ,..., p
1 , 2 ,..., q

L , 2L , ..., PL

L , 2L , ..., QL

คือ ค่าสังเกต ณ คาบเวลาที่ t
คือ ค่าคงที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยฤดูกาล
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ฤดูกาล
2

t

คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ คาบเวลาที่ t และ  t ~ Nid(0,  )

B
p
d
q
P
D
Q
L

คือ ตัวดำเนินการถดถอยหลังเวลา โดยที่ B Yt = Yt −m
คือ อันดับของตัวแบบการถดถอย
คือ จำนวนครั้งของการทำผลต่างเพื่อ ทำให้อนุกรมเวลาคงที่
คือ อันดับของตัวแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
คือ อันดับของตัวแบบการถดถอยฤดูกาล
คือ จำนวนครั้งของการทำผลต่างฤดูกาล
คือ อันดับของตัวแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ฤดูกาล
คือ จำนวนฤดูกาล (ฤดูกาลรายเดือน L=12)
m

ขั้นตอนของวิธีการหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมโดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins Method) มี 4 ขั้นตอนดังนี้
1. พิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อมูลอนุกรมเวลาว่าคงที่หรือไม่ หากไม่คงที่ทำการหาผลต่างเพื่อทำให้ลักษณะ
การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาที่คงที่
2. กำหนดรูปแบบ เพื่อหาตัวแบบที่เ หมาะสม จากการพิจารณาแผนภาพสหสัม พั นธ์ ในตัว (ACF) และแผนภาพ
สหสัมพันธ์ในตัวบางส่วน (PACF)
3. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการพิจารณาแผนภาพสหสัมพันธ์ในตัว (ACF) และแผนภาพสหสัมพันธ์
ในตัวบางส่วน (PACF) ของค่าความคลาดเคลื่อน
การพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์
วิธีการวินเทอร์เหมาะสำหรับใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลที่มีแนวโน้มและมีอิทธิพลของฤดูกาลและใช้พยากรณ์
ระยะสั้นจนถึงปานกลางข้อมูลไม่ควรเป็นรายปีเพราะจะทำให้ไม่สามารถแยกอิทธิพลของฤดูกาลได้ข้อมูลควรอยู่ในรูปรายเดือน
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รายสัปดาห์ รายไตรมาส เป็นต้น วิธีการของวินเทอร์นี้ยั งคงใช้หลักการปรับให้เรียบแบบเลขชี้กำลัง คือให้น้ำหนักกับข้อมูล
ไม่เท่ากันและมีค่าคงที่ปรับให้เรียบ 3 ค่า [5]
 (Alpha) = ค่าคงที่ปรับให้เรียบสำหรับระดับ 0    1
 (Gamma) = ค่าคงที่ปรับให้เรียบสำหรับแนวโน้ม 0    1
 (Delta) = ค่าคงที่ปรับให้เรียบสำหรับฤดูกาล 0    1
*******สำหรับตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีวินเทอร์ มี2 รูปแบบ ได้แก่ ตัวแบบเชิงบวก และตัวแบบเชิงคูณ สำหรับงานวิจัยนี้
เลือกใช้ตัวแบบเชิงคูณ ซึ่งมีตัวแบบดังนี้
***********
สำหรับตัวแบบ (model) ของข้อมูลมีดังนี้
Yt = (0 + 1 t)S t  t
Yt
เมื่อ
คือ ข้อมูลหรือค่าสังเกต ณ เวลาt
0 , 1 คือ ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ
St
คือ ค่าวัดอิทธิพลของฤดูกาลที่ t
t
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
ตัวแบบพยากรณ์ สำหรับ p หน่วยเวลาล่วงหน้า ณ คาบเวลา t เป็นดังนี้

Ŷt (p) = ˆ t + ˆ t p S t +p−L

โดยที่

Ŷt (p)
L

คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + p
คือ จำนวนฤดูกาล (อนุกรมเวลารายเดือน L=12)

 Y 
ˆ t =   t  + (1 − )(ˆ t −1 + ˆ t −1 )
 S t −L 
ˆ t =  (ˆ t − ˆ t −1 ) + (1 −  )ˆ t −1

Y
St =  t
 ˆ t


 + (1 − )S t−12


การพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอย
วิธีการถดถอย ตัวแปรอิสระคือตัวแปรเวลา และฤดูกาลเป็นตัวแปรที่ใช้แทนความผันแปร คือ ตัวแปรหุ่น
ซึ่งเป็นการกำหนดค่าขึ้นมาเพื่อบอกว่าข้อมูลอนุกรมเวลานั้นเกิดขึ้นในฤดูกาลใด โดยกำหนดให้ตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากับ 0
ถ้าข้อมูลอนุกรมเวลาไม่ตกในฤดูกาลที่กำหนด และกำหนดให้ตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากับ 1 ถ้าข้อมูลอนุกรมเวลาตกในฤดูกาลที่กำหนด
ดังนั้น ค่า 0, 1 ไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่เป็ นค่าที่ใช้แ ทนความหมายเท่ านั ้นไม่มี ความหมายทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในที่ นี้ข้ อ มู ล
อนุกรมเวลานี้เป็นรายเดือนจึงมีตัวแปรหุ่น = จำนวนฤดูกาล - 1 ซึ่งก็คือ L = 12 – 1 = 11 ดังนั้นตัวแบบการถดถอยที่ ใ ช้
ในการพยากรณ์คือ [6]
Yt =  + 0 t + 1S1t + 2 S2t + ... + L-1SL-1,t +  t
โดยที่


0
i

คือ ระยะตัดแกนตั้ง
คือ อัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลง Yt เมื่อ t เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
คือ ค่าวัดความผันแปรตามฤดูกาลที่ i เมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ L
เมื่อค่าสังเกต Yt ตกอยู่ในฤดูกาลที่ i เมื่อ i = 1,2,3,…,L-1
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1
S1i = 
0

เมื่อค่าสังเกต Yt ไม่ตกอยู่ในฤดูกาลที่ i เมื่อ i = 1,2,3,…,L-1

ตัวแบบพยากรณ์ ณ คาบเวลา t เป็นดังนี้

Yˆt = a + b 0 t + b1S1t + b 2 S2t + ... + bL-1SL-1,t

การตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์
การตรวจสอบความแม่นยำของวิธีพยากรณ์ ด้วยค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลีย่ (Mean Absolute
Percentage Error; MAPE) เป็ น การวั ด ความแม่ น ยำจากค่ า ความคลาดเคลื ่ อ นของการพยากรณ์ เ ที ย บกั บ ค่ า จริ ง
โดยไม่คิดเครื่องหมาย ค่า MAPE ไม่มีหน่วย จึงเหมาะที่จะใช้กับการเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์หลายวิธีเมื่อใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ดังนี้
[6]
n e
 t ×100
t=1 Yt
MAPE =
n
โดยที่ e t
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t และ t = 1,2,3,…,n
Yt
คือ ค่าข้อมูลจริง ณ เวลาที่ t
คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด
n
วิธีการดำเนินงานวิจัย:
1. การจัดเตรียมข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย (หน่วย: Unit) ตั้งแต่
เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 108 เดือน
2. ศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา
3. สร้ า งตั ว แบบพยากรณ์ ด ้ ว ยวิ ธ ี บ อกซ์ -เจนกิ น ส์ วิ ธ ี ป รั บ ให้ เ รี ย บของเอกซ์ โ พเนนเชี ย ล ด้ ว ยวิ น เทอร์
และวิธีการถดถอย
4. เปรียบเทียบความแม่นยำของการพยากรณ์โดยพิจารณาจากค่า MAPE ต่ำทีส่ ุด
5. พยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้ตัวแบบพยากรณ์
ที่มีความแม่นยำที่สุด
ผลการศึกษา:
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวม 108 เดือน พบว่า ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีลักษณะการเคลื่อนไหว
จากอิทธิพลของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 24,779,028.45 หน่วย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4,384,898.36 หน่วย ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 36,221,755.39 หน่วย
และปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 16,946,974.42 หน่วย
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ภาพที่ 1 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (หน่วย: unit) ตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาพที่ 2 การแปลงข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (หน่วย: unit) ตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ในรูปของ 1/Y
ในการวิ จ ั ย ครั ้ งนี ้ ไ ด้ ท ำการแปลงข้ อ มู ลปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ให้ อ ยู ่ ใ นรู ป ของ 1/ Y เพื ่ อ ให้ ค ุ ณ ลั ก ษณะของข้ อมูล
และค่ า ความคลาดเคลื ่ อ นของตั ว แบบเป็ น ไปตามข้ อ มสมมติ ฐ าน จากนั ้ น ทำการทดสอบแนวโน้ ม และทดสอบฤดู ก าล
พบว่า ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรูปของ 1/Y มีส่วนประกอบของแนวโน้มและฤดูกาล จึงทำการหาตัวแบบพยากรณ์ ดังนี้
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1. วิธีบอกซ์-เจนกินส์
จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหว พบว่าข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรูปของ 1/Y ยังไม่คงที่ จึงทำการปรับข้อมูล
โดยการหาผลต่าง เพื่อให้ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวคงที่ และเมื่อทำการหาผลต่าง 1 ครั้ง พบว่าข้อมูลมีลักษณะการเคลื่อนไหวคงที่
จึงกำหนดรูปแบบเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม ดังภาพที่ 3

1/Y

ภาพที่ 3 การหาผลต่างครั้งที่ 1 ของลักษณะการเคลื่อนไหวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถูกแปลงในรูป 1/Y
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแบบพยากรณ์ ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 ที่ถูกแปลงในรูป 1/Y
Type
Coef
SE Coef
T-Value
AR 1
0.6594
0.0915
7.21
MA 1
0.9689
0.0325
29.79
SMA 12
0.6068
0.0986
6.15
MAPE = 3.963569

P-Value
0.000
0.000
0.000

ตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์ -เจนกินส์ในรูปแบบต่าง ๆ ถูกนำมาคัดเลือกหาตัวแบบที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า
ตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับวิธีบอก-เจนกินส์ คือตัวแบบพยากรณ์ ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 ได้ผลวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 สามารถ
เขียนตัวแบบพยากรณ์ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถูกแปลงในรูป 1/ Y
ดังนี้
Ŷt = 1.6594Yt-1 - 0.6594Yt-2 + Yt-12 - 1.6594Yt-13 + 0.6594Yt-14 + 0.5879 t-13 - 0.6068  t-12
-0.9689 t-1 +  t
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ตารางที่ 2 สถิติ Box-Pierce ของตัวแบบพยากรณ์ ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 ที่ถูกแปลงในรูป 1/Y
Lag
12
24
36
Chi-Square
16.74
29.02
45.14
DF
9
21
33
P-Value
0.053
0.114
0.077

48
58.93
45
0.080

ตารางที่ 2 แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่าการทดสอบช่วงห่างของเวลาที่ 12, 24, 36 และ 48
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value > 0.05) แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์มีการเคลื่อนไหวเป็นอิสระกัน

ภาพที่ 4 แผนภาพสหสัมพันธ์ในตัว (ACF) และสหสัมพันธ์ในตัวบางส่วน (PACF) ของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบพยากรณ์
ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 ทีถ่ ูกแปลงในรูป 1/Y
ภาพที่ 4 เมื่อพิจารณาฟัง ก์ชันสหสัมพันธ์ในตัว (ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวบางส่วน (PACF) ของค่าความ
คลาดเคลื่อน พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนตกอยู่ในขอบเขตความที่กำหนดทุกค่า แสดงว่าความคลาดเคลื่อนไม่มีสหสัมพันธ์กัน นั่น
คือ สมการพยากรณ์จากวิธีบอกซ์-เจนกินส์ มีความเหมาะสมสำหรับข้อมูลชุดนี้
2. วิธีปรับให้เรียบของเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธวี ินเทอร์
เมื่อนำข้อมูลมาสร้างตัวแบบด้วยวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์ตัวแบบรูปแบบการคูณ ได้ค่าคงที่
ปรับให้เรียบสำหรับแนวโน้ม  เท่ากับ 0.787 ค่าคงที่ปรับให้เรียบสำหรับความชัน  เท่ากับ 0.001 และค่าคงที่ปรับให้เรียบ
สำหรับฤดูกาล  เท่ากับ 0.592 และให้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) เท่ากับ 9.2501
ตารางที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของวิธีปรับให้เรียบของเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเทอร์ ทีถ่ ูกแปลงในรูป 1/Y
Parameter
Estimate
SE
t-test
P-value
0.787
0.104
7.594
0.000


0.001
0.012
0.082
0.935
0.592
0.352
1.682
0.096

MAPE = 9.2501
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3. วิธีการถดถอย
เมื่อนำข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มาสร้างตัวแบบ
พยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถูกแปลงในรูป 1/Y ด้วยวิธีการถดถอย
พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ถูกแปลงในรูป 1/Y ได้ค่อนข้างแม่นยำ คิดเป็นร้อยละ 94.28 และจากการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
การถดถอย พบว่าตัวแบบพยากรณ์มีความเหมาะสม ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม ( P-value < 0.05)
ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4 และได้ตัวแบบพยากรณ์ดังนี้
-8
-10
-9
-9
-9
Yˆt = 5.69401 × 10 - 1.84514 × 10 t + 1.54877 × 10 S1t + 3.49080 × 10 S2 t - 5.77935 × 10 S3t
-9

-8

-9

-9

-9

-9

-9

-7.25387 × 10 S 4 t - 1.16998 × 10 S5t - 9.76538 × 10 S6t - 9.98126 × 10 S7 t - 8.24286 × 10 S8t
-9

-6.94549 × 10 S9t - 7.35650 × 10 S10t - 3.632164 × 10 S11t
เมื่อ t = 1,2,3,… (t=1 ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2555)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการถดถอย ที่ถูกแปลงในรูป 1/Y
ตัวแบบ
สัมประสิทธิก์ ารถดถอย
ค่าคงที่
5.69402E-08
t
-1.84514E-10
S1t
1.54877E-09
S2t
3.4908E-09
S3t
-5.77935E-09
S4t
-7.25387E-09
S5t
-1.16998E-08
S6t
-9.76539E-09
S7t
-9.98126E-09
S8t
-8.24286E-09
S9t
-6.9455E-09
S10t
-7.3565E-09
S11t
-3.63216E-09
2
R = 0.95, R = 0.9428, F = 131.550, P-value = 0.000
MAPE = 5.65379

สถิติทดสอบ
81.32
-28.85
1.79
4.04
-6.69
-8.41
-13.56
-11.32
-11.58
-9.56
-8.06
-8.54
-4.22

P-value
0.000
0.000
0.077
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

4. ผลการเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการพยากรณ์ ทัง้ 3 วิธี
เมื่อทำการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี ได้แก่ วิธีบอกซ์ -เจนกินส์ วิธีปรับให้เรียบเอกโพเนนเชียล
ด้วยวิธีวินเทอร์ และวิธีการถดถอย โดยพิจารณาจากค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage
Error; MAPE) พบว่า การพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 มีค่า MAPE ต่ำทีส่ ุด เท่ากับ 3.963569 นั่นคือ
ตัวแบบการพยากรณ์มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์สงู สุด จึงความเหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้มากที่สุด เมื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 โดยการพิจารณาค่าส่วนเหลือ ได้ผลวิเคราะห์ ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธบี อกซ์-เจนกินส์ ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 ทีถ่ ูกแปลงในรูป 1/Y
ภาพที ่ 5 แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของตั ว แบบพยากรณ์ ว ิ ธ ี บ อกซ์ - เจนกิ น ส์ ARIMA(1,1,1)(0,1,1) 12
โดยการตรวจสอบค่าส่วนเหลือ พบว่าค่าส่วนเหลือของข้อมูลมีการแจกแจงปรกติ เมื่อสร้างกราฟการกระจายระหว่างค่าส่วนเหลือ
กับค่าพยากรณ์ พบว่ามีการกระจายตัวอยู่รอบค่าศูนย์ แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนคงที่ และเมื่อ สร้างกราฟการกระจาย
ระหว่างค่าส่วนเหลือกับคาบเวลา พบว่ามีการกระจายตัวอยู่รอบค่าศูนย์ตลอดทุกคาบเวลา แสดงว่าค่าส่วนเหลือเป็นอิสระกัน
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแบบพยากรณ์วิธีบอกซ์-เจนกินส์ ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 เพื่อพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความเหมาะสม

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบค่าสังเกตและค่าพยากรณ์โดยใช้วิธีพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12
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จากภาพที่ 6 พบว่า ค่าพยากรณ์โดยใช้วิธีพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์ -เจนกินส์ ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 สามารถพยากรณ์
ได้ค่อนข้างแม่นยำ และใกล้เคียงกับค่าสังเกต เมื่อนำไปพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ค่าพยากรณ์เท่ากับ 25,105,687.48, 23,860,916.79,
30,536,602.76, 32,902,098.36, 39,086,244.83, 35,841,861.98, 37,154,078.66, 34,707,369.46, 33,585,586.23,
34,500,529.48, 30,172,016.75 และ 27,163,836.37 หน่วย ตามลำดับ
ตารางที ่ 5 ค่ า พยากรณ์ ล ่ ว งหน้ า 12 เดื อ น ตั ้ งแต่ เ ดื อ นมกราคมถึ งเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2564 ด้ ว ยวิ ธ ี บ อกซ์ -เจนกิ น ส์
ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12
เดือน
ค่าพยากรณ์ล่วงหน้า (หน่วย)
มกราคม
25,105,687.48
กุมภาพันธ์
23,860,916.79
มีนาคม
30,536,602.76
เมษายน
32,902,098.36
พฤษภาคม
39,086,244.83
มิถุนายน
35,841,861.98
กรกฎาคม
37,154,078.66
สิงหาคม
34,707,369.46
กันยายน
33,585,586.23
ตุลาคม
34,500,529.48
พฤศจิกายน
30,172,016.75
ธันวาคม
27,163,836.37
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย:
จากผลการศึกษาพบว่าข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาล โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงฤดูร้อน มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดในช่วงฤดูหนาว จะเห็นว่า ตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์ -เจนกินส์
ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์มากที่สุด เนื่องจากมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบู รณ์เฉลี่ย
(MAPE) ต่ำที่สุด นั่นคือสามารถพยากรณ์ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสั นทราย จังหวัดเชียงใหม่
ได้ค่อนข้างแม่นยำ ค่าสังเกตและค่าพยากรณ์มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ [3] ที่พบว่า วิธีบอกซ์และ
เจนกินส์ เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ปริมาณหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก มีความแม่นยำในการพยากรณ์
มากที่สุด ให้ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 8.863 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ [4] ที่พบว่าวิธี การ
พยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์ -เจนกินส์ เหมาะสมกว่าวิธี อื่น ๆ ตัวแบบ ARIMA (1,1,1) (1,0,0)12 สำหรับข้อมูลปริมาณความต้องการ
ใช้ ไ ฟฟ้ า ทุ ก ประเภท ผลการพยากรณ์ ใ นอนาคตคาดว่ า ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ในประเภทบ้ า นอยู ่ อ าศั ย กิ จ การ
ขนาดต่าง ๆ และกิจการเฉพาะอย่างของทุกภาค ในปี 2543 -2545 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
จากการวิ จัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 108 เดือน ถ้าหากมีการค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้มากกว่านี้ อาจจะสามารถทำให้การพยากรณ์มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
และในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะเพิ่มเทคนิคการพยากรณ์อื่น ๆ เช่น วิธีการพยากรณ์รวม เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการสนับสนุน
งานวิจัยนี้
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ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
[5] วราฤทธิ์ พานิชกิจโกสลกุล , “การพยากรณ์อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ : เปรียบเทียบโดยวิธีแยกส่วนประกอบ
วิธีของวินเตอร์ และวิธีของบ๊อกซ์-เจนกินส์”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, (2549)
[6] สมเกตุ เกียรติเอี่ยม, เทคนิคการพยากรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 2, สงขลา : น้าศิลป์หาดใหญ่. (2548)
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METER INSTALLATION DEMAND FORECAST FOR THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
IN THE SAN SAI DISTRICT, CHIANGMAI
ริตารัตน์ ด้วงบู่1,* และ ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์1
Ritarat Duangbu1,* and Siriporn Samutwachirawong1
1
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน:

ริตารัตน์ ด้วงบู่ อีเมล: r.duangbu1509@gmail.com

บทคัดย่อ:
จากอัตราการเพิ่มจำนวนประชากรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง การพยากรณ์
จำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยองค์กรในการเตรียมความพร้อมและประกอบการตัดสินใจวางแผนการ
ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าที่มาขอใช้ไฟฟ้าพึงพอใจต่อการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและสร้างตัวแบบการพยากรณ์จำนวนคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้ข้อมูลจากแผนกบริการลูกค้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 96 เดือน โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น
2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 84 เดือน ใช้สำหรับการพยากรณ์หาตัวแบบ โดย
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการพยากรณ์ 3 วิธีคือ 1) วิธี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 2) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฤดูกาล 3) วิธีบอกซ์ เจนกินส์ จากนั้นจึงนำวิธีการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี มาคำนวณค่าพยากรณ์ล่วงหน้ากับข้อมูลชุดที่ 2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 12 เดือน สำหรับการเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจาก
ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) ที่ต่ำที่สุด
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย โดยกำหนด k = 5
สมการของการพยากรณ์ คือ Yˆ63 ( p) = 240.8075 เมื่อ p = 1, 2,3,...
คำสำคัญ: ความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ รากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลั งสอง ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ์
Abstract:
the San Sai district, Chiangmai, Thailand, with an fastest growing population. the ability to forecast the
demand for meter installation can help the Provincial Electricity Authority to prepare the system to meet
people’s needs. As a result, our research aims at studying and forming the forecast model for meter installation
demand for San Sai Provincial Electricity Authority, Chiangmai. The data was gathered from the customer
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service department from January, 2013 to December, 2020. The data is divided into 2 groups. The first group,
which was collected during January, 2013 and December, 2019, equaling 84 months, is used to forecast the
model. The second group was collected from January, 2020 to December, 2020, equaling 12 months. The
study employs 3 forms of forecast: Simple Moving Average (SMA), Simple Seasonal Exponential Smoothing
(SSES), and Box-Jenkins. The three forms are used to calculate the forecast of the data in both groups. All
forms of the forecast used in the two groups were compared to find the most suitable model by using Root
Mean Square Error (RMSE) and Mean Absolute Percentage (MAPE). The study found that the most proper
forecast model is to use Simple Moving Average (SMA). By determining k = 5, the equation of the forecast
model is Yˆ63 ( p) = 240.8075 when p = 1, 2,3,...
Keywords: Meter installation demand, Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Percentage (MAPE)
บทนำ:
ปั จ จุ บ ั น พลั ง งานไฟฟ้ า เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ปั จ จั ย หนึ ่ ง สำหรั บ การดำรงชี ว ิ ต ประจำวั น ของประชาชนในประเทศ
ทั้งการสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ และการศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรในการขันเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิตทั้ง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และการขาย
สินค้า [1] โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ด้านประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากจึงมีความพร้อมสูงสุด
สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมทั้งทางถนน และทางอากาศ จึงมีประชากรแฝงจากต่างจังหวัดย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัย
การเปลี่ ย นแปลงจานวนประชากรช่ ว งปี 2556-2562 จั งหวั ด เชี ย งใหม่
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรช่วงปี 2556-2562 จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน [2] จากข้อมูลสถิติจำนวนประชากร พบว่า 10 อันดับของอำเภอที่มีจำนวนประชากรสูงสุด ช่วงปี
2556-2562 โดย 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ อำเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ , อำเภอสั น ทราย และอำเภอฝาง ตามลำดั บ รองลงมา
จะเป็ น อำเภอโดยรอบตั วเมื อ งเป็ นหลั กได้ แก่ เชี ย งดาว แม่ ร ิ ม หางดง สั น กำแพง สารภี แม่ แ ตง และแม่ อ าย ตามลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากรจาก 10 อำเภอในช่วงปี 2556-2562 ซึ่งจะเห็นได้ว่าอำเภอสันทราย
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มีอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากรเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากอำเภอเชียงดาว [3] เนื่องด้วยอำเภอสันทรายเป็นหนึ่งใน
อำเภอที่ประชากรเลือกเข้าอยู่อาศัย จึงมีภาคเอกชนเข้ามาลงทุนโครงการบ้านจัดสรร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ในการ
บริการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยมิเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดที่ทำงานด้วยการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
วัดปริมาณกำลังไฟฟ้ากระแสสลับทั้งในบ้านเรือน และในโรงงางอุตสาหกรรม [4] ดังนั้นมิเตอร์ไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต่อองค์กร
จานวนประชากรช่ ว งปี 2556-2562 อาเภอสั น ทราย จั งหวั ด เชี ย งใหม่
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ภาพที่ 2 จำนวนประชากรช่วงปี 2556-2562 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อย่างมาก ซึ่งก่อนที่จะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ต้องผ่านกระบวนการขอใช้ไฟฟ้า โดยยื่นคำร้องและแจ้งความประสงค์การขอใช้ไฟฟ้า
ตามแบบฟอร์มได้ที่จุดบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่องทางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด เช่น PEA Shop, PEA
Mobile Shop, Internet, Mobile Application เป็นต้น [5] ทั้งนี้การขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่มีระเบียบและขั้นตอนในการดำเนิน
หลายขั้นตอน ทำให้ใช้ระยะเวลานานก่อนจะสามารถส่งคำร้องให้แผนกมิเตอร์เพื่อส่งต่อคำร้องให้ผู้รับเหมาติดตั้งมิเตอร์ให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องด้วยผู้ใช้ไฟฟ้าที่มาขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่มีจำนวนมาก ทำให้บางระยะเวลาทางหน่วยงานมีมิเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย มีจำนวนมิเตอร์ที่อยู่ในความดูแลโดยรายย่อยมีทั้งหมด 71,264 เครื่อง
และรายใหญ่ ม ี ท ั ้ ง หมด 600 หม้ อ [6] โดยประชากรในอำเภอสั น ทรายมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ ้ น เรื ่ อ ย ๆ มี อ ั ต ราการขยายตั ว
อยู่ที่ 1,665.34 คนต่อปี [3] ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้านั้นสูง ส่งผลให้จำนวนคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่เพิ่มสูงขึ้นตามดังนั้นการ
พยากรณ์จำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่ อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของแผนกบริการลูกค้า ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
และสร้ า งตั ว แบบการพยากรณ์ จ ำนวนความต้ อ งการติ ด ตั ้ ง มิ เ ตอร์ ใ หม่ ข องการไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค อำเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่
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วิธีการศึกษา:
****รูปแบบการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บรวบรวมจากแผนกบริการลูกค้า โดยสร้างคำร้องใน Smart Customer
service System (SCS) คำร้องที่ดำเนินการชำระเงินแล้วจะเชื่อมต่อกับโปรแกรม SAP® Business One ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลัก
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และจำแนกข้อมูลออกเป็นรายเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม
ปี 2556 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 96 เดือน แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 ถึง
เดือนธันวาคม ปี 2562 จำนวน 84 เดือน สำหรับการพยากรณ์หาตัวแบบ โดยงานวิจัยนี้ใช้วิธีการพยากรณ์ 3 วิธี ด้วยวิธคี ่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่อย่างง่าย วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฤดูกาล วิธีบอกซ์-เจนกินส์ จากนั้นจึงนำวิธีการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธีมาคำนวณหา
การพยากรณ์ล่วงหน้ากับข้อมูลชุดที่ 2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 12 เดือน สำหรับการ
เปรียบเทียบเพื่อหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยเกณฑ์พิจารณาจากค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง
(RMSE) และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) ที่ต่ำที่สุด จากนั้นจึงทำการพยากรณ์จำนวนความต้องการ
ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ล่วงหน้า 12 เดือน
****สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
****1. การทดสอบแนวโน้มและฤดูกาล
1.1 การทดสอบแนวโน้มด้วยวิธีการถดถอยเป็นการทดสอบแนวโน้มแบบอิงพารามิเตอร์ โดยพิจารณาได้จากค่าแนวโน้ม
จากการทกสอบค่าพารามิเตอร์  0 และ 1 ในสมกรถดถอย Yt = 0 + 1t +  t และมีสมการถดถอยสำหรับอนุกรมเวลา
ตัวอย่าง Yt = b0 + b1t (t = 1, 2,3,..., n) เมื่อกำหนดให้  0 คือจุดตัดแกน (Y-intercept) 1 คือเส้นแนวโน้ม (Slope)
และมีค่า b0 และ b1 เป็นค่าประมาณของ  0 และ 1 ตามลำดับ
1.2 ทดสอบฤดู ก าลด้ ว ย H0 : L = 0 เป็ น การทดสอบแบบอิงพารามิเ ตอร์ โดยทำการทดสอบค่ า สัม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ออโต้ระหว่างค่าสังเกตในอนุกรมเวลาที่อยู่ห่างกัน ชวงเวลที่เป็นศูนย์หรือไม่ ถ้าหากไม่เป็นศูนย์ก็สรุปได้ว่าข้อมูล
อนุกรมเวลามีความผันแปรตามฤดูกาล อนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาลนั้นจะสัง เกตจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ออโต้
L
3L
ของข้อมูลอนุกรมเวลาได้ว่า rk จะมีค่ามากที่ช่วงเวลา , L, , 2 L เมื่อ L คือจำนวนฤดูกาล (เช่น รายไตรมาส L = 4 ,
2

2

รายเดือน L = 12 เป็นต้น) [7]
****2. วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average: SMA)
เป็นวิธีการพยากรณ์ท ี่เหมาะกับ ข้ อมูล ที่ มีลั กษณะการเคลื่ อนไหวอยู่ ในระดับคงที ่หรื อข้อมูลค่ อนข้ างราบเรี ย บ
ตามแนวนอน (Horizontal data) และเหมาะกับการพยากรณ์ระยะสั้น (Short term) การพยากรณ์นี้จะมีการนำค่าสังเกตหรือ
ข้อมูลล่าสุดจำนวน k ค่า เช่น 3 ค่า หรือ 5 ค่า มาหาค่าเฉลี่ยซึ่งการเฉลี่ยนี้เป็นการเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักกับค่าสังเกตแต่ละค่าเท่ากัน
1

 Wi =  สำหรับจำนวนค่าสังเกตที่จะนำมาหาค่าเฉลี่ย นั้น ถ้าข้อมูล มีการเคลื่อนไหวมากควรใช้จำนวนค่าสังเกตมาก
k

จะใช้ค่า k สูง และในทางกลับกัน ถ้าข้อมูลค่อนข้างเรียบมีการเคลื่อนไหวน้อยควรใช้จำนวนค่าสังเกตน้อยลง จะใช้ค่า k ต่ำ

โดยทั่วไปจะเลือกค่า k ที่ทำให้ผลการพยากรณ์แม่นยำที่สุด [7]
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สำหรับตัวแบบ (model) มีดังนี้
Yt = 0 +  t

เมื่อ

(1)

Yt คือ ข้อมูลหรือค่าสังเกต ณ เวลา t

 0 คือ ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ
 t คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t

สำหรับสูตรที่ใช้ในการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าที่เวลา t มีดังนี้
k −1

Yˆt (1) =  WiYt −1
i =0

โดยที่

Y + Y + Y + ... + Yt −k +1
Yˆt (1) = t t −1 t −2
k
ˆ
Yt (1) คือ ค่าพยากรณ์ล่วงหน้า 1 ช่วงเวลาจากเวลา t

Yt

คือ ข้อมูลหรือค่าสังเกด ณ เวลา t

k

คือ จำนวนข้อมูลที่นำมาหาค่าเฉลี่ย

k −1

W
i =0

i

=1

จะได้สมการพยากรณ์ลว่ งหน้า p ช่วงเวลาใด ๆ จะมีค่าเท่ากับ Yˆt (1) เป็นเรื่อย ๆ ดังนั้นเทคนิคนี้จึงเหมาสมกับข้อมูล
ที่ค่อนข้างคงที่และใช้การพยากรณ์ในระยะสั้น
****3. วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฤวิธีปรับเรียบเอ็กซ์ฤดูกาล (Simple Seasonal Exponential Smoothing: SSES)
โพเนนเชียลที่มีฤดูกาลมีความเหมาะสมกับการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่มีเพี ยงความผันแปรตามฤดูกาลและไม่ มี
ส่วนประกอบของแนวโน้ม [8]
สำหรับตัวแบบ (model) มีดังนี้
(2)
Yt = 0 + St +  t
Yˆt = at + Sˆt

เมื่อ

 0 คือ พารามิเตอร์ของตัวแบบอิสระระยะตัดแกน
Yt
St

t
Yˆt

โดยที่

คือ อนุกรมเวลา ณ เวลา t
คือ ความผันแปรตามฤดูกาล
คือ อนุกรมเวลาของความคลาดมีการแจกแจงปรกติและเป็นอิสระกันด้วยค่าเฉลีย่ เท่ากับศูนย์
และความแปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา

at

คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
คือ ค่าประมาณ ณ เวลา t พารามิเตอร์  0

Sˆt

คือ ค่าประมาณ ณ เวลา t ของพารามิเตอร์ S t

(

)

at =  Yt − Sˆt − s + (1 −  ) at −1
Sˆt =  (Yt − at ) + (1 −  ) Sˆt − s





คือ ค่าคงที่การทำให้เรียบ โดยที่ 0    1
คือ ค่าคงที่การทำให้เรียบ โดยที่ 0    1
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คือ เวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n โดยที่ n แทนข้อมูลอนุกรมเวลาชุดที่ 1
s คือ จำนวนฤดูกาล
****4. วิธีบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins)
การกำหนดตัวแบบของวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ทำได้โดยการตรวจสอบสมบัติฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation
function, ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน (Partial auto correlation function, PACF) ของอนุกรมเวลาที่คงที่
(Stationary) หรืออนุกรมเวลาที่มีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนคงที่ กรณีที่อนุกรมเวลาไม่คงที่ (Nonstationary) ต้องแปลง
อนุกรมเวลาให้คงที่ก่อนที่จะกำหนดตัวแบบ เช่น กรณีอนุกรมเวลามีค่าเฉลี่ยไม่คงที่ ควรแปลงข้อมูลด้วยการหาผลต่างหรือผลต่าง
ฤดูกาล (Difference or seasonal difference) กรณีอนุกรม เวลามีความแปรปรวนไม่คงที่ หรือมีทั้งค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน
ไม่ ค งที ่ ควรแปลงข้ อ มู ล ด้ ว ยลอการิ ท ึ ม สามั ญ หรื อ ลอการิ ท ึ ม ธรรมชาติ ( Common logarithm or natural logarithm)
หรือแปลงข้อมูลด้วยเลขยกกำลัง เช่น ยกกำลัง 0.5 (Square root transformation) หรือยกกำลัง 2 (Square transformation)
ตั ว แบบทั ่ ว ไป (General model) ของวิ ธ ี บ อกซ์ - เจนกิ น ส์ คื อ Seasonal autoregressive integrated moving average,
SARIMA (p, d, q)(P, D, Q)s [9]
 p ( B) p ( B s )(1 − B) d (1 − B s ) D Yt =  +  q ( B)Q ( B s ) t
(3)
เมื่อ
Yt แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t
 t แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงปกติและเป็นอิสระกัน ด้วยค่าเฉลี่ย
เท่ากับศูนย์และความแปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา
t

 =  p ( B) P ( B s )

แทนค่าคงที่ โดยที่  แทน ค่าเฉลี่ยของอนุกรมเวลาที่คงที่
 p ( B) = 1 − 1 B − 2 B 2 − .... −  p B p

แทนตั ว ดำเนิ น การ สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เองแบบไม่ ม ี ฤ ดู ก าลอั น ดั บ ที ่ p [Nonseasonal
autoregressive operator of order p, AR(p)]
 P ( B s ) = 1 − 1 B s −  2 B 2 s − ... −  P B Ps

แทนตัวดำเนินการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบมีฤดูกาลอันดับที่ P [Seasonal autoregressive
operator of order P, SAR(P)]
 g ( B) = 1 − 1 B −  2 B 2 − .... −  g B g

แทนตัวดำเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ g [Nonseasonal moving average
operator of order q, MA(q)]
Q ( B) = 1 − 1 B s −  2 B 2 s − ... − Q B Qs

แทนตั ว ดำเนิ น การเฉลี ่ ย เคลื ่ อ นที ่ แ บบมี ฤ ดู ก าลอั น ดั บ ที ่ Q [Seasonal moving average
operator of order Q, SMA(Q)]
t แทนช่ ว งเวลา ซึ ่ ง มี ค ่ า ตั ้ ง แต่ 1 ถึ ง n โดยที ่ n แทนจำนวนข้ อ มู ล ในอนุ ก รมเวลาชุ ด ที ่ 1
B sYt = Yt − s

s แทนจำนวนคาบของฤดูกาล
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d และ D แทนลำดับที่ของการหาผลต่างและผลต่างฤดูกาลตามลำดับ

B แทนตัวดำเนินการถอยหลัง (backward operator) โดยที่ B sYt = Yt − s

เมื่อได้ตัวแบบพยากรณ์แล้วจะดำเนินการตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคลือ่ นจากการพยากรณ์ คือ ความคลาด
เคลื ่ อ นต้ อ งมี ก ารแจกแจงปกติ ตรวจสอบโดยใช้ ก ารทดสอบโคลโมโกรอฟสเมี ย ร์ น อฟ ( Kolmogorov-Smirnov’s test)
มีการเคลื่อนไหวเป็นอิสระกัน ตรวจสอบโดยพิจารณาจากกราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคลื่อน และการทดสอบรัน
(Runs test) มี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ ศู น ย์ ตรวจสอบโดยใช้ ก ารทดสอบที (t-test) และมี ค วามแปรปรวนคงที ่ ท ุ ก ช่ ว งเวลา
ตรวจสอบโดยใช้การทดสอบของเลวีนภายใต้การใช้ค่ามัธยฐาน (Levene’s test based on median)
****5. การตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์
การพยากรณ์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งย่อมมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากความผันแปรจากส่วนประกอบ
ของอนุกรมเวลาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยพิจารณาได้จากความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าพยากรณ์ดังนั้นการ
พยากรณ์ที่มีความแม่นยำจึงต้องพยายามให้เกิดความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด [7]
5.1 รากที่สองของความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) เป็นการวัดความแม่นยำจาก
ค่าเฉลี่ยผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อนมีหน่วยวัดเป็นกำลังสองของหน่วยวัดค่าสังเกต
n

MSE =

e

2
t

t =1

โดยที่ RMSE = MSE

n

(4)

5.2 ค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Eror: MAPE) เป็นค่าวัดความถูก ต้ อ ง
ของการพยากรณ์ที่วัดจากขนาดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าจริงจึงไม่มีหน่วยวัดเหมาะที่จะใช้ในการ
เปรียบเทียบอนุกรมเวลาหลายชุดที่มีหน่วยต่างกัน
n

MAPE =

et

Y
t =1

n

t

100

(5)

968

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ผลการศึกษา:
****1. ผลการทดสอบแนวโน้มและฤดูกาล
ตารางที ่ 1 การทดสอบแนวโน้ มและการทดสอบฤดู ก าลของข้ อ มู ลจำนวนความต้ อ งการติ ด ตั ้ งมิเ ตอร์ ใ หม่ ข องการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ค่าสถิติทดสอบ

p-value

การทดสอบแนวโน้ม

ทดสอบแนวโน้มด้วยวิธกี ารถดถอย

-1.844

0.069

การทดสอบฤดูกาล

ทดสอบฤดูกาลด้วย H0 : L = 0

Zcal = 3.263*

0.0005

หมายเหตุ * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 แสดงการทดสอบแนวโน้มและการทดสอบความผันแปรตามฤดูกาล พบว่า จำนวน ความต้องการ
ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีเพียงความผันแปรตามฤดูกาลเท่านั้น
****2. ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average: SMA)
2.1 การพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k=3
ค่าพยากรณ์โดยวิธี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k=3 ได้ผลดังภาพที่ 3 และค่ารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) เท่ากับ 49.9757 และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) เท่ากับ 17.29

ภาพที่ 3 การพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k=3

969

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
2.2 การพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k=4
ค่าพยากรณ์โดยวิธี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k=4 ได้ผลดังภาพที่ 4 และค่ารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) เท่ากับ 44.54269 และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) เท่ากับ 16.52

ภาพที่ 4 การพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k=4
2.3 การพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k=5
ค่าพยากรณ์โดยวิธี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k=5 ได้ผลดังภาพที่ 5 และค่ารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) เท่ากับ 46.1517 และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) เท่ากับ 16.53

ภาพที่ 5 การพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k=5
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****3. ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฤดูกาล (Simple Seasonal Exponential Smoothing: SSES)
ค่าพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฤดูกาล ได้ผลดังภาพที่ 6 และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
กำลังสอง (RMSE) เท่ากับ 52.5922 และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) เท่ากับ 18.47

ภาพที่ 6 การพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฤดูกาล
****4. ผลการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins)
ค่าพยากรณ์โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ได้ผลดังภาพที่ 7 และค่ารากทีส่ องของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE)
เท่ากับ 66.7365 และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) เท่ากับ 23.34

ภาพที่ 7 การพยากรณ์ด้วยด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
****5. การเปรี ย บเที ย บและตรวจสอบความแม่ น ยำของการพยากรณ์ โดยใช้ เ กณฑ์ พ ิ จ ารณาจากค่ า รากที ่ ส องของ
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE)
ตารางที่ 2 ค่าการพยากรณ์จำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล
ค่าพยากรณ์
ปี 2563
ข้อมูลจริง
ที่ปรับค่า
SMA3
SMA4
SMA5
SSES
ARIMA
มกราคม
284
278.72
232.18
245.85
240.81
238.12
269.83
กุมภาพันธ์
243
237.53
232.18
245.85
240.81
218.41
246.66
มีนาคม
248
206.52
232.18
245.85
240.81
286.27
202.15
เมษายน
275
304.63
232.18
245.85
240.81
208.27
206.54
พฤษภาคม
239
237.67
232.18
245.85
240.81
241.84
284.67
มิถุนายน
319
290.65
232.18
245.85
240.81
241.98
301.79
กรกฎาคม
313
300.35
232.18
245.85
240.81
230.69
297.84
สิงหาคม
266
287.70
232.18
245.85
240.81
220.41
138.40
กันยายน
243
279.94
232.18
245.85
240.81
202.41
336.14
ตุลาคม
186
176.88
232.18
245.85
240.81
239.69
287.33
พฤศจิกายน
187
196.81
232.18
245.85
240.81
219.69
267.25
ธันวาคม
271
296.23
232.18
245.85
240.81
206.41
224.48
เมื่อได้ตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 5 ตัวแบบ และทำการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพบว่า ตัวแบบการพยากรณ์
ด้วยวิธี SMA3 SMA5 และ SSES มีความเหมาะสมเป็นไปตามข้อสมมติเบื้องต้น ส่วนตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธี SMA4 และ
ARIMA ไม่มีความเหมาะสมตามข้อสมมติเบื้องต้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้นำตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 5 ตัวแบบมาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ เพื่อเลือกตัวแบบการพยากรณ์ที่ดีที่สุด ในการพยากรณ์จำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
(MAPE) ของตัวแบบการพยากรณ์จำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย
ตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธี
RMSE
MAPE
ข้อสมมติเบื้องต้น
SMA3
49.98
17.29
ผ่าน
SMA4
44.54
16.52
ไม่ผา่ น
SMA5
46.15
16.53
ผ่าน
SSES
52.59
18.47
ผ่าน
ARIMA
66.74
23.34
ไม่ผา่ น
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบตัว แบบการพยากรณ์ ทั ้ง 3 วิธีที่พิจ ารณาจากค่ า RMSE และค่า MAPE ต่ำที่สุ ด
และผ่านข้อสมมติฐานเบื้องต้น พบว่า วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k=5 เหมาะสมกับข้อมูลจำนวนความต้องการ
ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุดโดยได้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยกำลังสองเท่ากับ 46.15 และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เท่ากับ 16.53
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ:
****สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาจำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 84
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 เดือนมกราคม มีจำนวนความ
ต้องการติดตั้งใหม่ สูงที่สุด จำนวน 372 คำร้อง และในปี พ.ศ. 2559 เดือนกรกฎาคม มีความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่น้อยที่สุดมี
เพียง 145 คำร้อง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายปี พบว่าปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่เฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่
254.92 คำร้อง มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 54.34 คำร้อง และปีที่มีจำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่เฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 197.75 คำร้อง มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 33.02 คำร้อง เมื่อพิจารณาความต้องการติดตั้ง
มิเตอร์แบบรายเดือนจะเห็นได้ว่าในเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี จะมีจำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่สูงกว่าทุก ๆ เดือน
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 282.14 คำร้อง โดยมีจำนวนความต้องการขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่น้อยที่สุดเท่ ากับ 204 คำร้อง ซึ่งมากสุดอยู่ที่ 372
คำร้อง และมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 308 คำร้อง และในเดือนกันยายนจะมีจำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่เฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งอยู่
ที่ 198.29 คำร้อง มีจำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่น้อยที่สุดอยู่ที่ 154 คำร้องและมากที่สุดอยู่ที่ 249 คำร้อง
ข้อมูลจำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ข้อมูลมี
การแจกแจงปรกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทดสอบอิทธิพลแนวโน้มและฤดูกาล พบว่าข้อมูลมีเ พีย ง
ความผันแปรตามฤดูกาลเท่านั้น
เมื่อทำการพยากรณ์จำนวนคำร้องติดตั้งมิเตอร์ใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฤดูกาล (SSES) และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins)
พบว่าวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k = 5 ให้ตัวแบบการพยากรณ์ที่ดีที่สุด โดยให้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยกำลังสองเท่ากับ 46.15 และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เท่ากับ 16.53 ดังนั้นจึงได้ตัวแบบการพยากรณ์
คือ Yˆ63 ( p) = 240.8075 เมื่อกำหนด p = 1, 2,3,...
****อภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนาตัวแบบจำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม คือ ตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย โดยกำหนด k = 5 ทั้งนี้ด้วยวิธี
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายเหมาะสมกับข้อมูลที่ไม่มีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาล และเหมาะสำหรับการพยากรณ์ระยะสัน้ ผู้วิจัย
ได้ ท ำการปรั บ ค่ า ของข้ อ มู ล จำนวน ความต้ อ งการติ ด ตั ้ ง มิ เ ตอร์ ใ หม่ ก ่ อ นจะนำมาสร้ า งตั ว แบบการพยากรณ์
ซึ่งให้ผลการพยากรณ์ค่อนข้างแม่นยำกว่าวิธีอื่น ๆ ในขณะที่วิธีการพยากรณ์อื่น ๆ พัฒนาวิธีการภายใต้ลักษณะการเคลือ่ นไหวของ
ข้อมูลอนุกรมเวลาที่จำเพาะ เช่น วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีฤดูกาล (SSES) และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins) ซึ่งเป็น
วิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีความผันแปรตามฤดูกาล แต่กลับให้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) และ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) สูงกว่าวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ซึ่งไม่สอดคล้องกับปัญหาพิเศษของ
ผู้วิจัยเนื่องจากข้อมูลจำนวนความต้องการติดตั้งมิเตอร์ใหม่มีความผันแปรตามฤดูกาล
****ข้อเสนอแนะ
1) ควรเพิ่มข้อมูลอีกหลาย ๆ ปี เพื่อศึกษาแนวโน้มและความผันแปรตามฤดูกาลของข้อมูลจำนวนความต้องการติดตั้ง
มิเตอร์ใหม่ จะทำให้ตัวแบบการพยากรณ์มีความแม่นยำมากขึ้น
2) การเลือกเทคนิคมาใช้ในการสร้างตัวแบบการพยากรณ์สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาลยังมี
วิธีการสร้างตัวแบบการพยากรณ์อีกหลายวิธีที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของข้อมูล เช่น วิธีการพยากรณ์รวม
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบพระคุ ณ เจ้ า หน้ า ที ่ แ ผนกบริ ก ารลู ก ค้ า ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค อำเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
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บทคัดย่อ:
การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรจากการสารวจด้วยตัวอย่างเป็นวิธีการที่นิยมใช้สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และ
เมื่อตัวแปรศึกษามีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรช่วยอย่างสูงและเป็นไปในทางเดียวกั นแล้ว ตัวประมาณแบบอัตราส่วนจะ
ถูกนามาใช้ในการประมาณค่าตัวแปรศึกษา อย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ ตัวประมาณแบบอัตราส่วนที่อาศัย
สัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีกาลังสองน้อยสุดสามัญอาจมีความไวต่อค่านอกเกณฑ์ ส่งผลทาให้การประมาณค่าเฉลี่ยมีความ
คลาดเคลื่อนได้มาก จากความสาคัญดังกล่าว การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตัวประมาณแบบอัตราส่วน
เมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ โดยอาศัยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายที่แตกต่างกัน 3 วิธี ผลที่ได้
จากการจาลองพบว่า ตัวประมาณแบบอัตราส่วนที่อาศัยตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีควอไทล์ของกาลังสอง
น้อยสุดมีค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยต่ากว่าวิธีฮูเบอร์ -เอ็ม และวิธีกาลังสองน้อยสุดสามัญ เมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์
รวมถึงตัวประมาณแบบอัตราส่วนสาหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่อาศัยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธี ควอไทล์ของกาลังสอง
น้อยสุดมีค่าความเอนเอียงต่ากว่าตัวประมาณที่นามาเปรียบเทียบในทุกกรณีที่ทาการศึกษาจากการจาลอง ในทางปฏิบัตินั้น
ตัวประมาณแบบอัตราส่วนที่อาศัยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีควอไทล์จึงควรถูกนามาใช้สาหรับประมาณค่าเฉลี่ย
ประชากรเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์
คาสาคัญ : การจาลอง การประมาณค่าเฉลี่ย การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การถดถอย สถิติแกร่ง
Abstract:
Estimation of population mean is a method in statistical inference often used and plays a crucial
role in continuous outcomes. When the study and auxiliary variables are highly positively correlated, a
ratio estimator is used to estimate the mean of study variable. However, the ratio estimator based on the
regression coefficient in simple linear regression is sensitive to outliers. This estimator can have a bias in
estimation. In this project, three ratio estimators are studied and compared the performance in terms of
mean square error and bias using simulations. The results show that the ratio estimator based on the
regression coefficient from the least quantile of squares method provides the mean square error lower
than that based on the regression coefficient using Huber- M and ordinary least square estimators, when
data have outliers. Furthermore, the ratio estimator based on the regression coefficient from the least
quantile of squares method has smaller bias than the compared estimators in general cases in simulations.
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In practice, we therefore recommend to use the ratio estimator using regression coefficient from the least
quantile of squares method for estimating the population mean with outliers.
Keywords: Simulation, mean estimation, simple random sampling, regression, robust statistic

บทนา:
ปัจจุบันข้อมูลมีความจาเป็นและเป็นสิ่งสาคัญที่ถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ทั้งปัญหาที่เป็น
พื้นฐานและปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว อาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปในการจัดการ อย่างไรก็ตาม
สถิติศาสตร์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนามาใช้ในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแพร่หลายด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ประมาณค่าตัวประมาณต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นตัวประมาณที่ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยเชิง
ปริมาณ ในความจริงแล้วการดาเนินงานวิจัยในแต่ละครั้งเราอาจจะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยทุกหน่วยในประชากร
ได้ทั้งหมด แต่จะทาได้เพียงเลือกบางส่วนของประชากร หรือที่เรียกว่าตัวอย่าง (Sample) มาศึกษาข้อมูลเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่
เก็บมาได้อาจมีค่าสังเกตบางค่าที่สูงกว่าหรือต่ากว่าค่าสังเกตส่วนใหญ่ เราเรียกค่าสังเกตเหล่านั้นว่า ค่านอกเกณฑ์ (Outlier)
โดยสาเหตุของการเกิดค่านอกเกณฑ์อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนจากการผัน แปรที่มี อยู่ ในประชากรที่ ทาการศึ ก ษา
(Inherent variability) หรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัด (Measurement error) รวมถึงความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การปฏิบัติการ (Execution error) การที่ข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ส่งผลให้การประมาณค่าเฉลี่ยตัวอย่างเกิดความคลาดเคลื่อน
และจะทาให้การประมาณค่าเฉลี่ยคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้มาก [1]
ตัวประมาณแบบอัตราส่วน (Ratio estimator) เป็นตัวประมาณหนึ่งที่นิยมใช้สาหรับการประมาณค่าเฉลี่ยของ
ประชากร โดยตัวประมาณแบบอัตราส่วนจะถูกนามาใช้เมื่อตัวแปรศึกษา (Y) และตัวแปรช่วย (X) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ต่ อ กั น [2] การพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ของ 2 ตั ว แปร สามารถวั ด ได้ จ ากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ตั ว อย่ า ง
(Correlation coefficient) ซึ่งค่านี้จะมีค่าที่เป็นไปได้อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 จากแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) หรือ
สถิติทดสอบ t-test ในการวิเคราะห์การถดถอยก็สามารถทาได้เช่นกัน ตัวประมาณแบบอัตราส่วนแบบดั้งเดิม (Traditional
ratio estimator) มีรูปแบบ ดังนี้

yr 

y
X  rX
x

โดยที่

X

คือ ค่าเฉลี่ยประชากรของตัวแปรช่วย

x

คือ ค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างของตัวแปรช่วย y คือ ค่าเฉลี่ยตัวอย่างของตัวแปรที่สนใจศึกษา และ r คือ ตัวประมาณอัตราส่วนของอัตราส่วน
ประชากร R   y / x
นอกจากตัวประมาณแบบอัตราส่วนแบบดั้งเดิม ที่กล่าวไปข้างต้น แล้ว ยังมีผู้คิดค้นและพัฒนาตัวประมาณแบบ
อัตราส่วนเพื่อประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรในการเลือกตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) และอาศัยตัว
แปรช่วย ตัวประมาณดังกล่าวเรียกว่าตัวประมาณแบบอัตราส่วน Kadilar and Cingi [2] ได้นาเสนอตัวประมาณแบบ
อัตราส่วนในรูปแบบหนึ่งที่อาศัยสัมประสิทธิ์การถดถอยตัวอย่างจากวิธีกาลังสองน้อยสุดสามัญ (Ordinary Least Squares)
ดังนี้

yOLS 

y  bols (  X  x )
X
x

โดยที่

bols

คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยสาหรับพารามิเตอร์

สองน้อยสุดสามัญ ส่วนความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของ
มีรูปแบบดังนี้
เมื่อ

S X2

คือ

yOLS

B

ที่ประมาณจากวิธีกาลัง

ซึ่งได้จากอนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor series expansion)

 N  n  1  2 2
2
2
2 2
MSE ( yOLS )  
  ( R S X  2 RS XY  SY  2 BRS X  B S X  2 BS XY )
n
n

 
ความแปรปรวนประชากรของตัวแปรช่วย SY2 คือ ความแปรปรวนประชากรของตัวแปรศึกษา และ S XY2
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ความแปรปรวนร่วมประชากร ต่อมา Kadilar et al. [3] ได้นาเสนอตัวประมาณแบบอัตราส่วนโดยอาศัยสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยที่มีความแกร่งจากวิธี ตัวประมาณเอ็ม (M-estimator) หรือ bM ตัวประมาณแบบอัตราส่วนดังกล่าวมีรูปแบบ คือ
yM 

y  bM (  X  x )
X
x

และความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของ

yM

คือ

 N  n  1  2 2
2
2
2 2
MSE ( yM )  
  ( R S x  2 RS xy  S y  2 BRS x  B S x  2 BS xy )
 n  n 
ในที่นเี้ มื่อต้องการประมาณค่าพารามิเตอร์ B จะคานวณได้โดยใช้ตัวประมาณ bM

จากงานวิจัยที่กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการนาวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เหมาะสมกับข้อมูลที่
มีค่านอกเกณฑ์มาประยุกต์ใช้กับตัวประมาณแบบอัตราส่วนในการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย จะทาให้ได้ตัวประมาณที่มี
ประสิทธิภาพที่ดี ในงานวิจัยดังกล่าวไม่ได้มีการพิจารณาประสิทธิภาพของตัวประมาณภายใต้สถานการณ์จาลองอีกด้วย
อย่างไรก็ตามวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความแกร่งยังมีอีกหลายวิธีที่น่าสนใจทาการศึกษา ในการวิจัยครั้ง
นี้ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาตัวประมาณแบบอัตราส่วนที่อาศัยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความแกร่งจากวิธีควอ
ไทล์ของกาลังสองน้อยสุด (Least quantile of squares) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณแบบอัตราส่วนแบบ
ดั้งเดิมกับตัวประมาณแบบอัตราส่วนนี้กับ yOLS และ yM โดยอาศัยการจาลองในสถานการณ์ต่าง ๆ ของข้อมูลที่มีค่านอก
เกณฑ์ เพื่อให้นักวิจัยสามารถนาผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตัวประมาณแบบอัตราส่วนสาหรับการประมาณค่าเฉลี่ยให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ข้อมูลที่มีค่านอกเกณฑ์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง:
1. ค่านอกเกณฑ์
ค่านอกเกณฑ์ คือ ค่าสังเกตที่เบี่ยงเบนไปจากค่าสังเกตอื่นมาก จนทาให้สงสัยว่าค่าสังเกตนั้นได้มาจากวิธีอื่น ในการ
เก็บข้อมูลบ่อยครั้งที่พบว่าจะมีข้อมูลที่มีค่าต่าเกินไปหรือสูงเกินไปจากข้อมูลส่วนใหญ่ปลอมปนอยู่ โดยสาเหตุสาคัญของการ
เกิดค่านอกเกณฑ์เหล่านี้คือ
1) ความคลาดเคลื่อนจากการผันแปรที่มีอยู่ในประชากรที่ทาการศึกษา (Inherent variability) ไม่ได้เกิดจากการ
วัดหรือการเก็บข้อมูลที่ผิดพลาด เป็นความคลาดเคลื่อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะควบคุมการวัดหรือการเก็บข้อมูลให้ดี
เพียงใด ความผันแปรในประชากรก็ยังคงอยู่ นอกจากจะเปลี่ยนประชากรหรือวัตถุประสงค์ในการศึกษา
2) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัด (Measurement error) ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้เกิดจากการบันทึกข้อมูล
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพต่า ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยการอบรมผู้ปฏิบัติการหรือตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้ข้อมูล
3) ความคลาดเคลื่ อนที่เกิดจากการปฏิบัติการ (Execution error) เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากความ
ผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล เช่น การลงรหัส หรืออาจเกิดจากการเลือกตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมกับประชากร ความคลาด
เคลื่อนชนิดนี้สามารถลดลงได้ถ้ามีการระมัดระวังป้องกันไว้ก่อน
ค่านอกเกณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ตามเงื่อนไขของการตรวจสอบค่านอกเกณฑ์โดยใช้แผนภาพกล่อง
(Box and whisker plot) ตามหลักการดังนี้
1) ค่านอกเกณฑ์ระดับรุนแรงต่า (Mild outliers) มี 2 กรณี ดังนี้
[Q1  3IQR, Q1  1.5IQR] เรียกว่า ค่านอกเกณฑ์ระดับรุนแรงต่าทางด้านซ้าย
[Q3  1.5IQR, Q3  3IQR] เรียกว่า ค่านอกเกณฑ์ระดับรุนแรงต่าทางด้านขวา
2) ค่านอกเกณฑ์ระดับรุนแรงสูง (Extreme outliers) มี 2 กรณี ดังนี้
[, Q1  3IQR] เรียกว่า ค่านอกเกณฑ์ระดับรุนแรงสูงทางด้านซ้าย
[Q3  3IQR, ] เรียกว่า ค่านอกเกณฑ์ระดับรุนแรงสูงทางด้านขวา
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โดยที่ Q1 คือ ค่าควอร์ไทล์ที่ 1 ของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม Q3 คือ ค่าควอร์ไทล์ที่ 3 ของตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
ตาม และ IQR  Q3  Q1 ทั้งนีค้ ่านอกเกณฑ์ที่มีระดับความรุนแรงต่าง ๆ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ระดับความรุนแรงของค่านอกเกณฑ์
2. การวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีกาลังสองน้อยสุดสามัญ
พิจารณาตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
Yi  B0  BX i   i

สาหรับ i = 1, 2, …, n โดยที่ Yi คือ ตัวแปรตามหรือตัวแปรศึกษาในลาดับที่ i X i คือ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรช่วยใน
ลาดับที่ i B0 คือ จุดตัดแกน Y หรือ ค่าเฉลี่ยของตัวแปร Y เมื่อ X = 0 B คือ สัมประสิทธิ์การถดถอย และ  i คือ
ค่าคลาดเคลื่อนสุ่ม
วิธีกาลังสองน้อยสุดสามัญ เป็นวิธีที่ใช้การหาตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ ในตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยที่ทา
ให้ผลบวกกาลังสองของความคลาดเคลื่อน (Sum squares error: SSE) มีค่าน้อยที่สุด นั่นคือ
n

n

i 1

i 1

min  ei2  min  (Yi  Yˆi ) 2

เมื่อ ei คือ ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มที่ได้จากผลต่างระหว่างค่าจริ ง Yi กับค่าประมาณ Yˆi วิธีการนี้ถูกนาไปใช้ในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบเชิงเส้นอย่างกว้างขวางภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้
1) ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์และมีความแปรปรวนคงที่
2) ค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็นอิสระต่อกัน โดยที่ ei  e j เมื่อ i , j = 1, 2, …, n และ i  j
3) ค่าสังเกตจะต้องไม่มีค่านอกเกณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้ความคลาดเคลื่อนไม่มีค่านอกเกณฑ์ด้วย
สาหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ B0 และ B0 สามารถดูวิธีการคานวณได้จาก Rousseeuw [5]
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3. การวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีเอ็ม
Huber [4] ได้นาเสนอวิธีเอ็ม (M-estimator) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอย
โดยอาศัยวิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood estimation) หลักการของวิธีเอ็มนั้นเป็นการหาค่าประมาณ
สัมประสิทธิ์การถดถอยที่ทาให้ผลรวมของฟังก์ชันความผิดพลาดมีค่าน้อยที่สุด นั่นคือ
n

n

i 1

i 1

min   (ei )  min   (Yi  Yˆi )

เนื่องจาก  มีความสัมพันธ์กับฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น (Likelihood function) Huber จึงทาการปรับความคลาดเคลื่อนใน
สมการข้างต้นให้อยู่ในรูปมาตรฐาน โดยการหารด้วยตัวประมาณสเกลที่มีความแกร่ง (Robust estimator of scale : s)
ดังนั้นจึงสามารถจัดรูปแบบสมการได้ดังนี้
n
n
 Y  Yˆi
e 
min    i   min    i
 s
s
i 1
i 1


เมื่อ

s

median | ei  median(ei ) |
0.6745





อย่างไรก็ตามตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีเอ็มไม่มีสูตรปิดในการ

คานวณ ดังนั้นในทางปฏิบัติเราสามารถนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาช่วยในการคานวณหาค่าประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยจาก
วิธีเอ็มได้ เช่น R และ SAS
4. การวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีควอไทล์ของกาลังสองน้อยสุด
Rousseeuw [5] ได้ น าเสนอวิ ธี มั ธ ยฐานของก าลั ง สองน้ อ ยสุ ด (Least median of square: LMS) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอีกวิธีหนึ่งที่ถูกนามาใช้เ มื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ โดยมีหลักการที่สาคัญคือวิธีนี้เป็นการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ทาให้ค่ามัธยฐานของส่วนตกค้างที่มีค่าน้อยที่สุด หรือสามารถแสดงได้ดังนี้
min median | ei | min median | Yi  Yˆi |

วิธีควอไทล์ของกาลังสองน้อยสุด (Least quantile of squares: LQS) มีหลักการเดียวกันกับวิธี LMS แต่แทนที่จะ
พิจารณาแค่ค่ามัธยฐานหรือควอไทล์ที่ 2 แต่วิธี LQS จะพิจารณาควอไทล์ที่ลาดับต่าง ๆ ด้วย กล่าวได้ว่าหลักการของวิธี LQS
คือ การประมาณค่าพารามิเตอร์จากค่าควอไทล์ลาดับต่าง ๆ ของส่วนตกค้างที่มีค่าน้อยที่สุด หรือสามารถแสดงได้ดังนี้
min e( q )  min(Yi  Yˆi )( q )

เมื่อ q คือ ตาแหน่งของควอไทล์ที่เหมาะสม และ p คือ จานวนพารามิเตอร์ที่มีในตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอย ทั้งนี้ตัว
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธี ควอไทล์ของกาลังสองน้อยสุด ไม่มีสูตรปิดในการคานวณ จึงอาศัยโปรแกรมทาง
สถิติมาช่วยในการคานวณ
5. ตัวประมาณ yLQS และความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณ yLQS
ตั ว ประมาณที่ ผู้ วิ จั ย ท าการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในครั้ ง นี้ คื อ ตั ว ประมาณแบบอั ต ราส่ ว นที่ อ าศั ย การประมาณค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความแกร่งจากวิธีควอไทล์ของกาลังสองน้อยสุด ( bLQS ) เพื่อใช้ในการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร
ในการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่คืนที่ ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกันกับ yOLS และ yM กล่าวคือ
yLQS 

y  bLQS (  X  x )
x
yLQS

X

ซึ่งวิธีการหาความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณ
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
พิสูจน์. พิจารณาอนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor series) ดังนี้
h( x , y )  h(  X , Y ) 



( x   X )  h( x , y )
( y  Y )
h( x , y )
x
y
 X , Y
 X , Y
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โดยที่

h( x , y ) 

y  bLQS (  X  x )
x

 rˆLQS

และ

h(  X , Y ) 

Y
R
X

เมื่ อ ต้ อ งการหาผลต่างของอั ตราส่ว นระหว่าง

ค่าประมาณและค่าจริงจะได้ดังนี้

B 
1
   Y2  2X 
(x  X ) 
X
 X   ,
 X
X
Y

rˆLQS  R

( y  Y )
 X , Y

และผลต่างกาลังสองของอัตราส่วนระหว่างค่าประมาณและค่าจริง คือ
 Y   X bLQS 
 Y   X bLQS  y  Y   y  Y 

 (x  X )  2 



2
X
 X2



  X   X 
2

(rˆLQS  R)

2

ดังนั้นจึงทาให้ได้ความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของ
2

E (rˆLQS  R) 2

rˆLQS

2

ดังนี้

   B 
   B
  Y 2 X  E ( x   X )2  2  Y 3 X
X
X





E ( y  Y )2
E
[(
x


)(
y


)]


X
Y
 X2


2

 Y  B X 
1  Y  B  X 

 Var ( x )  2 
 cov( x , y )  Var ( y ) 
2 
2
X
 X   X





y  bLQS (  X  x )
 X  rˆLQS  X จึงทาให้ความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของ yLQS
และเนื่องจาก yLQS 
x

   B   2
 
   B X 
2  1
  X  2  Y 2 X  Var ( x )  2  Y
MSE ( yLQS )
 cov( x , y )  Var ( y )  
X
X
 



  X 





( Y  B  X ) 2

 X2

หาได้ดังนี้

   B X 
Var ( x )  2  Y
 cov( x , y )  Var ( y )
X



 N  n  1  2 2
2
2 2
2

  ( R S X  2 BRS X  B S X  2 RS XY  2 BS XY  SY )
N
n

 



วิธีดาเนินการศึกษาจากการจาลอง:
1. สร้างตัวแปรศึกษา Y จากรูปแบบความสัมพันธ์ Yi  B0  BX i   i โดนให้ จานวนประชากร (N) เท่ากับ
100,000 และมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง B0 = 5 และ B  1 และสร้างตัวแปรช่วย X ที่มีการแจกแจงแบบปรกติมีค่าเฉลี่ย
เป็น 20 และความแปรปรวนเป็น 10 และความคลาดเคลื่อนสุ่ม  i สร้างจากการแจกแจงแบบปรกติมาตรฐาน
2. ขนาดตัวอย่างที่ทาการศึกษา ( n ) เท่ากับ 20 40 60 และ 100 โดยใช้การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่ายชนิดไม่คืนที่
จากประชากรข้างต้น
3. จากตัวอย่างในข้อ 2. นามาสร้างค่านอกเกณฑ์ในตัวแปร Y ทางด้านขวา โดยผู้วิจัยสนใจศึกษาเมื่อมีระดับค่า
นอกเกณฑ์ 2 ระดับ คือ ระดับรุนแรงต่า และระดับรุนแรงสูง
กรณีทไี่ ม่มีค่านอกเกณฑ์:
Yi*  5  X i   i เมื่อ i = 1, 2, …, n(1  c)
กรณีทมี่ ีค่านอกเกณฑ์ระดับรุนแรงต่า:
Yi *  Y[ n (1 c ) 1:n ]  2 IQY (Y ) เมื่อ i = n(1  c)  1 , …, n
กรณีทมี่ ีค่านอกเกณฑ์ระดับรุนแรงสูง:
Yi *  Y[ n (1 c ) 1:n ]  4 IQY (Y ) เมื่อ i = n(1  c)  1 , …, n
เมื่อกาหนดให้ c คือ สัดส่วนค่านอกเกณฑ์ของตัวแปร Y ซึ่ง c มีค่าเท่ากับ 0.05 0.10 และ 0.15
4. คานวณค่าจากตัวประมาณแบบอัตราส่วน yOLS yM และ yLQS
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5. คานวณค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยและค่าความเอนเอียงของ yOLS yM และ yLQS
6. ทาขั้นตอนข้อ 2. ถึงข้อ 5. ในการจาลองซ้า 100,000 รอบ โดยใช้โปรแกรม R รุ่น 4.0.3
7. หาค่าเฉลี่ยของ yOLS yM และ yLQS
8. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณจากค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (AMSE) และค่าเฉลี่ย
ของค่าความเอนเอียง (ABias) จาก
AMSE 

1 100,000
 MSE ( yi,t )
100, 000 i 1

และ
ABias 

100,000
1
 E ( yi,t )  Y
100, 000 i 1

ตามลาดับ โดยที่ t คือ วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยต่าง ๆ ได้แก่ วิธี OLS M และ LQS
ผลจากการทาการจาลอง:
จากตารางที่ 1 กาหนดให้ระดับ (Level) เท่ากับ 2 คือ ค่านอกเกณฑ์ที่มีระดับความรุนแรงต่า และ Level เท่ากับ
4 คือ ค่านอกเกณฑ์ที่มีระดับความรุนแรงสูง หากพิ จารณาค่าความเอนเอียง เมื่อค่า n มีค่าเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าค่าประมาณ
ความเอนเอียงไม่ได้เปลี่ยนไปตามการเพิ่มขึ้นของค่า n จึงกล่าวได้ว่า n ไม่ได้มีผลต่อค่าความเอนเอียงของตัวประมาณแบบ
อัตราส่วนแต่ละวิธี เมื่อทาการพิจารณาค่า n คงที่ แต่จานวนค่านอกเกณฑ์ (pct) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.05 เป็น 0.10 และ 0.15
จะเห็นได้ว่าค่าความเอนเอียงมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ pct เพิ่มขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบค่าความเอนเอียงของตั วประมาณแบบ
อัตราส่วนแต่ละวิธีจะพบว่า

yLQS

ให้ค่าความเอนเอียงที่ต่ากว่า ตามด้วย

yM

และ

yOLS

ตามลาดับ แต่หากพิจารณาค่า

คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยจะเห็นได้ว่า เมื่อค่า n เพิ่มขึ้น ค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยจะมีค่าน้อยลง ในขณะที่ค่า n คงที่
แต่ค่า pct เพิ่มขึ้น ค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบค่า คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของตัว
ประมาณแบบอัตารส่วนแต่ละวิธีจะพบว่า

yLQS

ให้ค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย ที่ต่ากว่า ตามด้วย

yM

และ

yOLS

ตามลาดับ ซึ่งให้ผลสรุปไปในทางเดียวกันกับค่าความเอนเอียง
ข้อมูลจริง:
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศเกี่ยวข้องกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5
กับก๊าซโอโซนที่วัดได้จากตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 ข้อมูลที่บันทึกใน
ตารางที่ 2 ได้จากการหาค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละเดือน จานวนทั้งสิ้น 48 เดือน
กาหนดให้
X แทน ปริมาณก๊าซโอโซน ( o3 ) หน่วยเป็น part per billion (ppb)
Y แทน ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ( PM 2.5 ) หน่วยเป็น (มคก./ลบ.ม.)
ถ้าเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศแล้วพบว่า
ค่า PM 2.5 ที่มีค่าระหว่าง 0-25 หมายถึง คุณภาพอากาศดีมาก
26-37 หมายถึง คุณภาพอากาศดี
38-50 หมายถึง คุณภาพอากาศปานกลาง
51-90 หมายถึง คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
91 ขึ้นไป หมายถึง คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ
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(ที่มา http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=35t) ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
และปริมาณก๊าซโอโซนที่นามาใช้ในครั้งนี้แสดงในตารางที่ 2
จากรูปที่ 2 และรูปที่ 3 พบว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ในทิศทางเดียวกัน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.83) อย่างไรก็ตามมีค่าสังเกตจากตัวแปรค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จานวน 2 ค่า ที่เป็นค่านอก
เกณฑ์ระดับรุนแรงต่าและอยู่ทางด้านขวา สอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นาข้อมูลชุดนี้ไปศึกษา
ต่อตามแผนการดาเนินงาน ซึ่งให้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 3 จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยที่ได้จากตัวประมาณแบบ
อัตราส่วน 3 วิธี มีค่าที่แตกต่างกัน หากทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยพิจารณาค่า MSE จะพบว่า การประมาณค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีควอไทล์ของกาลังสองน้อยสุด (LQS) มีค่าต่าสุด หรือกล่าวได้ว่าตัวประมาณแบบอัตราส่วน
แบบใหม่ที่นาเสนอมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวประมาณแบบอัตราส่วนแบบดั้งเดิม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีความสอดคล้องกับผลการ
จาลองข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น ดังนั้นผลสรุปจากข้อมูลชุดนี้จึงได้ว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (
PM 2.5 ) ในตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 เท่ากับ 34.59 มคก./ลบ.ม.
และมีค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยเท่ากับ 2.07 (มคก./ลบ.ม.)2 แสดงให้เห็นว่าโดยรวมแล้วในเขตพื้นที่ดังกล่าวมี
อากาศคุณภาพอากาศดี เหมาะแก่การท่องเที่ยว

รูปที่ 2 แผนภาพการกระจายแสดงปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Y) กับปริมาณก๊าซโอโซน (X)

รูปที่ 3 แผนภาพกล่องของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Y)
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ตารางที่ 1 ค่าความเอนเอียง (Bias) และค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (MSE) ของตัวประมาณแบบอัตราส่วนจาก 3 วิธี
คือ OLS HUBER-M และ LQS
Bias
MSE
Level
n
pct
OLS
HUBER-M
LQS
OLS
HUBER-M
LQS
0.05
0.4562
0.4511
0.4497
1.0307
0.7975
0.7412
20
0.10
0.8806
0.8728
0.8672
1.1682
0.8318
0.6923
0.15
1.2951
1.2883
1.2796
1.2702
0.9946
0.6628
0.05
0.4339
0.4332
0.4329
0.5198
0.3956
0.3646
40
0.10
0.9114
0.9032
0.8988
0.5875
0.4102
0.3370
0.15
1.3130
1.3094
1.3071
0.6429
0.4948
0.3246
2
0.05
0.4294
0.4297
0.4300
0.3440
0.2603
0.2392
60
0.10
0.8851
0.8837
0.8830
0.3964
0.2737
0.2257
0.15
1.3434
1.3388
1.3315
0.4284
0.3278
0.2137
0.05
0.4528
0.4510
0.4507
0.2089
0.1572
0.1441
100
0.10
0.8566
0.8613
0.8635
0.2352
0.1613
0.1321
0.15
1.3414
1.3401
1.3378
0.2601
0.1961
0.1292
0.05
0.9235
0.9028
0.8989
1.5511
1.0716
1.0302
20
0.10
1.7408
1.7164
1.7111
2.0156
1.3176
1.2388
0.15
2.5412
2.5322
2.5231
2.3664
1.6948
1.4554
0.05
0.9076
0.8973
0.8953
0.7738
0.5244
0.5018
40
0.10
1.7467
1.7402
1.7386
1.0152
0.6523
0.6150
0.15
2.5788
2.5868
2.5922
1.1950
0.8217
0.7318
4
0.05
0.8878
0.8837
0.8832
0.5113
0.3442
0.3284
60
0.10
1.7371
1.7342
1.7338
0.6679
0.4267
0.4021
0.15
2.6848
2.6666
2.6573
0.7926
0.5348
0.4800
0.05
0.8864
0.8860
0.8860
0.3093
0.2060
0.1963
100
0.10
1.7493
1.7530
1.7538
0.4035
0.2552
0.2404
0.15
2.6864
2.6706
2.6633
0.4745
0.3140
0.2865
หมายเหตุ Level แทน ระดับความรุนแรงของค่านอกเกณฑ์
n แทน ขนาดตัวอย่าง
pct แทน ร้อยละของค่านอกเกณฑ์ที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 2 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและปริมาณก๊าซโอโซนที่วัดได้ในช่วงปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2563
ของ ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ก๊าซโอโซน
ลาดับ
ก๊าซโอโซน
ฝุ่นละออง PM 2.5
ฝุ่นละออง PM 2.5
(i)
(Xi)
(i)
(Xi)
(Yi)
(Yi)
1
30
43
25
19
30
2
40
56
26
35
53
3
40
91
27
45
73
4
45
65
28
41
49
5
36
26
29
29
20
6
20
14
30
19
15
7
18
13
31
22
15
8
13
15
32
25
17
9
15
15
33
25
14
10
17
15
34
27
23
11
21
22
35
29
22
12
22
28
36
28
24
13
30
29
37
21
31
14
37
47
38
35
50
15
47
97
39
36
63
16
47
78
40
34
57
17
41
39
41
30
21
18
24
15
42
15
16
19
20
15
43
13
14
20
15
15
44
12
14
21
25
20
45
13
15
22
31
19
46
14
18
23
30
26
47
18
26
24
33
36
48
20
31
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่ได้จากตัวประมาณแบบอัตราส่วน 3 วิธี
โดยอาศัยข้อมูลจากตัวอย่าง
วิธี
OLS
M
LQS
ค่าประมาณ
ความชันของสมการถดถอย

1.79

1.68

0.46

lm(model)

rlm(model)

lqs(model, method = "lqs")

ค่าเฉลี่ยจากตัวประมาณแบบอัตราส่วน

36.52

36.35

34.60

ค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย

4.10

3.73

2.07

ตัวอย่างฟังก์ชันที่ใช้ในโปรแกรม R

สรุปผลการศึกษา:
จากการศึกษาตัวประมาณแบบอัตราส่วนสาหรับค่าเฉลี่ยประชากรเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์พบว่า ตัวประมาณ
อัตราส่วนที่อาศัยตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีควอไทล์ของกาลังสองน้อยสุดมีค่าความเอนเอียงโดยส่วนใหญ่
ต่ากว่าวิธีฮูเบอร์-เอ็ม และวิธีกาลังสองน้อยสุดสามัญ รวมถึงตัวประมาณแบบอัตราส่วนสาหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่อาศัยค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีควอไทล์ของกาลังสองน้อยสุดมีค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยต่ากว่าตัวประมาณที่นามา
เปรียบเทียบในทุกกรณีที่ทาการศึกษาจากการจาลอง จากการวิจัยครั้งนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวประมาณอัตราส่วนที่อาศัยตัว
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีควอไทล์มีประสิทธิภาพดีที่สุดสาหรับประมาณค่าเฉลี่ ยประชากรเมื่อข้อมูลมีค่า
นอกเกณฑ์
งานวิจัยฉบับนี้ทาการศึกษาภายใต้สถานการณ์จาลองโดยกาหนดค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอยเท่ากับ 1 เท่านั้น ดังนั้น
หากมีการศึกษาต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยอาจพิจารณาค่าพารามิเตอร์ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และทาการศึกษาภายใต้
สถานการณ์ที่ความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงอื่นนอกเหนือจากการแจกแจงปรกติ
กิตติกรรมประกาศ:
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ที่ได้
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บทคัดย่อ:
งานวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บตั ว แบบการพยากรณ์ อ นุ ก รมเวลา 4 ตั ว แบบคื อ
ตั ว แบบโครงข่ า ยประสาทเที ย ม, ตั ว แบบ SARIMA, ตั ว แบบแยกส่ ว นประกอบร่ ว มกั บ ตั ว แบบ SARIMA และ
ตัวแบบผสมด้วยวิธีแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบ SARIMA และโครงข่ายประสาทเทียม ในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย ซึ่งการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่ 1
เป็ น การพยากรณ์ ข้ อ มู ลปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาคของประเทศไทยในอดี ตตั ้ งแต่ เดื อนมกราคม พ.ศ.2545 ถึ ง
เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 จำนวน 204 เดือน เพื่อสร้างตัวแบบและช่วงเวลาที่ 2 เป็นการพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวน 24 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ การพยากรณ์ระยะสั้น
(3 เดือน), ระยะปานกลาง (12 เดือน) และระยะยาว (24 เดือน) เพื่อคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยเกณฑ์ที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบคือ ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน และอัตราการลดความคลาดเคลื่อน จากการศึกษา
พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย คือ ตัวแบบผสมด้วย
วิธีแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบ SARIMA และโครงข่ายประสาทเทียม ในการพยากรณ์ระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว ตัวแบบมีค่า MAPE เท่ากับ 1.0713%, 2.0824% และ 1.8613% ตามลำดับ และมีค่า RER เท่ากับ 46.7068%,
9.7238% และ 47.5749% ตามลำดั บ จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า ตั ว แบบผสมเป็ น ตั ว แบบที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามแม่ น ยำ
ในการพยากรณ์มากกว่าด้วยตัวแบบเดียว
คำสำคัญ : วิธีแยกส่วนประกอบ SARIMA โครงข่ายประสาทเทียม ตัวแบบผสม อนุกรมเวลา
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Abstract:
The objective of this research was to study and compare four models of forecasting time series,
namely Artificial Neural Network model, SARIMA model, the decomposition method with SARIMA model
and the hybrid model based on decomposition method with SARIMA and ANN model. In this study, real
monthly time series data set of the electricity consumption in the provincial area of Thailand were
separated into two duration times. The first part is used to forecast the electricity consumption from
January 2002 to December 2018, 204 months, for constructing model. The second was the lead forecasting
data from January 2019 to December 2020 for 24 months which separated into 3 types such that shortterm forecasting (3 months), middle-term forecasting (12 months) and long-term forecasting (24 months),
and used for selection the most suitable model. The Mean Absolute Percentage Error and the Reduce
Error Rate were used as the comparative criteria. It was found that the hybrid model based on
decomposition method with SARIMA and ANN model was the most suitable model for forecasting the
electricity consumption in the provincial area of Thailand. The hybrid model had the lowest MAPE of
1.0713%, 2.0824% and 1.8613% for 3 months, 12 months and 24 months lead time forecasting, respectively
and the highest RER of 46.7068%, 9.7238% and 47.5749% for 3 months, 12 months and 24 months lead
time forecasting, respectively. We conclude that the hybrid model is more efficient and accurate
forecasting than a single model .
Keywords: Decomposition Method, SARIMA, Artificial Neural Network, Hybrid Model, Time Series
บทนำ:
ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแต่
เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกักเก็บได้ ดังนั้นการไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ภายในประเทศประกอบกับระบบไฟฟ้าของไทยมีการเชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพียงเล็กน้อยหากเกิดการขาดแคลน
ไฟฟ้าในประเทศก็ไม่สามารถนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การไฟฟ้าของประเทศไทยนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนขยายกำลังผลิตไฟฟ้าให้เ พียงพอกับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟ้าในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน คือ
1) ภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
และ 2) ภาคเอกชน มีเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าเท่านั้น เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า
จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ในช่วงระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2563 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี แสดงดังรูปที่ 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคของประเทศไทยมีมากถึง 134,885 กิกะวัตต์ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพียง 62,482
กิกะวัตต์ โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยเฉ ลี่ยร้อยละ 6.10 ต่อปี เป็น
ข้อมูลสถิติของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน [1]
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รูปที่ 1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2563
อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องแม่นยำนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า ได้แก่ จำนวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ดังนั้นการจัดทำค่าพยากรณ์ค วาม
ต้องการใช้ไฟฟ้าให้มีความน่าเชื่อถือต้องอาศัยวิธีการพยากรณ์ที่มีความแม่ นยำ หากนำเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามา
ช่วยพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคของประเทศไทยได้ก็จะทำให้ทราบแนวโน้มในอนาคตและทราบว่าช่วงใด
มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากหรือน้อย เพื่อจะได้มีการจัดหาไฟฟ้าให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้ใช้ ในปี พ.ศ. 2560
ศศิประภา [2] ได้ศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 3 ตัวแบบ
คือ ตัวแบบวินเทอร์ ตัวแบบอารีมา และตัวแบบวินเทอร์ที่มีความคลาดเคลือ่ นเป็นตัวแบบอารีมา จากการศึกษาพบว่าตัวแบบ
ที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยคือตัวแบบอารีมา ในปี ค.ศ. 2005 Parnjit และ
Phanwadee [3] ได้นำเสนอตัวแบบแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบอารีมาในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ด้วยตัวแบบแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบอารีมาให้ค่าเฉลี่ย ของ
ค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าการพยากรณ์ด้วยตัวแบบแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบพหุนามกำลังสาม
ในปี ค.ศ. 2013 Kesavabhotla และคณะ [4] ได้ศึกษาการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยรายเดือน
ในรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าโดยใช้ ต ั ว แบบอารี ม าที ่ ม ี ฤ ดู ก าล และตั ว แบบโครงข่ า ยประสาทเที ย ม
ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบอารีมาเป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลัง
สองต่ำที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.294 เมกะวัตต์
คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและต้องการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลา 4 ตัวแบบคือ โครงข่ายประสาท
เทียม, ตัวแบบ SARIMA, ตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบ SARIMA และ ตัวแบบผสมด้วยวิธีแยกส่วนประกอบ
ร่วมกับตัวแบบ SARIMA และโครงข่ายประสาทเทียม โดยงานวิจัยนี้จะเปรียบเทียบผลที่ได้จากการพยากรณ์และคัดเลือก
ตัวแบบที่เหมาะสมที่ให้ความถูกต้องแม่นยำสูงสุดไปใช้พยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย โดยผลที่ได้
จากการพยากรณ์มีประโยชน์คือทำให้ทราบแนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยในอนาคตและนำค่า
พยากรณ์ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการผลิตและการก่อสร้าง
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย:
1. เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บตั ว แบบการพยากรณ์ อ นุ ก รมเวลา 4 ตั ว แบบคื อ ตั ว แบบโครงข่ า ยประสาทเที ย ม ,
ตัวแบบ SARIMA, ตัวแบบแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบ SARIMA และตัวแบบผสมด้วยวิธีแยกส่วนประกอบร่วมกับ
ตัวแบบ SARIMA และโครงข่ายประสาทเทียม
2. เพื่อคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดไปใช้พยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย
ใน 3 ช่วงเวลา คือ การพยากรณ์ระยะสั้น (3 เดือน), ระยะปานกลาง (12 เดือน) และระยะยาว (24 เดือน)
วิธีการดำเนินการวิจัย:
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวน 228 เดือน โดยกำหนดตัวแปรที่ศึกษา (Yt ) คือ ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย ณ เดือนที่ t (หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh))
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่ งข้อมูลออกเป็ น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเวลาที่ 1 เป็นการพยากรณ์ข้ อมูลปริ ม าณ
การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยในอดีตตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 จำนวน 204
เดือน เพื่อสร้างตัวแบบและช่วงเวลาที่ 2 เป็น การพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563 จำนวน 24 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ การพยากรณ์ระยะสั้น (3 เดือน), ระยะปานกลาง (12 เดือน) และ
ระยะยาว (24 เดือน) เพื่อคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ล่วงหน้าที่ได้และเลือกตัวแบบ
พยากรณ์ทแี่ ม่นยำสูงสุดเมื่อวัดด้วยค่า MAPE และ RER
วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย:
1. ตั วแบบโครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial Neural Networks Model: ANN) ถู ก สร้ า งขึ ้ นโดยการ
จำลองลักษณะการประมวลผลของสมองมนุษย์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Model) ซึ่งจะประกอบด้วย
ส่วนของการประมวลผลที่เรียกว่า นิวรอน (Neuron) ซึ่งทุกๆ นิวรอนสามารถมีข้อมูลนำเข้าได้หลายค่า แต่ข้อมูลส่งออกมีได้
เพียงค่าเดียว และทุกๆ ข้อมูลส่งออกจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลนำเข้าของนิวรอนอื่นๆ ภายในโครงข่าย สำหรับการเชื่อมโยงกัน
ภายในระหว่างนิวรอน ทุกๆ ข้อมูลป้อนเข้าจะมีค่าน้ำหนักเป็นตัวกำหนดกำลังของการเชื่อมโยง ภายในนิวรอนจะมีฟังก์ชั น
กำหนดสัญญาณส่งออกที่เรียกว่า ฟังก์ชันกระตุ้น (Activate Function) ซึ่งมีกระบวนการทำงาน แสดงตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 กระบวนการทำงานของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วยนิวรอนจำนวนมากเชื่อมต่อกัน ซึ่งการเชื่อมต่อแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย เรียกว่า
ชั้น (Layer) ชั้นแรกเป็นชั้นข้อมูลนำเข้า (Input Layer) ชั้นสุดท้ายเป็นชั้นข้อมูลส่งออก (Output Layer) ส่วนชั้นที่อยู่
ระหว่างชั้นข้อมูลนำเข้าและชั้นข้อมูลส่งออก เรียกว่า ชั้นซ่อน (Hidden Layer) ซึ่งโดยทั่วไปชั้นซ่อนอาจมีมากกว่า 1 ชั้นก็ได้
ซึ่งเขียนความสัมพันธ์ของโครงข่ายประสาทเทียม [5] ได้ดังสมการที่ (1)
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q
p



Yt = g 2  w0 +  w j  g1  w0, j +  wi , j  xi ,t   +  t
j =1
i =1




โดยที่ Yt
p

q

w0 , w0, j

w j , wi , j
xi ,t

g1 , g 2
t

(1)

คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t
คือ จำนวนโหนดในชั้นข้อมูลนำเข้าตัวที่ 1, 2,..., p
คือ จำนวนโหนดในชั้นซ่อนตัวที่ 1,2,..., q
คือ ค่าน้ำหนักเริ่มต้น และค่าน้ำหนักเริ่มต้นในชั้นซ่อนของโหนดที่ j
คือ ค่าน้ำหนักในชั้นซ่อนของโหนดที่ j และค่าน้ำหนักของโหนดที่ i ในชั้นซ่อนที่ j
คือ ข้อมูลนำเข้าตัวที่ i ณ เวลาที่ t
คือ ฟังก์ชันกระตุ้น
คือ ค่าคลาดเคลื่อนสุ่ม ณ เวลาที่ t

2. วิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method: DEC) เป็นวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบของอนุกรมเวลา
ออกเป็นส่วนๆ โดยที่แต่ละส่วนมีอิทธิพลต่อค่าสังเกตที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วส่วนประกอบอนุกรมเวลาจะมีด้วยกั น
4 ส่วนประกอบ คือ แนวโน้ม, ฤดูกาล, วัฏจักร และความผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาเขียนเป็นตัวแบบการบวกและ
ตัวแบบการคูณ ตามสมการที่ (2) และ (3) ได้ดังนี้

โดยที่

Yt = (Tt + S t + Ct + I t ) +  t

(2)

Yt = (Tt  S t  Ct  I t ) +  t

(3)

Yt คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t

C t คือ ความผันแปรจากวัฏจักร ณ เวลาที่ t

Tt คือ ค่าแนวโน้ม ณ เวลาที่ t

I t คือ ความผิดปกติ ณ เวลาที่ t

S t คือ ความผันแปรจากฤดูกาล ณ เวลาที่ t

 t คือ ค่าคลาดเคลื่อนสุม่ ณ เวลาที่ t

3. ตั ว แบบ SARIMA มี ช ื ่ อ เต็ ม ว่ า Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model เป็ น
วิธีพยากรณ์อนุกรมเวลาซึ่งเลือกตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์โดยพิจารณาจากฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง และฟังก์ชัน
สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เองส่ ว นย่อ ยของข้ อ มู ลอนุ ก รมเวลา นอกจากนี ้ย ั งมี ก ารหาผลต่ า งเพื ่ อ ปรั บ ข้ อ มู ลที ่ ม ี ลั ก ษณะไม่ นิ่ง
(Nonstationary) ให้มีลักษณะนิ่ง (Stationary) โดยการหาผลต่างอันดับที่ d และ D ซึ่งอันดับที่ D เป็นผลต่า ง
แบบมีฤดูกาลที่นำมาคิดร่วมเพื่อปรับผลกระทบของฤดูกาลให้มีลักษณะนิ่ง (Stationary) ในปี ค.ศ.1976 บ็อกซ์และเจนกินส์
[6] ได้นำเสนอเทอมของ B SYt = Yt −S ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่มีฤดูกาลและมีลักษณะไม่นิ่ง
(Nonstationary) ในอนุกรมเวลา Yt , Yt − S , Yt −2 S ,... ซึ่งจะต้องใช้ตัวดำเนินการ (1 − B S ) D มาวิเคราะห์ร่วมด้วย
ตัวแบบ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S มีสมการดังนี้
(1 − 1 B − 2 B 2 − ... −  p B p )(1 − 1 B S −  2 B 2 S − ... −  P B PS )(1 − B) d (1 − B S ) D Yt

(4)

= (1 − 1B − 2 B 2 − ... − q B q )(1 − 1B S − 2 B 2 S − ... − Q BQS ) t

โดยที่

Yt
B
p, P
d,D
q, Q
S

คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t
คือ ตัวดำเนินการย้อนหลังเวลา (Backshift Operator)
คือ อันดับของกระบวนการถดถอยในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาลและแบบมีฤดูกาล ตามลำดับ
คือ อันดับของการหาผลต่างแบบไม่มีฤดูกาลและแบบมีฤดูกาล ตามลำดับ
คือ อันดับของกระบวนการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาลและแบบมีฤดูกาล ตามลำดับ
คือ ความยาวของฤดูกาลใน 1 รอบ ถ้าข้อมูลเป็นรายเดือน S = 12
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t
1 , 2 ,..., p
1 ,2 ,...,q
1 ,  2 ,...,  P
1 , 2 ,..., Q

คือ ค่าคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาที่ t ,  t ~Nid( = 0, 2 )
คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธิ์การถดถอยในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ 1, 2,..., p
คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธิ์การเฉลีย่ เคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ 1, 2,..., q
คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธิ์การถดถอยในตัวเองแบบมีฤดูกาลอันดับที่ 1, 2,..., P
คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธิ์การเฉลีย่ เคลื่อนที่แบบมีฤดูกาลอันดับที่ 1, 2,...,Q

4. ตัวแบบวิธีแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบ SARIMA (DEC-SARIMA) เป็นตัวแบบการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
ด้ ว ยวิ ธ ี แยกส่ว นประกอบร่ วมกั บ ตัว แบบ SARIMA ซึ ่ งมี ก ารวิ เคราะห์ แบ่ งเป็ น 2 ขั ้ น ตอน ในขั ้ น ตอนแรกทำการแยก
ส่วนประกอบที่สำคัญออกมา คือ ส่วนประกอบของแนวโน้ม -วัฏจักร-ความผิดปกติ (TCI) และฤดูกาล (S) จากนั้นนำ
ส่วนประกอบ TCI ที่ได้มาประมาณค่าด้วยตัวแบบ SARIMA หลังจากได้ตัวแบบที่เหมาะสมแล้วนำมาหาค่าพยากรณ์ใหม่ที่เป็น
ผลคูณระหว่างส่วนประกอบ TCI ที่ประมาณด้วยตัวแบบ SARIMA กับค่าดัชนีฤดูกาล ดังสมการที่ (5)
Yt = (TCI )t ,SARIMA  St +  t

(5)

โดยที่ Yt คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t , (TCI )t ,SARIMA คือ ค่าพยากรณ์ของส่วนประกอบ TCI ด้วยตัวแบบ SARIMA
ณ เวลาที่ t , St คือ ความผันแปรจากฤดูกาล ณ เวลาที่ t และ  t คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม ณ เวลาที่ t
5. ตัวแบบผสมของวิธีแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบ SARIMA และตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม (DECSARIMA-ANN) เป็นตัวแบบผสม (Hybrid Model) ของการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่นำเสนอโดย Zhang [7] ในปี ค.ศ.2003
โดยมีข้อสมมติว่าข้อมูลอนุกรมเวลาชุดหนึ่งจะมีทั้งส่วนประกอบที่เป็นเชิงเส้น แทนด้วย Lt และ ส่วนประกอบที่ไม่เป็น
เชิงเส้นแทนด้วย N t โดยมีสมการพยากรณ์ ดังสมการที่ (6) ถึง (8)
Yˆt = Lˆt + Nˆ t

(6)

L̂t = (TCI )t ,SARIMA  St

(7)

q
p



N̂ t = g 2  w0 +  w j  g1  w0, j +  wi , j  et −i  
j =1
i =1




(8)

Ŷt = Lˆt + Nˆ t

รูปที่ 3 กระบวนการทำงานของตัวแบบผสม DEC-SARIMA-ANN
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ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำตัวแบบ DEC-SARIMA และตัวแบบ ANN มาผสมกันเกิดเป็นตัวแบบผสมใหม่ที่ เรียกว่า
DEC-SARIMA-ANN (แสดงขั้นตอนการทำงานตามรูปที่ 3) กล่าวคือ ในขั้นตอนแรกจะพยากรณ์อนุกรมเวลาในส่วนที่เป็น
เชิงเส้นโดยใช้ตัวแบบ DEC-SARIMA ต่อมาในขั้นตอนที่สองจะนำค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้นโดยได้จาก
ตัวแบบ DEC-SARIMA ไปสร้างเป็นตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสม และขั้นตอนสุดท้ายจะนำส่วนประกอบ
ที่พยากรณ์โดยใช้ตัวแบบ DEC-SARIMA ที่เป็นตัวแบบเชิงเส้น และตัวแบบ ANN ที่เป็นตัวแบบไม่เชิงเส้นมารวมกันเป็น
ค่าพยากรณ์ด้วยตัวแบบ DEC-SARIMA-ANN เพื่อใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป
6. ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error: MAPE)
เป็ น ค่ าที ่ใ ช้ วั ดความคลาดเคลื่ อ นจากการพยากรณ์อ นุก รมเวลา โดยวิ ธ ี พยากรณ์ท ี ่เ หมาะสมที่ สุ ดที่ จะถู กนำไปใช้ใน
การพยากรณ์จะต้องมีค่า MAPE ต่ำที่สุด โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้
MAPE (%) =

1 n Yt − Yˆt
100

n t =1 Yt

(9)

โดยที่ Yt คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t , Yˆt คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาที่ t ,

n

คือ จำนวนข้อมูลตัวอย่าง

7. อัตราการลดความคลาดเคลื่อน (Reduce Error Rate: RER) เป็นค่าที่ใช้วัดความแม่นยำของตัวแบบที่ใช้
ในการพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วยวิธีใหม่เทียบกับวิธีการพยากรณ์เดิม โดยวิธีพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะถูกนำไปใช้ใน
การพยากรณ์จะต้องมีค่า RER สูงที่สุด โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้
 MAPEPr oposed
RER (%) = 1 −

MAPEOriginal



  100



(10)

โดยที่ MAPEProposed คือ ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของตัวแบบใหม่
MAPEOriginal คือ ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของตัวแบบเดิม
ผลการวิจัย:
ในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยตัวแบบ 4 ตัวแบบบ สำหรับงานวิจัยนี้
ได้ทำการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS Version 15.0.1 (32216-001 S1501CDL-1106) ได้ผลการวิจัยดังนี้
1. การพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ANN
แบบจำลองการพยากรณ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ลักษณะการเรียนรู้แบบ Feed Forward โดยกำหนดค่า
training เป็น 74% และ testing 26% มีโหนดที่เป็นตัวแปรนำเข้า จำนวน 12 ตัวแปร คือ yt-1, yt-2, …, yt-11 และ yt-12
จำนวนชั้นซ่อน 2 ชั้นซ่อน คือ ชั้นซ่อนที่ 1 มีจำนวน 8 โหนด และชั้นซ่อนที่ 2 มีจำนวน 6 โหนด ตามลำดับ และชั้นข้อมูล
ออก มี 1 โหนด โดยสามารถเขียนตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้ คือ ANN(12x8x6x1) มีสมการตัวแบบ คือ
 6

 8


 12
Yt = g3   wk , j  g 2   wk ,i  g1   w j ,i  yt − j + b j  + bi  + bk  +  t
 i =1

 k =1


 j =1





(11)

สมการพยากรณ์ของตัวแบบ ANN(12x8x6x1) คือ
 6

 8

 12

Yt = g 3   wk , j  g 2   wk ,i  g1   w j ,i  yt − j + b j  + bi  + bk 
 i=1

 k =1

 j =1






(12)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

รูปที่ 4 โครงข่ายประสาทเทียม ANN(12x8x6x1) ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคของประเทศไทย
จากการพยากรณ์โดยใช้ตัวแบบ ANN(12x8x6x1) พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์เมื่อวัดด้วยค่า
MAPE3 เดือน เท่ากับ 2.9710%, MAPE12 เดือน เท่ากับ 3.1642% และ MAPE24 เดือน เท่ากับ 2.7136% เมื่อวิเคราะห์ส่วนเหลือ
ที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ANN(12x8x6x1) พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มมีคุณสมบัติตามข้อตกลงทุกข้อ แสดงดัง
ตารางที่ 3
2. การพยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMA
การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบ SARIMA นั้นอนุกรมเวลาที่นำมาวิเคราะห์จะต้องมีคุณสมบัติ Stationary กล่าวคืออนุกรม
เวลาต้องมีค่าเฉลี่ยคงที่และความแปรปรวนคงที่ ดังนั้นจึงทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาค
รายเดือนของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2563 ด้วยกราฟแสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2563
อนุกรมเวลาที่จะนำมาพยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMA จะต้องมีคุณสมบัติสเตชันนารี (Stationary) กล่าวคือ
อนุกรมเวลาต้องมีค่าเฉลี่ยคงที่และความแปรปรวนคงที่ ซึ่งจะวิเคราะห์ความเป็นสเตชันนารีด้วยกราฟแสดงดังรูปที่ 5 พบว่า
ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยมีแนวโน้มและมีฤดูกาลเชิงคูณเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมี
คุณสมบัติไม่สเตชันนารี จึงต้องปรับข้อมูลให้สเตชันนารีโดยการหาผลต่างอันดับที่ 1 แบบไม่มีฤดูกาลแทนด้วย (d=1) และหา
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ผลต่างอันดับที่ 1 แบบมีฤดูกาลแทนด้วย (D=1) เพื่อทำให้อนุกรมเวลามีค่าเฉลี่ยคงที่ และนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงค่า
ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ ในตัวเองส่วนย่ อย เพื่อใช้ในการกำหนดอันดับที่ p, P, q และ Q
ในตัวแบบ SARIMA แสดงดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7 ตามลำดับ

รูปที่ 6 ACF ของ Y ที่มี d=1 และ D=1

รูปที่ 7 PACF ของ Y ที่มี d=1 และ D=1

จากรูปที่ 6 และรูปที่ 7 พบว่า อนุกรมเวลา Y ที่มีการหาผลต่าง d=1 และ D=1 มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ณ Lagที่ 2
4, 12, 16, 35, 39, 44, 47 และ 51 ตามลำดับ และมีสหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อย ณ Lagที่ 2, 4, 10, 12, 15, 17, 24 และ
43 ตามลำดับ พบว่าตัวแบบ SARIMA ที่เหมาะสมที่สุดคือ SARIMA((2,4),1,(1,3,13,15,47)(1,1,(2))S=12 โดยมีตัวแบบ คือ
(1 − 2 B 2 − 4 B 4 )(1 − 1B)Yt = (1 − 1 B − 3 B 3 − 13 B13 − 15 B15 −  47 B 47 )(1 − 2 B 24 ) t

(13)

Yt = 2Yt− 2 + 4Yt− 4 + 1Yt−1 − 2 1Yt−3 − 4 1Yt−5 − 1 t −1 −  3 t −3 − 13 t −13 − 15 t −15 −  47 t − 47
−  2 t − 24 + 1 2 t − 25 +  3 2 t − 28 + 13 2 t −37 + 15 2 t −39 +  47  2 t −72 +  t

(14)

โดยที่ Yt  = (1 − B)(1 − B12 )Yt
และตัวแบบ SARIMA((2,4),1,(1,3,13,15,47)(1,1,(2))S=12 มีสมการพยากรณ์ คือ

(15)

ˆ 1Yˆt−1 − ˆ2
ˆ 1Yˆt−3 − ˆ4
ˆ 1Yˆt−5 − ˆ1et −1 − ˆ3et −3 − ˆ13et −13 − ˆ15et −15 − ˆ47et − 47
Yˆt = ˆ2Yˆt− 2 + ˆ4Yˆt− 4 + 
ˆ e + ˆ 
ˆ e + ˆ 
ˆ 
ˆ e + ˆ 
ˆ e + ˆ 
ˆ e
−
+ ˆ 
(16)
2 t − 24

1

2 t − 25

3

2 t − 28

13

2 t − 37

15

2 t − 39

47

2 t − 72

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบ SARIMA((2,4),1,(1,3,13,15,47)(1,1,(2))S=12
Process
สัญลักษณ์
ค่าสัมประสิทธิ์
Standard Error
t
p-value
AR2
-0.33001
0.073
-4.527
0.00001
ˆ2
AR4
-0.21524
0.073
-2.939
0.00372
ˆ4
MA1
0.16032
0.077
2.088
0.03817
ˆ1
MA3
0.23524
0.076
3.104
0.00222
ˆ3
MA13
0.18126
0.077
2.368
0.01891
ˆ13
MA15
MA47
SAR1
SMA2

ˆ15

0.17466

0.076

2.295

0.02288

ˆ47

0.19959
-0.61374
0.30031

0.086
0.072
0.094

2.332
-8.557
3.196

0.02077
0.00001
0.00165

̂1
̂ 2
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
จากตารางที่ 1 พบว่า p-value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปได้ว่าพารามิเตอร์มีค่าแตกต่างจากศูนย์ สมการ
ตัวแบบ SARIMA((2,4),1,(1,3,13,15,47)(1,1,(2))12 มีค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์เมื่อวัดด้วยค่า MAPE3 เดือน
เท่ากับ 2.0102%, MAPE12 เดือน เท่ากับ 2.3067% และ MAPE24 เดือน เท่ากับ 3.5504% เมื่อวิเคราะห์ส่วนเหลือที่ได้จากการ
พยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMA((2,4),1,(1,3,13,15,47)(1,1,(2))12 พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มมีคุณสมบัติตามข้อตกลงทุกข้อ
แสดงดังตารางที่ 3
3. การพยากรณ์ด้วยตัวแบบ DEC-SARIMA
พิจารณาข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยโดยใช้วิธีแยกส่วนประกอบแล้วจะได้
ส่วนประกอบ TCI และ S ตามลำดับ จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติสเตชันนารีของส่วนประกอบ TCI พบว่า ส่วนประกอบ TCI
ไม่สเตชันนารี ดังนั้นจึงทำการหาผลต่างอันดับที่ 1 แบบ Nonseasonal (d=1) เพื่อทำให้อนุกรมเวลาสเตชันนารี และ
นำข้ อ มู ลที ่ ได้ ไปเขี ยนกราฟแสดงค่า ฟังก์ ชัน สหสัม พั น ธ์ ใ นตั วเอง และฟั งก์ ชั นสหสั มพัน ธ์ ในตั ว เองส่ว นย่ อย เพื ่ อ ใช้
ในการกำหนดอันดับที่ p, P, q และ Q ในตัวแบบ DEC-SARIMA แสดงดังรูปที่ 8 และรูปที่ 9 ตามลำดับ

รูปที่ 8 ACF ของ TCI ที่มี d=1

รูปที่ 9 PACF ของ TCI ที่มี d=1

จากรูปที่ 8 และรูปที่ 9 พบว่า อนุกรมเวลา TCI ที่มีการหาผลต่าง d=1 มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ณ Lag ที่ 2, 34, 47,
และ 51 ตามลำดับ และมีสหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อย ณ Lag ที่ 2, 3, 4, 13, 15 และ 17 ตามลำดับ พบว่า TCI มีตัวแบบ
SARIMA ที่เหมาะสมที่สุดคือ SARIMA((2,3,4,13,15,17),1,0)(0,0,0)S=12 โดยมีสมการตัวแบบดังนี้
(1 − 2 B2 − 3B3 − 4 B4 − 13B13 − 15 B15 − 17 B17 )Yt =  0 +  t
Yt =  0 + 2Yt−2 + 3Yt−3 + 4Yt−4 + 13Yt−13 + 15Yt−15 + 17Yt−17 +  t

(17)
(18)

โดยที่ Yt  = (1 − B)(1 − B12 ) TCI t
(19)
นำค่ า พยากรณ์ ของส่ ว นประกอบ (TCI)t,SARIMA ด้ ว ยตั ว แบบ SARIMA ไปคู ณ กั บ ค่ าดัชนี ฤ ดู กาล จะได้ ตั วแบบ
DEC-SARIMA((2,3,4,13,15,17),1,0)(0,0,0)S=12 มีสมการพยากรณ์ คือ
Yˆt = (ˆ0 + ˆ2Yˆt− 2 + ˆ3Yˆt−3 + ˆ4Yˆt− 4 + ˆ13Yˆt−13 + ˆ15Yˆt−15 + ˆ17Yˆt−17 )  Sˆt

(20)

ค่ า ประมาณของพารามิ เ ตอร์ ใ นตั ว แบบแสดงดั งตารางที ่ 2 พบว่ า p-value น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย สำคั ญ 0.05
สรุ ป ได้ ว ่ า พารามิ เ ตอร์ ม ี ค ่ า แตกต่ า งจากศู น ย์ สมการตั ว แบบ DEC-SARIMA((2,3,4,13,15,17),1,0)(0,0,0) S=12
มีค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์เมื่อวัดด้วยค่า MAPE3 เดือน เท่ากับ 1.2399%, MAPE12 เดือน เท่ากับ 2.1757%
และ MAPE24 เดื อ น เท่ า กั บ 3.9763% เมื ่ อ ทำการวิ เ คราะห์ ส ่ ว นเหลื อ ที ่ ไ ด้ จ ากตั ว แบบการพยากรณ์ ด ้ ว ยตั ว แบบ
DEC-SARIMA((2,3,4,13,15,17),1,0)(0,0,0)S=12 พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มเป็นไปตามข้อตกลงทุกข้อ แสดงดังตารางที่ 3
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบ DEC-SARIMA((2,3,4,13,15,17),1,0)(0,0,0)S=12
Process
สัญลักษณ์
ค่าสัมประสิทธิ์
Standard Error
t
p-value
AR1
-0.13435
0.068
-1.989
0.04806
ˆ1
AR2
-0.35930
0.067
-5.328
0.00001
ˆ2
AR3
-0.23552
0.067
-3.540
0.00050
ˆ3
AR4
-0.25053
0.069
-3.643
0.00035
ˆ4
AR13
-0.21040
0.069
-3.069
0.00246
ˆ13
AR15
-0.22602
0.071
-3.199
0.00161
ˆ15
AR17
-0.15134
0.070
-2.153
0.03258
ˆ17
MA11
MA47
Constant

ˆ11
ˆ47
ˆ0

0.15377
0.23866
30.92474

0.072
0.089
3.167

2.146
2.685
9.765

0.03309
0.00789
0.00001

4. การพยากรณ์ด้วยตัวแบบ DEC-SARIMA-ANN
สำหรั บ การพยากรณ์ ด ้ ว ยตั ว แบบผสมแบ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว น คื อ ส่ ว นแรกจะหาค่ า พยากรณ์ ข องตั ว แบบ
เชิงเส้นที่ได้จากวิธีการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ DEC-SARIMA และส่วนที่สองจะหาค่าพยากรณ์ของตัวแบบไม่เชิงเส้นโดยนำ
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ DEC-SARIMA มาสร้างตัวแบบไม่เชิงเส้นโดยใช้ตัวแบบ ANN
4.1 ตัวแบบการพยากรณ์เชิงเส้น คือ DEC-SARIMA((2,3,4,13,15,17),1,0)(0,0,0)S=12
L̂t = (ˆ0 + ˆ2Yˆt−2 + ˆ3Yˆt−3 + ˆ4Yˆt−4 + ˆ13Yˆt−13 + ˆ15Yˆt−15 + ˆ17Yˆt−17 )  Sˆt

(16)

4.2 ตัวแบบการพยากรณ์ไม่เชิงเส้น โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ลักษณะการเรียนรูแ้ บบ Feed Forward โดย
กำหนดค่า training เป็น 70.7% และ testing 29.3% มีโหนดที่เป็นตัวแปรนำเข้า จำนวน 12 ตัวแปร คือ et-1, et-2, …, et-11
และ et-12 จำนวนชั้นซ่อน 2 ชั้นซ่อน คือ ชั้นซ่อนที่ 1 มีจำนวน 8 โหนด และชั้นซ่อนที่ 2 มีจำนวน 6 โหนด ตามลำดับ และ
ชั้นข้อมูลออก มี 1 โหนด โดยสามารถเขียนตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้ คือ ANN(12x8x6x1) มีสมการตัวแบบ คือ
 6

 8

 12

N t = g 3   wk , j  g 2   wk ,i  g1   w j ,i  et − j + b j  + bi  + bk  +  t
 i=1

 k =1

 j =1






(17)

สมการพยากรณ์ของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม ANN(12x8x6x1) คือ
 6

 8


 12
Nˆ t = g 3   wk , j  g 2   wk ,i  g1   w j ,i  et − j + b j  + bi  + bk 
 i =1

 k =1


 j =1





(18)
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รูปที่ 10 โครงข่ายประสาทเทียม ANN(12x8x6x1) ของค่าคลาดเคลื่อนที่ได้จากตัวแบบ DEC-SARIMA
สมการพยากรณ์ ด ้ ว ยตั ว แบบ DEC-SARIMA((2,3,4,13,15,17),1,0)(0,0,0) S=12 - ANN(12x8x6x1) ดั ง กล่ า ว
มีความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์เมื่อวัดด้วยค่า MAPE3 เดือน เท่ากับ 1.0713%, MAPE12 เดือน เท่ากับ 2.0824%
และ MAPE24 เดื อ น เท่ า กั บ 1.8613% เมื ่ อ ทำการวิ เ คราะห์ ส ่ ว นเหลื อ ที ่ ไ ด้ จ ากการพยากรณ์ ด ้ ว ยตั ว แบบ
DEC-SARIMA((2,3,4,13,15,17),1,0)(0,0,0)S=12 - ANN(12x8x6x1) พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มมีคุณสมบัติตามข้อตกลง
ทุกข้อ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ส่วนเหลือ (Residual Analysis) ของตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 ตัวแบบ
ข้อตกลงของความ
ANN
SARIMA
DEC-SARIMA
คลาดเคลื่อนสุ่ม
1. การแจกแจงปกติ มีการแจกแจงปกติ
มีการแจกแจงปกติ
มีการแจกแจงปกติ
(Kolmogorov–
ZKS=0.820
ZKS=0.621
ZKS=0.579
Smirnov test)
p-value = 0.511
p-value = 0.836
p-value = 0.891
2. ความเป็นอิสระ
ไม่เป็นอิสระกัน
เป็นอิสระกัน
เป็นอิสระกัน
(Ljung–Box test)
Q = 108.214
Q = 35.549
Q = 56.045
p-value = 0.000
p-value = 0.951
p-value = 0.621
3. ค่าเฉลี่ยไม่แตก
มีค่าเฉลีย่ ไม่
มีค่าเฉลีย่ ไม่
มีค่าเฉลีย่ ไม่
ต่างจากศูนย์
แตกต่างจากศูนย์
แตกต่างจากศูนย์
แตกต่างจากศูนย์
(t–test)
t = -0.209
t = -0.753
t = 0.426
p-value = 0.835
p-value = 0.452
p-value = 0.670
มีความแปรปรวนคงที่
มีความแปรปรวนคงที่
มีความแปรปรวนคงที่
4. ความแปรปรวน
W = 0.730
W = 0.754
W = 1.223
คงที่
p-value = 0.709
p-value = 0.686
p-value = 0.245
(Levene test)

DEC-SARIMA-ANN
มีการแจกแจงปกติ
ZKS=0.579
p-value = 0.891
เป็นอิสระกัน
Q = 37.770
p-value = 0.916
มีค่าเฉลีย่ ไม่
แตกต่างจากศูนย์
t = -0.316
p-value = 0.752
มีความแปรปรวนคงที่

W = 0.760
p-value = 0.679
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เมื่อได้ตัวแบบที่เหมาะสมในแต่ละวิธีพยากรณ์ทั้ง 4 ตัวแบบแล้วจึงทำการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายเดือนของประเทศไทยล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 24 เดือน โดยแบ่งเป็น 3
ช่วงเวลา คือ การพยากรณ์ระยะสั้น (3 เดือน), ระยะปานกลาง (12 เดือน) และระยะยาว (24 เดือน) แล้วคำนวณค่า MAPE
แสดงดังตารางที่ 4 และกราฟเปรียบเทียบค่าที่แท้จริงกับค่าพยากรณ์ด้วยตัวแบบ DEC-SARIMA-ANN แสดงรูปที่ 11

รูปที่ 11 เปรียบเทียบค่าที่แท้จริงและค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคของประเทศไทย
ด้วยตัวแบบ DEC-SARIMA-ANN
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่า MAPE และค่า RER ของตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 ตัวแบบ
เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ANN
SARIMA DEC-SARIMA
1. MAPE (%) คิดจากข้อมูลในอดีต 204 เดือน
2.5794
1.7750
1.5479
2. MAPE (%) คิดจากข้อมูลล่วงหน้า 3 เดือน
2.9710
2.0102
1.2399
3. MAPE (%) คิดจากข้อมูลล่วงหน้า 12 เดือน
3.1642
2.3067
2.1757
4. MAPE (%) คิดจากข้อมูลล่วงหน้า 24 เดือน
2.7136
3.5504
3.9763

DEC-SARIMA-ANN
1.4805*
1.0713*
2.0824*
1.8613*

วิจารณ์ผลการทดลอง:
จากรูปที่ 11 จะเห็นว่าค่าที่แท้จริงตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ของข้อมูลปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย (เส้นสีน้ำเงิน) กับค่าพยากรณ์ที่ได้โดยใช้ตัวแบบ DEC-SARIMA-ANN
(เส้นประ สีแดง) มีค่าใกล้เคียงกันมาก โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ล่วงหน้าจำนวน 3 เดือน, 12 เดือน และ
24 เดือน เมื่อวัดด้วยค่า MAPE ต่ำที่สุดเท่ากับ 1.0713%, 2.0824% และ 1.8613% ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 4 และมีคา่
RER มากที่สุดในการพยากรณ์ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวเท่ากับ 46.7068%, 9.7238% และ 47.5749% แสดง
ดังรูปที่ 11 การที่ตัวแบบ DEC-SARIMA-ANN เป็นตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ เนื่องจาก
ตัวแบบ DEC-SARIMA-ANN มีการพยากรณ์แยกเป็น 2 ส่วน โดยทำการประมาณค่าส่วนประกอบที่เป็นเชิงเส้นก่อนด้วยตัว
แบบ DEC-SARIMA และนำค่าคลาดเคลื่อนที่ได้ไปพยากรณ์ด้วยตัวแบบไม่เชิงเส้นโดยใช้ตัวแบบ ANN และนำค่าพยากรณ์ที่
ได้ของตัวแบบทั้ง 2 ส่วนมารวมกันได้เป็นตัวแบบ DEC-SARIMA-ANN ดังนั้นการใช้ตัวแบบผสม จึงให้ค่าความคลาดเคลื่อน
จากการพยากรณ์ต่ำกว่าการพยากรณ์ด้วยตัวแบบเดียว
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รูปที่ 12 อัตราการลดความคลาดเคลื่อน (RER) ระหว่างตัวแบบ DEC-SARIMA-ANN เมื่อเทียบกับตัวแบบ SARIMA
สรุปผลการทดลอง:
ในการศึ ก ษาใช้ ข ้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าครายเดื อ นของประเทศไทย โดยพิ จ ารณาจากความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าจำนวน 24 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปได้ว่าตัวแบบผสมด้วยวิธีแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบ SARIMA และโครงข่ายประสาทเทียม (DEC-SARIMA-ANN)
เป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย เนื่องจากให้
ค่า MAPE ต่ำที่สุดในการพยากรณ์ล่วงหน้าทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยมีค่า MAPE คือ
1.0713%, 2.0824% และ 1.8613% ตามลำดับ และประสิทธิภาพของตัวแบบเหมาะสำหรับกับการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนในประเทศไทย ในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากให้ค่า RER มากที่สุด โดยมีค่า RER เป็น
46.7068% และ 47.5749% ตามลำดับ ดังนั้นสามารถนำตัวแบบ DEC-SARIMA-ANN ไปใช้ในการคำนวณค่าพยากรณ์
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยในปีต่อ ๆ ไปได้ จากผลการพยากรณ์ที่ได้นี้สามารถใช้เป็นแนวทาง
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการวางแผนการผลิต, จัดหา หรือนำเข้าไฟฟ้า
ให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ ใช้ไฟฟ้าของประชากรส่วนภูมิภาคของประเทศไทยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ:
1. ในการทำวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรนำเอาตัวแปรที่เป็นปัจจัยภายนอก (xt) ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนในประเทศไทย (yt) มาวิเคราะห์ร่วมกับตัวแบบด้วย เช่น ตัวแบบ SARIMAX
(Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable)
2. ควรนำตัวแบบผสมที่ได้ไปพัฒนาร่วมกับตัวแบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ในลักษณะอื่น เช่น LSTM
(Long-Short term memory), RNN (Recurrent Neural Network) เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุ ณ Prof.Dr.Aijun An จากหน่ ว ยวิ จ ั ย BRAIN LAB, Department of Electrical Engineering and
Computer Science, Lassonde School of Engineering, York University, Toronto, Canada และทุ น ค้ น คว้ า วิ จั ย
Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED Scholarships 2019-2020)
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การจัดกลุ่มจังหวัดตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยจาแนกตาม
หมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2562
THE CATEGORIZATION OF PROVINCES BASED ON AVERAGE TOURIST SPENDING
(PERSON/DAY) IN EACH TYPE OF EXPENSES IN THAILAND, 2019
วรรณวิสา แข่งขัน1,* และ ศริญณา มาปลูก1
Wanwisa Kangkan1 and Sarinna Maplook1
1สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน: วรรณวิสา แข่งขัน อีเมล: Wanwisak24@gmail.com

บทคัดย่อ:
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดกลุ่มจังหวัดตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทย
จาแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2562” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มจังหวัดโดยแบ่งตามตัวแปรค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อ วัน
ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทย จาแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภ าพ
ของการจัดกลุ่มจัง หวัด โดยใช้ข้อมูล ทุติยภูมิของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
พ.ศ. 2562 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis) และการวิเคราะห์กลุ่ม
แบบสองขั้นตอน (Two-step Cluster Analysis) ซึ่งผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจัดกลุ่ม พบว่า ไตรมาสที่ 1, 3, 4
และในภาพรวมของ ปี พ.ศ. 2562 เหมาะสาหรับวิธีการวิเคราะห์กลุ่มแบบสองขั้นตอน เนื่องจากค่า RMSSTD ต่ากว่า แต่ไตรมาส
ที่ 2 เหมาะสาหรับการวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน เมื่อให้การจัดกลุ่มมีจานวนกลุ่มเท่ากับ 4 กลุ่ม พบว่า ไตรมาสที่ 1, 2, 4 และ
ในภาพรวม กลุ่มจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่ อคนต่อวันในการท่องเที่ยวมากที่สุด มี 1 จังหวัด คือจังหวัดภูเก็ต มีค่าใช้จ่ายใน
ไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 9,095.92 บาท ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 6,761.82 บาท ไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 8,550.79 บาท และในภาพรวม
เท่ากับ 7,561.51 บาท ส่วนไตรมาสที่ 3 กลุ่มจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมในการท่องเที่ยวต่อคนต่อวันมากที่สุด มี 2 จังหวัด คือ
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 6,024.88 บาท
คาสาคัญ: การวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน การวิเคราะห์กลุ่มแบบสองขั้นตอน การวัดค่าความแตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่ม
Abstract:
The purposes of the research are to, categorize groups of provinces in Thailand based on average
tourist spending (person/day) per quarter in each area. and compare the efficiency of the categorization which
employs the secondary information on average expense of the tourists (person/day) in 2 0 1 9 . The data was
analyzed by using hierarchical cluster and Two-step cluster Analysis by comparison, the research found that it
is more proper to analyze the data by using the two-step clustering method in the first, third, fourth quarters
and in the whole since they have lower RMSSTD value. On the contrary, in the second quarter, it is more
appropriate to use the hierarchical cluster analysis method. By dividing the provinces into 4 groups.
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the result show that the highest average of tourist spending (person/day), for the first, second, fourth quarters
and in the whole is in Phuket, which equal 9,095.92 6,761.82 8,550.79 and 7,561.51 baht, respectively.
For the third quarter, there are 2 dominating provinces, Phuket and Phangnga, which is 6,024.88 baht of the
average tourist spending.
Keywords: Hierarchical Cluster Analysis, Two-step cluster Analysis, Root Mean Square Standard Deviation

บทนา:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อความเจริญก้าวหน้า เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
เป็นอย่างมาก และความสาคัญของการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่
เดินทางเพื่อธุรกิจ นันทนาการ และเพื่อศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน การเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมที่เติบโต
อย่ า งมากจนกระทั่ ง ต้ อ งอาศัย เทคนิ ค วิ ช าการเฉพาะการวางแผน การจั ด องค์กร และการตลาด เรี ย กว่ า “อุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยว” จะต้องมีสิ่งดึงดูดความสนใจ คือความสวยงามตามธรรมชาติ ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิต
ของประชาชน [1] ซึ่งผลผลิตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องการส่วนใหญ่คือ การให้มีค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศสูงขึ้น
ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่ งจะมีค วามโดดเด่น
ที่ไม่เหมือนกันการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดจึงมีความนิยมที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะจัดกลุ่มจัง หวัด
ที่มีนักท่องเที่ยวใช้จ่าย ในการท่องเที่ยวคล้ายกันจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่ง จ าแนกตามหมวด ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อนาผล
การวิเคราะห์ที่ได้ไปต่อยอดในการวางแผน และจัดระบบการท่องเที่ยวให้มีความมั่นคั่ง ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
วิธีการดาเนินการวิจัย:
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกลุ่มจังหวัดโดยแบ่งตามตัวแปรค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน
ประเทศไทย จาแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มจังหวัด
ตัวแปรที่ศึกษา
ในการศึกษาการจัดกลุ่มจังหวัดตามค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยจาแนก
ตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องทั้งหมดจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 7
ตัวแปร คือ ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าซื้อสินค้าและของที่ร ะลึก ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ค่าบริการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของ หมวดค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ ศึ ก ษา โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส าหรับการจัดกลุ่มจังหวัด ตามค่าใช้จ่ ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว ผู้ศึกษาเลือกใช้ การวิเคราะห์กลุ่ม
แบบขั้ น ตอน (Hierarchical Cluster Analysis) เป็ น การท าการแบ่ ง กลุ่ ม แบบเป็ น ขั้ น ตอน และเมื่ อ น าหน่ ว ยใดหน่ ว ยหนึ่ง
ไว้ ใ นกลุ่ ม ใดแล้ ว จะไม่ มี ก ารย้ า ยหน่ ว ยนั้ น ไปไว้ ก ลุ่ ม อื่ น ๆ อี ก โดยจะลดจ านวนกลุ่ ม ครั้ ง ละ 1 กลุ่ ม เริ่ ม จากการ
ให้ 1 กลุ่ม = 1 หน่วย ดังนั้นในตอนเริ่มต้นจึงมี n กลุ่ม และจะลดจานวนกลุ่มลดลงเหลือ n-1, n-2, … จนกระทั่งเหลือ 1 กลุ่ม
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การวิเคราะห์กลุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-step cluster Analysis) เป็นการจัดกลุ่มที่ใช้ตัวแปรที่เป็นไปได้ทั้งแบบ
แยกประเภท (categorical) และตั ว แปรที่ มี ค่ า ต่ อ เนื่ อ ง (continuous) โดยจะท าการคัด เลื อ กจ านวน cluster ด้ ว ยตนเอง
(automatic selection of cluster) และใช้สาหรับการวิเคราะห์ไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาการปรับข้อมูล โดยการ standardized ตัวแปรทุกตัว เนื่องจากค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดมีค่าต่างกันมาก แล้ววัด
ความต่างหรือระยะห่างยุคลิคกาลังสอง (Square Euclidean Distance) เป็นการหาระยะห่างระหว่าง 2 หน่วย ถ้าระยะห่า ง
ระหว่ า ง 2 หน่ ว ยนั้ น มี ค่ า เข้ า ใกล้ ศู น ย์ แสดงว่ า 2 หน่ ว ยนั้ น อยู่ ใ กล้ กั น หรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น จึ ง ควรให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เดี ย วกัน
แต่ถ้าระยะห่างมีความต่างกันมาก จึงมีค่าระยะห่างมาก ก็จะจัดให้ 2 หน่วยนั้น อยู่คนละกลุ่ม
รวมกลุ่มด้วยวิธีค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (Average Linkage between group) เป็นวิธีการรวมกลุ่มโดยใช้ค่า เฉลี่ย
ระหว่ า งกลุ่ ม 2 กลุ่ ม แบบการหาค่ า เฉลี่ ย ของระยะห่ า งระหว่ า งหน่ ว ยต่ า ง ๆ ทุ ก คู่ ที่ อ ยู่ ใ น 2 กลุ่ ม หรื อ ถ้ า ใช้ ค วามคล้าย
ก็จะเป็นการหาค่าความคล้ายเฉลี่ยระหว่างหน่วยต่าง ๆ ทุกคู่ที่อยู่คนละกลุ่ม
สาหรับการเปรียบเทียบการจัดกลุ่ม ทาโดยการวัดค่าความแตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่ม (Root Mean Square
Standard Deviation: RMSSTD ) เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มว่าการจัดกลุ่มนั้น มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
ซึ่งถ้าค่าความแตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่มน้อย จะแสดงถึงการจัดกลุ่มนั้นมีประสิทธิภาพที่ดี [2]
k
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คือ จานวนกลุ่มข้อมูล
คือ จานวนตัวแปรอิสระภายในกลุ่ม
คือ ข้อมูลกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j
คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j

ผลการวิจัย:
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวัน ตามหมวดค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยตามรายไตรมาส พบว่าโดยส่วนใหญ่ไตรมาสที่ 4 จะมีค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวต่อคนต่อวันในหมวดต่าง ๆ สูงที่สุด ประกอบไปด้วย ค่าที่พัก เท่ากับ 616.88 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
เท่ากับ 522.92 บาท ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก เท่ากับ 414.21 บาท ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เท่ากับ 156.58 บาท
ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด เท่ากับ 225.29 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในหมวดค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ไตรมาสที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด เท่ากับ 221.18 และ 89.28 บาท ตามลาดับ รายละเอียดดังรูปภาพที่ 1
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ค่าที่พัก

ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม

ค่าซื้อสินค้าและของ ค่าใช้จ่ายเพื่อความ ค่าบริการท่องเที่ยว ค่าพาหนะเดินทางใน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่ระลึก
บันเทิง
ภายในจังหวัด
จังหวัด

รูปภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยของหมวดค่าใช้จ่าย (บาท/คน/วัน)
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการจัดกลุ่มจังหวัด
จากการเปรียบเทียบพบว่า พบว่า ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยจาแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ไตรมาสที่ 1, 3, 4 และในภาพรวมของปีพ.ศ. 2562 วิธีการวิเคราะห์กลุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-step cluster Analysis)
จั ด กลุ่ ม ได้ ดี ก ว่ า โดยมี ค่ า RMSSTD ต่ ากว่ า ในขณะที่ ไ ตรมาสที่ 2 การวิ เ คราะห์ กลุ่ มแบบขั้ น ตอน (Hierarchical Cluster
Analysis) จัดกลุ่มได้ดีกว่า โดยมีค่า RMSSTD ต่ากว่า รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภ าพของวิธีการจัดกลุ่มด้วยการวัดค่าความแตกต่างของข้อมูล ภายในกลุ่ ม
(Root Mean Square Standard Deviation: RMSSTD )
วิธีการจัดกลุ่ม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม
การวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน
0.448
0.614
0.641
0.576
0.525
การวิเคราะห์กลุ่มแบบสองขั้นตอน
0.437
0.619
0.612
0.542
0.520
กลุ่มจังหวัดที่จาแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส
จากการจัดกลุ่มจังหวัดที่จาแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พบว่า ในภาพรวมของปี พ.ศ. 2562 และไตรมาสที่ 4
จัง หวัดที่มีระยะห่างแตกต่างจากจัง หวัดอื่นมาก คือ จัง หวัดภูเก็ต และจัง หวัดพังงา โดยในไตรมาสที่ 1 จัง หวัดที่มีระยะห่าง
แตกต่างจากจังหวัดอื่นมาก คือ จัง หวัดภูเก็ต จัง หวัดกระบี่ และจัง หวัดพัง งา ไตรมาสที่ 2 จัง หวัดที่มีระยะห่างแตกต่างจาก
จังหวัดอื่นมาก คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพังงา และไตรมาสที่ 3 จังหวัดที่มีระยะห่างแตกต่างจากจังหวัดอื่นมาก
คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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การแบ่งกลุ่มจังหวัดจาแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รายละเอียดดังรูปภาพ

ภาพที่ 2 การจัดกลุ่มจังหวัด จาแนกตามหมวด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมของปี พ.ศ. 2562

ภาพที่ 4 การจัดกลุ่มจังหวัด จาแนกตามหมวด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไตรมาสที่ 2

ภาพที่ 3 การจัดกลุ่มจังหวัด จาแนกตามหมวด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไตรมาสที่ 1

ภาพที่ 5 การจัดกลุ่มจังหวัด จาแนกตามหมวด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไตรมาสที่ 3
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ภาพที่ 6 การจัดกลุ่มจังหวัด จาแนกตามหมวด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไตรมาสที่ 4
ผลการวิเคราะห์กลุ่มจังหวัดที่จาแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส
โดยในภาพรวมของปี พ.ศ. 2562 และไตรมาสที่ 1, 2 และ 4 กลุ่มจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่อคนต่อวันในการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด มี 1 จังหวัด คือจังหวัดภูเก็ต ส่วนไตรมาสที่ 3 กลุ่มจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่อคนต่อวันในการท่องเที่ยว
มากที่สุด มี 2 จังหวัด คือจังหวัดภูเก็ต และพังงา
สรุปและอภิปราย:
จากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยตามรายไตรมาส พบว่าโดยส่วนใหญ่ไตรมาสที่ 4 จะมีค่าใช้จ่าย
ในการท่ อ งเที่ ย วในหมวดต่ า ง ๆ สู ง ที่ สุ ด อาจเนื่ อ งจากฤดู ห นาวเป็น ช่ ว งเวลาท่ อ งเที่ ย วที่นิ ย มมากที่ สุด ของนั ก ท่ อ งเที่ยว
ซึ่งสอดคล้องกับ [3] ซึ่งการแบ่งกลุ่มจังหวัดโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายจาแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความแตกต่าง
กัน จึงแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากที่สุด ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมาก ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวปานกลาง และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวน้อย พบว่าในภาพรวมของปี พ.ศ. 2562 และไตรมาสที่ 1, 2 และ4 กลุ่มจังหวัด
ที่ประกอบด้วยจัง หวัดภูเก็ตมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่อคนต่อวันในการท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ [4]
อาจเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจ และนิยมมากสาหรับนักท่องเที่ยว โดยจานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสูงเป็น
อันดับ 1 ของภาคใต้ เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต พบว่าทารายได้สูงสุด คือสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
จึงทาให้มีรายได้มากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และของภาคใต้ [5]
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บทคัดย่อ:
การศึกษามีวัตถุ ประสงค์เ พื่อ ศึ ก ษาพฤติ กรรมและความต้ องการบริโ ภคข้า วสารของผู้บ ริโ ภ คด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาตามทฤษฎี 6Ws 1H และกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผ ลต่ อการตั ดสินใจซื้ อข้า วสารของผู้บ ริโภคโดยใช้ แ บบจำ ลอง
ทางเลือกตามลำดับ (Order-response model) ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามจากผู้บ ริ โ ภคใน
จังหวัดเชียงรายโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 400 ตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อข้าวสารแบบเป็นกิโลกรัมมากกว่า 5 กิโลกรัม/ครั้ง ช่วงราคา 31-45
บาท/กิโลกรัม และผู้บริโภคเพศหญิงที่อยู่ในวัยทำงานอายุ ระหว่าง 26-35 ปี เป็นผู้ตัดสินใจซื้อข้าวสารเพื่อ บริ โ ภคภายใน
ครอบครัวเป็นหลัก ด้วยเหตุผลด้านการเลือกซื้อข้าวสารที่ให้สารอาหารที่ดีและมีคุณภาพมาบริโภคโดยคำนึงถึงตราสินค้าที่ไ ด้
มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อ.ย.) และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธี การที่ ดีใ นการผลิ ตอา หาร
(Good Manufacturing Practice: GMP) จะเห็นว่าการมีมาตรฐานรับรองนำมาสู่การสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้แก่
ตัวผลิตภัณฑ์ และดึงดูดให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อ รวมทั้งผู้บริโภคต้องการการส่งเสริมการตลาดในลักษณะการลด แลก
แจก แถม และเลือกซื้อในสถานที่ที่สะดวกใกล้บ้าน
นอกจากนี้การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อ การตั ดสินใจซื้อ ข้าวสารของผู้บริโภค สรุปได้ว่ากลยุ ท ธ์
ทางการตลาดที่มีผลต่อโอกาสการตั ดสินใจซื้ อข้าวสารในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์
แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าอย่างชัดเจน และกลยุทธ์ราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า อย่างไรก็ตามกล
ยุทธ์ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเกี่ยวกับระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่
ใกล้ และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของการมีพนั กงานขายแนะนำข้อมูล สิ นค้า กลับลดโอการการตัดสินซื้อข้ า วสา รของ
ผู้บริโภค ดังนั้นเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิ ตและการประกอบการเพื่ อกำหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดอย่างเหมาะสมที่
สอดคล้องกับ ความต้ องการของผู้บ ริโภค นำมาสู่การสร้างความได้เปรีย บทางการแข่งขัน การตลาดเพื่ อเ พิ่ ม กำไรให้ แก่
เกษตรกรและผู้ประกอบการ
คำสำคัญ : กลยุทธ์ทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ข้าวสาร, ผู้บริโภค

Abstract:
The main objectives of this study were to study consumer behavior and demand for milled
rice with descriptive statistics according to 6W 1H theory and to analyze marketing strategies affecting
consumers' decision to buy it by means of order-response model. Data were collected in the form of
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interviews with questionnaires from consumers in Chiang Rai province by accidental sampling in 400
consumers.
It could be concluded that most consumers bought milled rice in kilograms, more than 5
kg/times in the price range of 31-45 baht/ kilograms. The consumers would be female who were working
age in 26-35 years and decision maker to buy it for family consumption. The reasons were provision for
good nutrition and quality milled rice to consume regarding standard brands, especially in standard for
Food and Drug Board and Good Manufacturing Practice (GMP). It indicated that the certification standards
resulted in safety confidence on products and attracting consumers to buy. In addition, consumers required
discounting, changing, distributing, adding, or testing of the product, increasing quantity, and purchasing
place nearby home of promotion and place strategies, respectively.
Furthermore, the marketing strategies affecting consumers' decision to buy milled rice were
found that clearly quality certification mark on packages of product strategy and suitability of the price
and quality of product in price strategy impacted on the increased possibility of occurrence of purchase
decision. However, suitability of the price and quantity of product, close distance to the markets, and
suggestion for product information of customer assistant in price, place, and promotion strategies,
respectively influenced the possibility of occurrence of a decrease in purchase decision for milled rice.
Hence, farmers can plan and manage to determine optimal marketing strategies corresponding consumer
demand, leading to creating competitive advantage in the market to increase profits for farmers and
traders.
Keywords: Marketing strategy, Purchasing decision, Milled rice, Consumer

บทนำ:
ประเทศไทยถูกจัดเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยมีภาคเกษตรกรรมแสดงบทบาทเป็นภาคเศรษฐกิจที่ ส ำคั ญ ต่ อ
ระบบเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเกษตรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้ง แต่
ปี พ.ศ. 2536-2562 ในอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.34 แต่ในปี 2563 กลับมีการหดตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.6 และนอก
ภาคเกษตรมีอัตราการขยายตั วเฉลี่ย ร้อ ยละ 4.18 ซึ่งในปี 2563 กลับมีการหดตัวในอัตราเฉลี่ ยร้ อยละ 6.3 เช่นกั น [1]
ถึงแม้ว่ามูลค่าผลิตภั ณฑ์มวลรวมของนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้ นในอั ตราที่ รวดเร็ว กว่ า แต่ภาคเกษตรกรรมเป็ น ภา คที่ มี
ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญ โดยเฉพาะการส่งออกข้าวโดยมีส่วนแบ่งตลาด
ข้าวร้อยละ 30 ของตลาดโลก แต่ผลิตภัณฑ์ข้าวมีการส่งออกน้อยเพี ยงร้อยละ 5 ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด [2] การ
ส่งออกข้าวส่วนใหญ่เป็นลักษณะเมล็ดข้าวเพื่อการบริโภคและมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544-2562 ซึ่งมีมูลค่า
การส่งออกจาก 76,008 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้นเป็น 130,545 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็ น อั ตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 71.75 [3] นอกจากนี้ภาคเกษตรกรรมยังมีความสำคัญในด้านการเป็นปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการ
ผลิต ในแง่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร 149 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 47 จากพื้นที่การใช้ที่ดินทั้งหมดในปี พ.ศ.2562
จากจำนวน 321 ล้านไร่ โดยเป็นที่ดินสำหรับการปลูกข้าวถึง 59 ล้านไร่ [4] และในเขตภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงรายมี
พื้นที่เพาะปลูกข้าว 1,381,701 ไร่ ถือเป็นแหล่งปลูกข้าวมากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน จึงกล่าวได้ว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ
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สำคัญของจังหวัดเชียงราย โดยมีความเชื่อมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและมีความหลากหลายทั้งในด้านเศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่
การส่งออกข้าวของไทยมีความสำคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการมีรายได้ จากการส่งออกข้ าวนั บ
แสนล้านบาท ถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาข้าวส่งออกของไทยกลับแพงกว่า ประเทศคู่แข่งอื่น ๆ
ของข้าวชนิดเดียวกัน เช่น ราคาข้าวสาร 5% ของไทยเท่ากับ 495 เหรียญสหรัฐต่อตัน แพงกว่าคู่แข่งอย่างประเทศเวียดนาม
อินเดีย และปากีสถาน ซึ่งมีราคาเท่ากับ 463 348 และ 403 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ทำนองเดียวกับราคาข้ า วสาร
25% ของไทยมีราคา 479 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่อินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน กลับมีราคาเพียง 328 443 และ 353
เหรียญสหรัฐ/ตัน ตามลำดับ เป็นต้น [5] จากสถานการณ์ดังกล่าวมีโอกาสที่ไทยอาจจะสูญเสียตลาดส่งออกแม้ว่าคุณภาพข้าว
ไทยสูงกว่าก็ตาม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดเชียงรายนับว่ามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากที่สุดใน
เขตภาคเหนือตอนบน และอยู่อันดับที่ 19 ของประเทศ กลับพบว่ามีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 571 กิโลกรัมต่อไร่ จัดอยู่ในลำดับที่
61 ของประเทศ ซึ่งเป็นผลผลิตเฉลี่ยที่มีระดับต่ำกว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยเท่ากับ 600 กิโลกรั ม
ต่อไร่ [6] แสดงว่าการผลิตข้าวของจังหวั ดเชียงรายมีประสิ ทธิภาพไม่เต็มที่ ตามยุทธศาสตร์ การผลิตข้าวของประเทศ และ
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดใหญ่ที่มี ผลิ ตผลิตภั ณฑ์มวลรวมจังหวั ด (Gross Provincial Product) เป็นอันดับสองรองจาก
จังหวัดเชียงใหม่ แต่มีอัตราการขยายตั วลดลงเฉลี่ย เท่า กับ 2.93 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2562 โดย ปี พ.ศ. 2555 ค่ า GPP
เท่ากับ 35,310 ล้านบาท ลดลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึง ปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 28,440 ล้านบาท [7] จะเห็นว่ามูลค่าการผลิ ต
สินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ดำเนินการในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งรายได้จากผลตอบแทนปัจจัยการผลิตต่างๆ ในรูปค่าจ้า ง
แรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และกำไร ที่สะท้อนถึงภาพรวมด้านเศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมการผลิตทุก ชนิ ดของ
จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มลดลง นั่นหมายความว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อย ประกอบกับ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากความเป็นเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ผู้คนอพยพเข้า
มาอาศั ย อยู ่ในเขตเมือ งมากขึ ้น ตามความเจริ ญและการเป็ น แหล่ งจ้ างงานขนาดใหญ่ รวมทั้ งต้อ งการสิ ่ งอำนวยความ
สะดวกสบายเพื่อต้องการให้มีคุณภาพชีวิ ตดีขึ้น และการเข้าถึงการบริโภคสินค้าอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการบริโภคข้าวเนื่ อ ง
ด้วยข้าวเป็นอาหารหลักของผู้บริโภคและพฤติกรรมการเลือกซื้อข้า วของผู้บ ริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยต้ องการความ
สะดวกสบายในการจัดซื้อ ความปลอดภัย และต้องการข้าวที่มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องผลิตข้าวให้ตรง
กับความต้องการตามพฤติ กรรมของผู้บ ริโภคเพื่ อสร้ างโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรหรือ ผู้ป ระกอบการให้ เ กิ ด ความ
ได้เปรียบการแข่งขันทางการตลาด
ดังนั้นงานวิจัยจึงมุ่งศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่ อการบริโภคข้า วสาร เพื่อหาแนวทางการตลาดว่ า กลยุ ท ธ์
ทางการตลาดใดที่ส่งผลต่อปริมาณการซื้อข้าวสารของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย โดยใช้การตลาดนำการผลิต เพื่อให้ผู้ผ ลิ ต
และผู้ประกอบการสามารถรั บรู้ถึง ความต้องการจากพฤติ กรรมใหม่ ๆ ของผู้บริโภคได้ และสามารถผลิตข้าวได้ ตรงความ
ต้องการของตลาด (Demand-driven) จากการนำข้อมูลไปปรับใช้ โดยการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมย่อมกระตุน้
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อเพื่อตอบสนองอุปสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เกิดขึ้น (Demand creation) โดยไม่สนใจและให้ความสำคัญ
กับคู่แข่งเดิม [8] และผู้บริโภคจะได้รับคุณค่าที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง ขณะเดียวกันผู้เกี่ยวข้องสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไ ม่
จำเป็นจากการกำหนดกลยุทธ์อย่างเหมาะสมเพื่อถูกเลือกใช้จากของผลการศึกษาครั้งนี้
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วิธีการดำเนินงานวิจัย:
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช่หลักความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญเพื่อเลือกผู้บริโภคตัวอย่างในจังหวั ด
เชียงรายแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับการตัดสินใจซื้อข้าวสารเพื่อบริโภคในครอบครั วของตนเอง จึงไม่คำนึงถึงโอกาสที่ จะถู ก
เลือกของแต่ละหน่วยตั วอย่างของผู้บ ริโภค และเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาการเก็ บรวบรวมข้ อมูล จำนวน 400
ตัวอย่าง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น หนังสือ งานวิจัย รายงานทางสถิติต่า งๆ
ตลอดจนข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) เป็นต้น
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล :
ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงปริมาณ โดย
วิธีการวิเคราะห์จำแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการซื้อข้าวสารของผู้บริโภค
สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายพฤติกรรมและความต้องการซื้อข้า วสารของผู้บ ริโภคที่สะท้อนการตัดสิน ใจการ
เลือกซื้อข้าวสารเพื่อบริโภคของผู้บริโภค ด้วยหลักการ 6Ws 1H ได้แก่ ใครคือผู้บริโภค (Who?) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What?)
ทำไมจึ งซื้ อ (Why?) ซื ้ อ อย่ างไร (How?) ซื ้ อ เมื่อ ไร (When?) ซื ้ อ ที ่ไหน (Where?) และใครมีอ ิท ธิพลต่อ การซื ้อ (Who
participants?)
(2) วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารของผู้บริโภค
กำหนดความหมายของกลยุทธ์ทางการตลาดเป็น ตัว แปรอิ สระแสดงดังตารางที่ 3.1 และคำนวณค่าคะแนน
ระดั บ ความพึ งพอใจเฉลี่ ยของกลยุท ธ์ท างการตลาดตามหลั กการส่ว นประสมทางการตลาด ( Marketing mixes: 4Ps)
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
โดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์ความหมาย 5 ระดับ ได้แก่ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย
และ1=น้อยที่สุด และนำมาคำนวณระดับคะแนนความพึงพอใจฯ เฉลี่ยช่วงคะแนนต่าง ๆ ด้วยค่าอันตรภาคชั้นเฉลี่ย เท่ า กั บ
0.8 [9] ดังสมการ
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ค่าสูงสุด − ค่าต่ำสุด
จำนวนชั้น
ทำให้ได้เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
4.21 - 5.00
มากที่สุด
3.41 - 4.20
มาก
2.61 - 3.40
ปานกลาง
1.81 - 2.60
น้อย
1.00 - 1.80
น้อยที่สุด
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =

นำคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลยุทธ์ทางการตลาดฯ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้ อข้ า วสาร
เพื่อบริโภคของผู้บริโภคตั วอย่างในจังหวัดเชียงราย เพื่อวิเคราะห์ว่ากลยุท ธ์ท างการตลาดฯ ใดที่มีผลต่ อ ปริ ม าณการซื้ อ
ข้าวสารด้วยแบบจำลองทางเลือกตามลำดับ (Order Probit Regression Model) ประกอบด้วยตัวแปรตามถูกสร้างขึ้นมาใน
ลักษณะการถดถอยแฝงในลั กษณะการเป็นตั วแปรเชิงกลุ่มแบบเรี ยงลำดับมีหลายค่ามากกว่า 2 กลุ่ม (Polychotomous)
[10] โดยเป็ นแบบจำลองที่ ได้ร ับ ความนิ ยมสำหรั บการศึ กษาในทางเศรษฐศาสตร์ มากกว่า แบบจำลอง Ordered logit
เนื่องจากตัวแปรทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีการกระจายของค่าความคลาดเคลื่อนเป็นแบบปกติ และแบบจำลองถูกประมาณค่า
โดยวิธีค่าความจะเป็นสูงสุด โดยเป็นแบบจำลองมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ตัวแปรตามลักษณะตัวแปรเชิงคุณภาพชนิด
Ordinal scale ตามค่าลักษณะของการเรียงลำดับ [11] สามารถแสดงแบบจำลองดังนี้
Yi * = X i + i
Yi * = 0 if Yi *  0
= 1 if 0  Yi *  1
= 2 if Yi *   1

หรือ

prob ( Y = 0 ) = P ( Yi *  0 ) = P ( X + i  0 ) =  ( −X )
prob ( Y = 1) =  ( 1 − X ) −  ( −X )
prob ( Y = 2 ) = 1 −  ( 1 − X )

เมื่อได้ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวแล้ว ต้องทำการแปลงค่าสัมประสิทธิ์เหล่านั้นให้อยู่ในรูปผลกระทบ
ส่วนเพิ่ม (Marginal effect) โดยคำนวณได้จาก
dprob  Yk 
=  ( k −1 − Xk ) −  ( k − Xk )  
dXk

กำหนดให้ prob  Yk  คือ โอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น *k ค่าพารามิเตอร์ threshold และ Xk คือ ตัวแปรอิสระ
ลำดับที่ k โดยค่าผลกระทบส่วนเพิ่มสะท้อนถึงผลกระทบเมื่อมีตัว แปรอิ สระ (Xi) เชิงปริมาณ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจาก
ค่าเฉลี่ย หรือตัวแปรหุ่นเปลี่ยนแปลงไปจาก 0 เป็น 1 จะมีผลต่อความน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยของระดับปริมาณการซื้อข้าวสารของ
ผู้บริโภค (Yi*)
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Yi* คือ ตัวแปรแฝงไม่สามารถสังเกตได้ โดยจะกำหนดให้เป็นตัวแปรหุ่นที่สามารถเห็น ค่าได้ ซึ่งสะท้อนออกมา
เป็นความน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยของระดับปริมาณการซื้ อข้า วสารของผู้ บริโภค โดยแบ่งระดับปริมาณการการซื้ อ ข้ า วสารของ
ผู้บริโภค ออกเป็นปริมาณซื้อระดับน้อย (Y=0) คือช่วงปริมาณการซื้อตั้งแต่ 0.01-26.67 กิโลกรัม/เดือน ปริมาณซื้ อ ระดั บ
ปานกลาง (Y=1) คือช่วงปริมาณการซื้อตั้งแต่ 26.68-53.33 กิโลกรัม/เดือน และปริมาณซื้อระดับมาก (Y=2) คือช่วงปริมาณ
การซื้อตั้งแต่ 53.34-80.00 กิโลกรัม/เดือน โดยคำนวณจากความกว้างชั้น (Class interval)
0 ,..., m คือ ค่าพารามิเตอร์

X1 ,…, Xm คือ ตัวแปรอิสระแสดงถึง กลยุท ธ์ทางการตลาดที่มีผ ลต่ อการตัดสินใจซื้อข้ าวสารของผู้บริโ ภค แบ่ ง
ออกเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 7 ตัวแปร (Prod1 ถึง Prod7) ปัจจัยด้านราคา 3 ตัวแปร (Pri1 ถึง Pri3) ปัจจัยด้านสถานที่ก าร
จัดจำหน่าย 5 ตัวแปร (Pla1 ถึง Pla5) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 7 ตัวแปร (Prom1 ถึง Prom7) รวม 22 ตั ว แปร
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความหมายของตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ความหมายตัวแปร
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
Prod1
คุณภาพและความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว
Prod2
ความน่าเชื่อถือของตราข้าวสาร
Prod3
รสชาติ กลิ่น สี ของข้าวสารเมื่อนำไปปรุงอาหาร
Prod4
ความสะอาดของข้าวสาร
มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสะดวกกั บ การ
Prod5
ใช้งาน
Prod6
บรรจุภัณฑ์มีความคงทนและความปลอดภัย
Prod7
บรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าอย่างชัดเจน
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา
Price1
ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ
Price2
ราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า
Price3
การมีป้ายแสดงการระบุราคาอย่างชัดเจน
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่ องทางการจั ด
จำหน่าย
Place1
การหาซื้อง่ายมีจำหน่ายร้านขายของชำทั่วไป
Place2
มีให้ซื้อได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการและไม่ขาดตลาด
Place3
ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้
Place4
ความสะดวกในการเดินทาง
Place5
มีจำนวนร้านค้ามีจำหน่ายอย่างเพียงพอ
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดด้ า นการส่ งเสริม
การตลาด
Promo1
การจัดโปรโมชั่นการลด แลก แจก แถม
Promo2
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการติดป้ายโฆษณาให้เห็นอย่างชัดเจน
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ตัวแปรอิสระ
Promo3
Promo4
Promo5
Promo6
Promo7
ที่มา: การวิเคราะห์

ความหมายตัวแปร
มีคูปองส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งต่อไป
มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ
การมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้า
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการ
การเอาใจใส่ลูกค้า

ผลการวิจัย:
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการบริโภคข้าวสารของผู้บริโภคโดยใช้การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนาสะท้อนการตัดสินใจการเลือ กซื้ อข้า วสารเพื่อ บริโภคของผู้บ ริโภค ด้วยหลักการ 6Ws 1H ได้แก่ ใครคื อ
ผู ้ บ ริ โภค (Who?) ผู ้ บ ริโภคซื ้ ออะไร (What?) ทำไมจึ งซื้ อ (Why?) ซื ้ อ อย่ างไร (How?) ซื ้ อ เมื่ อ ไร (When?) ซื ้ อที ่ ไหน
(Where?) และใครมีอิทธิพลต่อ การซื้ อ (Who participants?) และศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจ ซื้ อ
ข้าวสารของผู้บริโภค โดยนำกลยุทธ์ทางการตลาดตามหลักส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) วิเคราะห์หาความสัม พั น ธ์ กั บ
ปริมาณการซื้อข้าวสารของผู้บริโภคตามแบบจำลองทางเลือกตามลำดั บ (Order Probit Regression Model) รายละเอี ย ด
ดังนี้
1.พฤติกรรมและความต้องการบริโภคข้าวสารของผู้บริโภค
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาตามหลักการ 6W 1H รายละเอียด ดังนี้
1.1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคข้าวสาร
ผู้บริโภคข้าวสารในจังหวัดเชียงราย มีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26- 35 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีระดับรายได้/เดือนอยู่ในช่วง 10,000-15,000 บาท มากที่สุ ด
ร้อยละ 33.75 33.00 30.75 และ 39.00 ตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 57.50 และมี
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนช่วง 3-4 คน มากที่สุด ร้อยละ 59.50 แสดงให้เห็นว่าการบริโภคข้าวสารส่วนใหญ่ จะเป็นเพศหญิง
อยู่ในช่วงวัยทำงานซื้อข้าวสารเพื่อบริโภคภายในครั วเรือ นเป็นประจำ แสดงว่าเพศหญิงเป็นเพศที่ต้องดูแลด้ า น อาหารแก่
สมาชิกในครัวเรือน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคข้าวสารในจังหวัดเชียงราย
ลักษณะส่วนบุคคล
จำนวน
เพศ
ชาย
186
หญิง
214
อายุ
น้อยกว่า 15 ปี
1
16-25 ปี
34
26-35 ปี
135
36-45 ปี
60
46-55 ปี
98
มากกว่า 56 ปี
72
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น
18
ประถมศึกษาตอนปลาย
84
มัธยมศึกษาตอนต้น
50
มัธยมศึกษาตอนปลาย
36
ปวช./ปวส./ปวท.
62
ปริญญาตรี
132
สูงกว่าปริญญาตรี
18
อาชีพ
เกษตรกร
37
รับจ้าง
73
ข้าราชการ
115
พนักงานเอกชน
41
ธุรกิจส่วนตัว
123
แม่บ้าน/เกษียณอายุ
10
นักเรียน/นักศึกษา
1
รายได้/เดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
102
10,000-15,000 บาท
156
15,001-20,000 บาท
66
20,001-25,000 บาท
53
25,001-30,000 บาท
15
มากกว่า 30,000 บาท
8
สถานภาพ
โสด
132
สมรส
230
หม้าย
33
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
5

ร้อยละ
46.50
53.50
0.25
8.50
33.75
15.00
24.50
18.00
4.50
21.00
12.50
9.00
15.50
33.00
4.50
9.25
18.25
28.75
10.25
30.75
2.50
0.25
25.50
39.00
16.50
13.25
3.75
2.00
33.00
57.50
8.25
1.25
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ลักษณะส่วนบุคคล
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
6 คนขึ้นไป
ที่มา: การสำรวจ

จำนวน

ร้อยละ

108
238
52
2

27.00
59.50
13.00
0.50

1.2. พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อข้าวสาร
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อข้าวสารครั้งละมากกว่า 5 กิโลกรัม/เดือน ร้อยละ 39.50 ในช่วงราคา 31-45 บาท/
กิโลกรัม ร้อยละ 62.75 การตัดสินใจซื้อข้าวสารเกิดจากตัวผู้บริโภคเองเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 63.75 และมีแหล่งข้อมูลในการ
ตัดสินใจซื้อจากการบอกปากต่ อปากของบุ คคล ร้อยละ 86.00 แสดงว่าพฤติกรรมการบริโภคข้า วสารเป็น การซื้ อ เพื่ อให้
เพียงพอกับการบริโภคของสมาชิกในครัวเรือนและเป็นการซื้อครั้งละมาก (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ลักษณะการเลือกซื้อข้าวสารของผู้บริโภค
ลักษณะการเลือกซื้อข้าวสาร
จำนวน
ร้อยละ
ปริมาณซื้อแต่ละครั้ง/เดือน
น้อยกว่า 1 กก.
3
0.75
1-2 กก.
140
35.00
2.1-3 กก.
17
4.25
3.1-4 กก.
12
3.00
4.1-5 กก.
70
17.50
มากกว่า 5 กก.
158
39.50
ราคา/กก.
น้อยกว่าถึง 15 บาท/กก.
1
0.25
16-30 บาท/กก.
97
24.25
31-45 บาท/กก.
251
62.75
46-60 บาท/กก.
51
12.75
บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ
บุคคลในครอบครัว/ญาติ
134
33.50
เพื่อน/คนที่รู้จัก
4
1.00
หัวหน้างาน
5
1.25
พนักงานขาย
2
0.50
ตัวท่านเอง
255
63.75
แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ
โฆษณาทางสื่อพิมพ์/แผ่นพับใบปลิว
20
5.00
โฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน์
26
6.50
โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
10
2.50
การบอกปากต่อปากของบุคคล
344
86.00
ที่มา: การสำรวจ
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ผู้บริโภคข้าวสารมีความต้องการซื้ อข้า วสารระดับ คะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ 1.47 โดยเฉพาะประเด็ น ด้ า นการ
เลือกซื้อข้าวสารที่ให้สารอาหารที่ดีและมีคุณภาพมาบริโภค การเลือกซื้อในสถานที่ที่สะดวกใกล้บ้าน และซื้อข้าวสารเมื่ อ มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในระดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะเห็นว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมและความต้ อ งการซื้ อ
ข้าวสารจาก 3 ประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้บริโภคไม่แน่ใจสำหรับการเลื อกซื้อข้ าวสารที่ป ลูกโดยกระบวน การปลอด
สารเคมี สถานที่เลือกซื้อข้าวสารคื อในห้างสรรสินค้าทั่ วไป และสถานที่เลือกซื้อข้าวสารคือในร้านค้าเกษตรอินทรี ย์ โดยมี
ระดับคะแนนน้อยที่สุด 3 อันดับ ซึ่งควรสร้างความตระหนัก และเห็ นความสำคัญเกี่ยวกับ ด้านความปลอดภั ยกา รบริ โ ภค
ข้าวสาร การปรับรูปแบบการซื้อในห้างสรรพสินค้าให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และการมีร้านจำหน่ายเฉพาะข้าวสารที่
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 พฤติกรรมและความต้องการซื้อข้าวสารของผู้บริโภค
พฤติกรรมและความต้องการซื้อข้าวสาร
คะแนน
ความหมาย
ต้องการได้รับสารอาหารที่ดีและมีคุณภาพมาบริโภค
1.97
ต้องการซื้อ
การมีกระบวนการผลิตปลอดสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
1.13
ไม่แน่ใจ
มีสถานที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วไป
1.04
ไม่แน่ใจ
มีสถานที่จำหน่ายร้านค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์
0.97
ไม่แน่ใจ
มีสถานที่ที่สะดวกใกล้บ้าน
1.88
ต้องการซื้อ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
1.70
ต้องการซื้อ
ซื้อข้าวสารโดยเอาปัจจัยราคาเป็นสำคัญ
1.69
ต้องการซื้อ
เลือกซื้อข้าวสารที่มียี่ห้อ/ ตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ
1.58
ต้องการซื้อ
บรรจุภัณฑ์มีความน่าดึงดูดสวยงามและพกพาสะดวก
1.31
ไม่แน่ใจ
เฉลี่ย
1.47
ต้องการซื้อ
หมายเหตุ: * คำนวณด้วยวิธี weight mean score โดยกำหนดช่วงความพึงพอใจ 3 ช่วง ดังนี้
0.00-0.66 คือ ไม่ต้องการซื้อ
0.67-1.33 คือ ไม่แน่ใจ
1.34-2.00 คือ ต้องการซื้อ
ที่มา: การวิเคราะห์
นอกจากนี้ข้าวที่ผู้บริโภคเลือกกินเป็นประจำมากที่สุดคือข้าวเหนียว ร้อยละ 66.25 ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวเหนีย ว
กข6 ข้าวเหนียวเขาวง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และข้าวเหนียวดำ เนื่องจากตามลักษณะความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้บริ โ ภคเอง
โดยเขตพื้นที่ภาคเหนือมีความนิยมบริโภคข้าวเหนียวเป็น หลัก รองลงมาคือข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 46 ประกอบไปด้วย ข้ า ว
หอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา รองลงมาอีกคือข้าวเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 7.25 ประกอบไปด้วย ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์
เบอร์รี่ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ลักษณะการบริโภคข้าวสารของผู้บริโภค
ชนิดของข้าว
จำนวนผู้บริโภคบริโภคประจำ
จำนวนผู้บริโภคไม่บริโภคประจำ
ข้าวหอมมะลิ
184 (46.00)
216 (54)
ข้าวเหนียว
265 (66.25)
135 (33.75)
ข้าวขาว
21 (5.25)
379 (94.75)
ข้าวเพื่อสุขภาพ
29 (7.25)
371 (92.75)
หมายเหตุ: ผู้บริโภคตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกบริโภคข้าวได้หลายชนิด และตัวเลขวงเล็บแสดงถึงร้อยละ
ที่มา: การสำรวจ
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ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อข้าวสารในลักษณะการซื้อแบบเป็น ลิตรหรื อกิโลกรัม ร้อยละ 47.75 รองลงมาคือ ซื้ อ
บรรจุถุงสุญญากาศ ร้อยละ 26.50 โดยผู้บริโภคจะซื้อครั้งละ 5 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม เรียงลำดับจากมากไป
น้อย ตามลำดับ และซื้อบรรจุกระสอบ ร้อยละ 26.2 ขนาดกระสอบละ45 กิโลกรัม หรือ 35 กิโลกรัม โดยคำนึงถึงตรา หรื อ
ยี่ห้อ มาตรฐาน ร้อยละ 23 โดยเฉพาะมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อ.ย.) และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) จะเห็นว่าการมีตรา ยี่ห้อ หรือมาตรฐานรับรอง เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นความปลอดภัยให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ และดึงดูดให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อ อย่างไรก็ตามการคำนึงถึงตรา หรื อ ยี่ ห้ อ
แต่ไม่รู้จักมาตรฐาน มีมากกว่าร้อยละ 20 ขณะที่ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 55.25 ไม่คำนึงถึงตรา ยี่ห้อ หรือมาตรฐาน
การรับรอง เนื่องจากข้าวสารเป็นสินค้าที่ต้องมีการซื้อเพื่อบริโภคเป็นประจำและผู้บริโภคมีความเคยชินกับการซื้อเพื่อบริโ ภค
ลักษณะแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการมีตรา ยี่ห้อ หรือมาตรฐานรับรอง สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวผลิตภัณ ฑ์
มากไปกว่านี้ร้านค้าทั่วไปเป็นแหล่ง ซื้อ ขนาดใหญ่ข องผู้บ ริโภคถึงร้ อยละ 61.25 และควรให้ความสำคัญ กั บกา รจำ หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ที่มีตรา ยี่ห้อ หรือมาตรฐานการรับรอง เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำของผู้บริโภค (ตารางที่ 6)
นอกจากนี้การส่งเสริมการตลาดส่ วนใหญ่ผู้บริโภคต้ องการในรูป แบบการลดราคาสิน ค้ามากที่ สุด ร้ อ ยละ
60.50 รองลงมาคือ การเพิ่มปริมาณสินค้า และการแจกของแถม ร้อยละ 33.75 และร้อยละ 4.50 ตามลำดับ โดยปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวสาร ได้แก่ ความสะดวกของการมีร้านค้าจำหน่ายอย่างเพียงพอ ร้อยละ 85.50 รองลงมาคื อ
ความคุ้นเคยของร้านค้า และบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 82.50 และ 33.75 ตามลำดับ และเทศกาลงานบุญ งานบวช นำมาสู่การเกิด
การซื้อข้าวสารของผู้บริโภคมากที่สุด ร้อยละ 45.75 ถึงแม้จะไม่มีเทศกาลใดผู้บริโภคย่อมมีความต้องการซื้อข้าวสารถึ ง ร้ อ ย
ละ 44.50 เนื่องจากข้าวสารเป็นสิ นค้ าหลั กของการบริโภคภายในครอบครั ว อีกทั้งความต้องการของผู้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่
ต้องการให้มีการจำหน่ายข้าวสารในบริเวณสถานที่ที่เป็นร้านค้าทั่วไปถึงร้อยละ 88.75 รองลงมาคือ ชุมชนแหล่งผลิตข้าวสาร
และร้านค้าเฉพาะ ร้อยละ 84.75 และ 24.25 ตามลำดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ลักษณะพฤติกรรมการซื้อข้าวสารของผู้บริโภค
พฤติกรรมการซื้อข้าวสาร
ลักษณะการซื้อ
ซื้อเป็นลิตรหรือ กก.
ซื้อบรรจุถุงสุญญากาศ
ซื้อบรรจุกระสอบ
การคำนึงถึงตรา/ยี่ห้อ มาตรฐานการรับรอง
ไม่คำนึง
คำนึง
พฤติกรรมการซื้อข้าวสาร
คำนึงแต่ไม่รู้จักมาตรฐาน
สถานที่ซื้อข้าวสาร (เลือกได้มากกว่า 1 สถานที่)
ร้านค้าทั่วไป
ร้านสะดวกซื้อ
ห้างสรรพสินค้า
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น
โทรสั่งจากร้านขายข้าวสารโดยตรง
ตลาดนัด

ความถี่

ร้อยละ

191
106
103

47.75
26.50
25.75

221
92
ความถี่
87

55.25
23.00
ร้อยละ
21.75

245
99
102
6
59
123

61.25
24.75
25.50
1.50
14.75
30.75
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ตลาดสด
การส่งเสริมการตลาด
ลดราคา
แจกของแถม
สะสมส่วนลด
ลุ้นรางวัล
ส่งฉลากหรือข้อความชิงโชค
เพิ่มปริมาณสินค้า
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวสาร (เลือกได้มากกว่า 1 ปัจจัย)
ตราสินค้า
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์มีความคงทนและปลอดภัย
ความคุ้นเคยของร้านค้า
ความสะดวกของการมีร้านค้าจำหน่ายอย่างเพียงพอ
เทศกาล (เลือกได้มากกว่า 1 เทศกาล)
ไม่ส่งผล
ปีใหม่
สงกรานต์
งานบุญ/งานบวช
สถานที
ู้บริโภคต้
(เลือกได้่ทมี่ผากกว่
า 1อปังการให้
จจัย) มีการจำหน่ายข้าวสารของผู้บริโภค
(เลือกได้มากกว่า 1 สถานที่)
ชุมชนแหล่งผลิต
ร้านค้าขายข้าวสารเฉพาะ
ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต
ร้านค้าทั่วไป
อินเตอร์เน็ต
อื่น ๆ เช่น ร้านริมทาง
ที่มา: การสำรวจ

185

46.25

242
18
4
5
1
135

60.50
4.50
1.00
1.25
0.25
33.75

90
57
135
330
342

22.50
14.25
33.75
82.50
85.50

178
15
26
183

44.50
3.75
6.50
45.75

339
97
21
355
34
14

84.75
24.25
5.25
88.75
8.50
3.50
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2. กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารของผู้บริโภค
การนำเสนอผลการศึกษาเพื่ อบรรลุ วัตถุประสงค์ข้อ ที่ 2 แบ่งเป็นการนำเสนอระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ย
ของกลยุทธ์ทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้ อข้าวสารเพื่อ การบริโภคตามหลักส่ วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านผลิ ตภั ณฑ์
ราคา สถานที่การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และผลการศึกษาความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจซื้อข้าวสารของผู้บริโภค
2.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจเฉลี่ยของกลยุทธ์ทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารเพื่อการบริโภค
ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของกลยุทธ์ทางการตลาดต่อ การตั ดสินใจซื้ อข้าวสารเพื่ อการบริ โ ภคตาม
หลักส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ในการนำมากำหนดเป็ น
กลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 แสดงว่าการตัดสินใจซื้อข้าวสารของผู้บริโภคมีความพอใจ
ต่อกลยุทธ์ทางการตลาดตามส่ วนประสมทางการตลาดระดับมากที่ สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละกลยุท ธ์ ฯ เรียงตามลำดั บ
(ตารางที่ 7) ดังนี้
(1) สถานที่จัดจำหน่าย (Place) มีค่าเฉลี่ยความพอใจด้วยคะแนนมากที่สุดเท่ากับ 4.70 สำหรับกลยุทธ์ระยะทาง
ในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใ กล้ ความสะดวกในการเดินทาง การหาซื้อง่ายมีจำหน่ายร้า นขายของชำทั่วไป มี ใ ห้ ซื้ อ ได้
ตลอดเวลาเมื่อต้องการและไม่ขาดตลาด ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมากที่สุ ดเท่ากับ 4.75 4.74 4.73 และ 4.73
ตามลำดับ
(2) ราคา (Price) มีค่าเฉลี่ยความพอใจด้วยคะแนนมากที่สุดเท่ากับ 4.56 ด้วยกลยุทธ์ราคามีความเหมาะสมต่ อ
คุณภาพสินค้า ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ และการมีป้ายแสดงการระบุราคาอย่างชัดเจน ด้วยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.58 4.56 และ 4.55 ตามลำดับ
(3) ผลิตภัณฑ์ (Product) มีค่าเฉลี่ยความพอใจด้วยคะแนนมากที่สุดเท่ากับ 4.39 โดยเฉพาะกลยุทธ์ความสะอาด
ของข้าวสาร คุณภาพและความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว รสชาติ กลิ่น สี ของข้าวสารเมื่อนำไปปรุงอาหาร และความน่าเชื่อ ถื อ
ของตราข้าวสาร ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.94 4.91 4.87 และ 4.71 ตามลำดับ ขณะที่มีความ
พึงพอใจระดับมากสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านบรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าอย่างชัดเจน บรรจุ
ภัณฑ์มีความคงทนและความปลอดภัย และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสะดวกกับการใช้งานด้วย
คะแนน 3.87 3.83 และ 3.64 ตามลำดับ
(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าเฉลี่ยความพอใจด้วยคะแนนมากที่สุดเท่ากับ 4.24 โดยเฉพาะกล
ยุทธ์การจัดโปรโมชั่นการลด แลก แจก แถม การเอาใจใส่ลูกค้า และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการติดป้ายโฆษณาให้
เห็นอย่างชัดเจน ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมากที่สุดเท่ ากับ 4.82 4.64 และ 4.49 ตามลำดับ ขณะที่มีความพึ ง
พอใจระดับมากสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านพนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด
อย่างสม่ำเสมอ การมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้า และมีคูปองส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งต่อไป ด้วยคะแนนเท่ากับ 4.05
4.02 3.92 และ 3.76 ตามลำดับ
ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อข้าวสาร
ส่วนประสมทาง
กลยุทธ์ทางการตลาด
คุณภาพและความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว
การตลาด
ผลิตภัณฑ์
ความน่าเชื่อถือของตราข้าวสาร
รสชาติ กลิ่น สี ของข้าวสารเมื่อนำไปปรุงอาหาร

ค่าเฉลี่ย
4.91
4.71
4.87

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ส่วนประสมทาง
การตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
ความสะอาดของข้าวสาร
4.94
มากที่สุด
มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และ
3.64
มาก
บรรจุ
ภัณบฑ์การใช้
มีความคงทนและความปลอดภั
ย
3.83
มาก
สะดวกกั
งาน
บรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า
3.87
มาก
เฉลี่ย
4.39
มากที่สุด
อย่างชัดเจน
ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ
4.56
มากที่สุด
ราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า
4.58
มากที่สุด
ราคา
การมีป้ายแสดงการระบุราคาอย่างชัดเจน
4.55
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.56
มากที่สุด
การหาซื้อง่ายมีจำหน่ายร้านขายของชำทั่วไป
4.73
มากที่สุด
มีให้ซื้อได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการและไม่ขาดตลาด
4.73
มากที่สุด
สถานที่จัด
ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้
4.75
มากที่สุด
จำหน่าย
ความสะดวกในการเดินทาง
4.74
มากที่สุด
มีจำนวนร้านค้ามีจำหน่ายอย่างเพียงพอ
4.55
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.70
มากที่สุด
การจัดโปรโมชั่นการลด แลก แจก แถม
4.82
มากที่สุด
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการติดป้ายโฆษณาให้
4.49
มากที่สุด
มีเห็คนูปอย่
องส่างชั
วนลดสำหรั
3.76
มาก
ดเจน บการซื้อครั้งต่อไป
การส่งเสริม
มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ
4.02
มาก
การตลาด
การมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้า
3.92
มาก
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการ
4.05
มาก
การเอาใจใส่ลูกค้า
4.64
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.24
มากที่สุด
เฉลี่ยรวมทุกด้าน
4.47
หมายเหตุ: * คำนวณด้วยวิธี weight mean score โดยกำหนดช่วงความพึงพอใจ 5 ช่วง ดังนี้ 1.00-1.80 ความพอใจน้อย
ที่สุด 1.81-2.60 ความพอใจน้อย 2.61-3.40 ความพอใจปานกลาง 3.41-4.20 ความพอใจมาก และ 4.21-5.00
ความพอใจมากที่สุด
ที่มา: การวิเคราะห์
2.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารของผู้บริโภค
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้า วสารของผู้บริโภค โดยใช้
แบบจำลองทางเลือกตามลำดับ (Order Probit Regression Model) และการไปวิเคราะห์ผลกระทบส่ วนเพิ่ม (Marginal
effect) โดยกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นตัวแปรอิสระตามตารางที่ 1 และตัวแปรตามคือ ปริมาณการซื้อข้าวสาร แสดง
ความสัมพันธ์ได้ดังสมการ
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y i* = xi + ui

)
p ( y i = 1 xi ) = p ( y i*  0 xi ) =  ( − xi 

)
p ( y i = 3 xi ) = p ( y i*   xi ) = 1 −  (  − xi 
 ) −  ( − xi 
)
p ( y i = 2 xi ) =  (  − xi 

กำหนดให้
Yi * คือ ปริมาณการซื้อข้าวสารเฉลี่ยของผู้บริโภค แบ่งเป็น 3 ระดับ

Y=0 คือ ปริมาณซื้อระดับน้อยช่วงปริมาณการซื้อตั้งแต่ 0.01-26.67 กิโลกรัม/เดือน
Y=1 คือ ปริมาณซื้อระดับช่วงปริมาณการซื้อตั้งแต่ 26.68-53.33 กิโลกรัม/เดือน
Y=2 คือ ปริมาณซื้อระดับน้อยช่วงปริมาณการซื้อตั้งแต่ 53.34-80.00 กิโลกรัม/เดือน
xi

คือ กลยุทธ์ทางการตลาด จำนวน 22 ตัวแปร ดังนี้
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่
Prod1 คือ คุณภาพและความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว
Prod2 คือ ความน่าเชื่อถือของตราข้าวสาร
Prod3 คือ รสชาติ กลิ่น สี ของข้าวสารเมื่อนำไปปรุงอาหาร
Prod4 คือ ความสะอาดของข้าวสาร
Prod5 คือ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสะดวกกับการใช้งาน
Prod6 คือ บรรจุภัณฑ์มีความคงทนและความปลอดภัย
Prod7 คือ บรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าอย่างชัดเจน
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา ได้แก่
Price1 คือ ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ
Price2 คือ ราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า
Price3 คือ การมีป้ายแสดงการระบุราคาอย่างชัดเจน
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่
Place1 คือ การหาซื้อง่ายมีจำหน่ายร้านขายของชำทั่วไป
Place2 คือ มีให้ซื้อได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการและไม่ขาดตลาด
Place3 คือ ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้
Place4 คือ ความสะดวกในการเดินทาง
Place5 คือ มีจำนวนร้านค้ามีจำหน่ายอย่างเพียงพอ
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่
Promo1 คือ การจัดโปรโมชั่นการลด แลก แจก แถม
Promo2 คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการติดป้ายโฆษณาให้เห็นอย่างชัดเจน
Promo3 คือ มีคูปองส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งต่อไป
Promo4 คือ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ
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Promo5 คือ การมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้า
Promo6 คือ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการ
Promo7 คือ การเอาใจใส่ลูกค้า
u i คือ ตัวรบกวน
ตัวแปรกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมด 22 ตัว กำหนดเป็นตัวแปรอิสระวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับปริมาณซื้อข้ า วสาร
ระดับน้อย ปานกลาง และมาก ด้วยสมการตามแบบจำลอง Order Probit Regression ที่มีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้ว ย
วิธี MLE (Maximum Likelihood) มีรายละเอียดดังนี้
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความน่ า เชื ่ อ ถือ ของแบบจำลอง ( Goodness of fit) คื อ ค่ า Log likelihood เท่ า กั บ 100.57136 ค่า Likelihood Ratio (LR) Chi-square เท่ากับ 44.27 และค่าความถูกต้องของการพยากรณ์ในแบบจ ำลอง
(Pseudo R-square) เท่ากับ 0.1804 มีค่าใกล้ 1 ถือว่าแบบจำลองมีความเหมาะสม [11] แสดงให้ว่าตัวแปรอิสระกลยุทธ์ทาง
การตลาด (ตารางที่ 8) มีอิทธิพลต่อปริมาณซื้อข้าวสารของผู้บริโภค ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 จำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ บรรจุ
ภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าอย่างชัดเจน (Prod7) ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ (Price1) และ
ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้ (Place3) และมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิท ธิพลต่ อปริมาณการซื้อข้า วสา ร ณ
ระดับนัยสำคัญ 0.05 จำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสิน ค้า (Price2) และการมีพนัก งานขาย
แนะนำข้อมูลสินค้า (Promo5) สามารถแบ่งกลุ่มตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญทางสถิติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อโอกาสการซื้อข้าวสาร และกลุ่มที่ 2 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อโอกาสการซื้ อ
ข้าวสาร อธิบายได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อโอกาสการซื้อข้าวสาร ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรอง
คุ ณ ภาพของสิน ค้า อย่ างชั ดเจน ( Prod7) และราคามี ความเหมาะสมต่ อ คุณ ภาพสิน ค้า ( Price2) เครื ่ อ งหมายและค่า
สัมประสิทธิ์ของตัว แปรอิ ส ระทั้ง สองมีความสัม พัน ธ์เ ชิงบวกต่ อโอกาสการซื้อ ข้า วสาร กล่าวคือ เมื่ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ สดง
เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าอย่างชัดเจน และราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้ามากขึ้นย่อมมีผลต่อโอกาสการ
ซื้อข้าวสารระดับมากในทิศทางที่เพิ่มขึ้น
กลุ่มที่ 2 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อโอกาสการซื้อข้าวสาร ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ
(Price1) ระยะทางในการเดิน ทางไปยังตลาดอยู ่ใกล้ ( Place3) และการมี พนั กงานขายแนะนำข้ อมู ลสิน ค้า ( Promo5)
เครื่องหมายและค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระทั้งสามตัวมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อโอกาสการซื้อข้าวสาร กล่าวคือ เมื่อราคา
มีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้ และการมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้ามากขึน้
กลับส่งผลให้โอกาสการซื้อข้าวสารระดับมากมีแนวโน้มลดลง ในทิศทางตรงกันข้ามกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งสามเหล่านี้ย่อมมี
โอกาสการซื้อข้าวสารระดับน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าผลกระทบ (Marginal effect) ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิ สระต่ อความ
น่าจะเป็นค่าปริมาณการซื้อข้าวสารเฉลี่ยของผู้บริโภค ตามรายละเอียดการอธิบายของตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ถูก
นำเสนอเป็นกลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ปริมาณซื้อข้าวสารเฉลี่ ยของผู้บ ริโภคระดั บมากมีแ นวโน้มการซื้ อเพิ่ม ขึ้น และปริ ม าณซื้ อ
ข้าวสารเฉลี่ยของผู้บริโภคระดับปานกลาง และน้อย มีแนวโน้มการซื้อลดลง และกลุ่มที่ 2 ปริมาณซื้อข้าวสารเฉลี่ ยของ
ผู้บริโภคระดับมากมีแนวโน้มการซื้อลดลง และปริมาณซื้อข้าวสารเฉลี่ยของผู้บริโภคระดับปานกลาง และน้อย มีแนวโน้มการ
ซื้อมากขึ้น
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กลุ่มที่ 1 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อโอกาสการซื้อข้าวสาร ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรอง
คุ ณ ภาพของสิน ค้า อย่ างชั ดเจน ( Prod7) และราคามี ความเหมาะสมต่ อ คุณ ภาพสิน ค้า ( Price2) เครื ่ อ งหมายและค่า
สัมประสิทธิ์ของตัว แปรอิ ส ระทั้ง สองมีความสัม พัน ธ์เ ชิงบวกต่ อโอกาสการซื้อ ข้า วสาร กล่าวคือ เมื่ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ สดง
เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าอย่างชัดเจน และราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้ามากขึ้นย่อมมีผลต่อโอกาสการ
ซื้อข้าวสารเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันหากบรรจุ ภัณฑ์ไม่มีเครื่องหมายรับ รองคุณภาพสิน ค้าอย่างชั ดเจน และราคาไม่ มี ความ
เหมาะสมกับคุณภาพนำมาสู่โอกาสการซื้อข้าวสารลดลง (ตารางที่ 8)
กลุ่มที่ 2 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อโอกาสการซื้อข้าวสาร ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้ อ
(Price1) ระยะทางในการเดิน ทางไปยังตลาดอยู ่ใกล้ ( Place3) และการมี พนั กงานขายแนะนำข้ อมู ลสิน ค้า ( Promo5)
เครื่องหมายและค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระทั้งสามตัวมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อโอกาสการซื้อข้าวสาร กล่าวคือ เมื่อราคา
มีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้ และการมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้ามากขึน้
กลับส่งผลให้โอกาสการซื้อข้าวสารลดลง ในทิศทางตรงกันข้ามกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งสามเหล่านี้เมื่ อมีการเปลี่ ย นแปลง
ลดลงย่อมมีโอกาสการซื้อข้าวสารเพิ่มขึ้น แสดงว่าโอกาสการซื้อข้าวสารเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคไม่ ได้ให้ความสำคั ญ กั บ
ความเหมาะสมของราคากับปริมาณซื้อ เน้นการซื้อข้าวสารระบบออนไลน์มากกว่าที่จะเดินทางไปซื้อแม้ว่าระยะทางเดินทาง
ไปยังตลาดอยู่ใกล้ และผู้บริโภคต้องการความเป็นอิสระต่อการเลือกซื้อโดยไม่ต้องมีพนักงานแนะนำข้อมูลสินค้า (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ผลการประมาณค่าด้วยแบบจำลอง Order Probit Regression Model
การประมาณการด้วย
ค่าความน่าจะเป็นสูงสุด
กลยุทธ์ทางการตลาด
(Maximum Likelihood Estimate)
3
Coeff.1
S.E. 2
P z
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
คุณภาพและความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว (Prod1)
-0.33224
0.40461
0.41200
ความน่าเชื่อถือของตราข้าวสาร (Prod2)
0.18501
0.18391
0.31400
รสชาติ กลิ่น สี ของข้าวสารเมื่อนำไปปรุงอาหาร (Prod3)
-0.15568
0.24974
0.53300
ความสะอาดของข้าวสาร (Prod4)
0.30897
0.49846
0.53500
มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสะดวก
-0.26884
0.18744
0.15100
กับการใช้งาน (Prod5)
บรรจุภัณฑ์มีความคงทนและความปลอดภัย (Prod6)
-0.40225
0.25696
0.11700
บรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าอย่าง
0.80341
0.23770
0.00100***
ชัดเจน (Prod7)
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา
ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ (Price1)
-0.97359
0.34912
0.00500***
ราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า (Price2)
0.83170
0.35166
0.01800**
การมีป้ายแสดงการระบุราคาอย่างชัดเจน (Price3)
0.00002
0.26580
1.00000
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
การหาซื้อง่ายมีจำหน่ายร้านขายของชำทั่วไป (Place1)
0.63308
0.38974
0.10400
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มีให้ซื้อได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการและไม่ขาดตลาด (Place2)
0.51450
0.39583
0.19400
ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้ (Place3)
-1.19383
0.41628
0.00400***
ความสะดวกในการเดินทาง (Place4)
-0.00065
0.42107
0.99900
มีจำนวนร้านค้ามีจำหน่ายอย่างเพียงพอ (Place5)
-0.06851
0.18533
0.71200
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
การจัดโปรโมชั่นการลด แลก แจก แถม (Promo1)
-0.17799
0.21777
0.41400
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการติดป้ายโฆษณาให้เห็นอย่าง
0.07263
0.14059
0.60500
ชัดเจน (Promo2)
มีคูปองส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งต่อไป (Promo3)
0.10364
0.16704
0.53500
มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ (Promo4)
0.07771
0.16844
0.64500
การมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้า (Promo5)
-0.44822
0.21157
0.03400**
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการ (Promo6)
0.27161
0.18187
0.13500
การเอาใจใส่ลูกค้า (Promo7)
0.15866
0.17000
0.35100
***
**
1
2
หมายเหตุ: ระดับนัยสำคัญ 0.01 ระดับนัยสำคัญ 0.05 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 3 คือ ค่าสถิติ
P (P-value)
ที่มา: การวิเคราะห์
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าผลกระทบ (Marginal effect) ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิ ส ระต่ อ
ความน่าจะเป็นค่าปริมาณการซื้อข้าวสารเฉลี่ยของผู้บริโภค ตามรายละเอียดการอธิบายของตัวแปรอิสระที่มีนัย สำคั ญ ทาง
สถิติ ถูกนำเสนอเป็นกลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ปริมาณซื้อข้าวสารเฉลี่ยของผู้บริโภคระดับมากมีแนวโน้มการซื้อเพิ่มขึ้ น และปริมาณ
ซื้อข้าวสารเฉลี่ยของผู้บริโภคระดับปานกลาง และน้อย มีแนวโน้มการซื้อลดลง และกลุ่มที่ 2 ปริมาณซื้อข้าวสารเฉลี่ ย ของ
ผู้บริโภคระดับมากมีแนวโน้มการซื้อลดลง และปริมาณซื้อข้าวสารเฉลี่ยของผู้บริโภคระดับปานกลาง และน้อย มีแนวโน้มการ
ซื้อมากขึ้น อธิบายรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 9)
กลุ่มที่ 1 ปริมาณซื้อข้าวสารเฉลี่ยของผู้บริโภคระดับมากมีแนวโน้มการซื้อเพิ่มขึ้น และปริมาณซื้อข้า วสาร
เฉลี่ยของผู้บริโภคระดับปานกลาง และน้อย มีแนวโน้มการซื้อลดลง อธิบายได้ดังนี้
(1) บรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าอย่างชัดเจน (Prod7) มีผลต่อโอกาสความน่าจะ
เป็นปริมาณซื้อข้าวสารของผู้บริโภค ณ ระดับ Y=0 Y=1 และ Y=2 คือ โอกาสการซื้อข้าวสารระดับน้อย ปานกลาง และมาก
ตามลำดับ มีค่า Marginal Effect เท่ากับ -0.064006 0.0226117 และ 0.0413946 ตามลำดับ สามารถอธิบายได้ว่า ถ้ า
บรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณ ภาพของสิ นค้า อย่างชัดเจน มีโอกาสความน่าจะเป็นจะทำให้ผู้บริโ ภคซื้ อข้ า วสาร
ปริมาณระดับมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13 ทำนองเดียวกับโอกาสความน่าจะเป็นที่จะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับปาน
กลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 ขณะที่โอกาสความน่าจะเป็นที่จะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับน้อยลดลงร้อยละ 6.40
(2) ราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า (Price2) มีผลต่อโอกาสความน่าจะเป็นปริมาณซื้อข้าวสารของ
ผู้บริโภค ณ ระดับ Y=0 Y=1 และ Y=2 คือ โอกาสการซื้อข้าวสารระดับน้อย ปานกลาง และมาก ตามลำดับ มีค่า Marginal
Effect เท่ากับ -0.0662599 0.0234078 และ 0.0428521 ตามลำดับ สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าราคามีความเหมาะสมต่ อ
คุณภาพสินค้ามากขึ้น มีโอกาสความน่าจะเป็นจะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับมากเพิ่มขึ้นร้ อยละ 4.29 ทำนอง
เดียวกับโอกาสความน่าจะเป็นที่จะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับปานกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 ขณะที่โอกาสความ
น่าจะเป็นที่จะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับน้อยลดลงร้อยละ 6.63
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กลุ่มที่ 2 ปริมาณซื้อข้าวสารเฉลี่ยของผู้บริโภคระดับมากมีแนวโน้มการซื้ อลดลง และปริมาณซื้ อ ข้ า วสาร
เฉลี่ยของผู้บริโภคระดับปานกลาง และน้อย มีแนวโน้มการซื้อลดลง อธิบายได้ดังนี้
(1) ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ (Price1) มีผลต่อโอกาสความน่าจะเป็นปริมาณซื้อข้า วสารของ
ผู้บริโภค ณ ระดับ Y=0 Y=1 และ Y=2 คือ โอกาสการซื้อข้าวสารระดับน้อย ปานกลาง และมาก ตามลำดับ มีค่า Marginal
Effect เท่ากับ 0.0775642 -0.0274013 และ -0.0501629 ตามลำดับ สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าราคามีความเหมาะสมต่ อ
ปริมาณซื้อ มีโอกาสความน่าจะเป็นจะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับมากลดลงร้อยละ 5.02 และโอกาสความน่าจะ
เป็นที่จะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับปานกลางลดลงร้อยละ 2.74 ขณะที่โอกาสความน่าจะเป็นที่จะทำให้ผู้บริโภค
ซื้อข้าวสารปริมาณระดับน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.76
(2) ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้ (Place3) มีผลต่อโอกาสความน่าจะเป็นปริมาณซื้อข้าวสาร
ของผู้บริโภค ณ ระดับ Y=0 Y=1 และ Y=2 คือ โอกาสการซื้อ ข้า วสารระดั บน้ อย ปานกลาง และมาก ตามลำดั บ มี ค่า
Marginal Effect เท่ากับ 0.0951097 -0.0335997 และ -0.0615101 ตามลำดับ สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าระยะทางในการ
เดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้มีโอกาสความน่าจะเป็นจะทำให้ผู้บ ริโภคซื้อ ข้าวสารปริมาณระดับมากลดลงร้อ ยละ 6.15 และ
โอกาสความน่าจะเป็นที่จะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับปานกลางลดลงร้อยละ 3.36 ขณะที่โอกาสความน่าจะเป็น
ที่จะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.51
(3) การมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้า (Promo5) มีผลต่อโอกาสความน่าจะเป็นปริมาณซื้ อ ข้ า วสาร
ของผู้บริโภค ณ ระดับ Y=0 Y=1 และ Y=2 คือ โอกาสการซื้อ ข้า วสารระดั บน้ อย ปานกลาง และมาก ตามลำดั บ มี ค่า
Marginal Effect เท่ากับ 0.0357085 -0.0126148 และ -0.0230936 ตามลำดับ สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าการมีพนักงานขาย
แนะนำข้อมูลสินค้า มีโอกาสความน่าจะเป็นจะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดั บมากลดลงร้ อยละ 2.31 และโอกาส
ความน่าจะเป็นที่จะทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับปานกลางลดลงร้อยละ 1.26 ขณะที่โอกาสความน่าจะเป็นที่จะทำ
ให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารปริมาณระดับน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.57
ตารางที่ 9 ผลการประมาณค่าด้วยแบบจำลอง Order Probit Regression Model
ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม
(Marginal Effects)
ตัวแปรอิสระ
1
Y=0
Y=12
Y=23
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
คุณภาพและความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว (Prod1)
0.026469
-0.009351
-0.017118
ความน่าเชื่อถือของตราข้าวสาร (Prod2)
-0.014739
0.005207
0.009532
รสชาติ กลิ่น สี ของข้าวสารเมื่อนำไปปรุงอาหาร (Prod3)
0.012403
-0.004382
-0.008021
ความสะอาดของข้าวสาร (Prod4)
-0.024615
0.008696
0.015919
มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสะดวก
0.021418
-0.007566
-0.013852
กับการใช้งาน (Prod5)
บรรจุภัณฑ์มีความคงทนและความปลอดภัย (Prod6)
0.032046
-0.011321
-0.020725
บรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าอย่าง
-0.064006
0.022612
0.041395
ชัดเจน (Prod7)
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา
ราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ (Price1)
0.077564
-0.027401
-0.050163
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ตัวแปรอิสระ

ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม
(Marginal Effects)
Y=01
Y=12
Y=23
-0.066260
0.023408
0.042852
-0.000002
0.000001
0.000001

ราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า (Price2)
การมีป้ายแสดงการระบุราคาอย่างชัดเจน (Price3)
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
การหาซื้อง่ายมีจำหน่ายร้านขายของชำทั่วไป (Place1)
-0.050437
0.017818
0.032619
มีให้ซื้อได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการและไม่ขาดตลาด (Place2)
-0.040989
0.014480
0.026509
ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้ (Place3)
0.095110
-0.033600
-0.061510
ความสะดวกในการเดินทาง (Place4)
0.000052
-0.000018
-0.000034
มีจำนวนร้านค้ามีจำหน่ายอย่างเพียงพอ (Place5)
0.005458
-0.001928
-0.003530
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
การจัดโปรโมชั่นการลด แลก แจก แถม (Promo1)
0.014180
-0.005010
-0.009171
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการติดป้ายโฆษณาให้เห็นอย่าง
-0.005786
0.002044
0.003742
ชัดเจน (Promo2)
มีคูปองส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งต่อไป (Promo3)
-0.008257
0.002917
0.005340
มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ (Promo4)
-0.006191
0.002187
0.004004
การมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้า (Promo5)
0.035709
-0.012615
-0.023094
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการ (Promo6)
-0.021639
0.007644
0.013995
การเอาใจใส่ลูกค้า (Promo7)
-0.012640
0.004465
0.008175
***
**
1
หมายเหตุ: ระดับนัยสำคัญ 0.01 ระดับนัยสำคัญ 0.05 คือ ปริมาณซื้อระดับน้อยเท่ากับ 0.01-26.67 กิโลกรัมต่อครั้ง 2
คือ ปริมาณซื้อระดับปานกลางเท่ากับ 26.68-53.33 กิโลกรัมต่อครั้ง และ 3 คือ ปริมาณซื้อระดับมากเท่ากับ
53.34-80.00 กิโลกรัมต่อครั้ง
ที่มา: การวิเคราะห์
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย:
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามทำการสัมภาษณ์ผู้ บริโภคในจังหวัดเชีย งรายที่ มี
การซื้อข้าวสารเพื่อการบริโภคภายในครอบครัวด้วยการสุ่มตั วอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) จำนวน
400 ตัวอย่าง
2. ผลการวิเคราะห์
(1) พฤติกรรมและความต้องการบริโภคข้าวสารของผู้บริโภค
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อข้าวสารครั้งละมากกว่า 5 กิโลกรัม/เดือน ช่วงราคา 31-45 บาท/กิโลกรั ม และ
ผู้บริโภคเพศหญิงที่อยู่ในวัยทำงานอายุ ระหว่าง 26-35 ปี เป็นผู้ตัดสินใจซื้อข้าวสารเพื่อ บริโภคภายในครอบครั วเป็ น หลั ก
เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่ต้องดูแลด้านอาหารแก่สมาชิ กในครัวเรื อน และผู้บริโภคมีความต้องการซื้อข้าวสารด้ ว ยเหตุ ผล
ด้านการเลือกซื้อข้าวสารที่ให้สารอาหารที่ดีและมีคุณภาพมาบริโภค การเลือกซื้อในสถานที่ที่ส ะดวกใกล้บ้าน และซื้อข้าวสาร
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เมื่อมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อย่างไรก็ตามผู้บริโภคไม่แน่ใจสำหรับการเลือกซื้อ ข้าวสารที่ป ลูกโดยกระบวนการ
ปลอดสารเคมี สถานที่เลือกซื้อข้าวสารคือในห้ างสรรสิน ค้าทั่ วไป และสถานที่เลือกซื้อข้าวสารคือในร้านค้าเ กษตรอิ น ทรี ย์
และผู้บริโภคมีการบริโภคข้าวเหนียว โดยเฉพาะข้าวเหนียว กข6 ข้าวเหนียวเขาวง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และข้าวเหนียวดำ เป็น
หลัก ตามลักษณะความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้บริโภคเองในเขตภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อข้าวสาร
ในลักษณะการซื้อแบบเป็นลิตรหรือกิโลกรัม โดยคำนึงถึงตรา หรือยี่ห้อ มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานองค์การอาหารและยา
(อ.ย.) และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) จะเห็นว่าการมี
ตรา ยี่ห้อ หรือมาตรฐานรับรอง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้แก่ตัวผลิตภั ณฑ์ และดึ งดูดให้ผู้บริโภคมี ความ
ต้องการซื้อ รวมทั้งผู้บริโภคต้องการการส่งเสริมการตลาดในลักษณะการลด แลก แจก แถม มากที่สุด รองลงมาเป็นการเพิ่ม
ปริมาณสินค้า และการแจกของแถม
(2) กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารของผู้บริโภค
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลยุทธ์ทางการตลาดต่อการตั ดสินใจซื้ อข้าวสารเพื่อการบริโภคตามหลั ก
ส่วนประสมการตลาดด้านสถานที่การจัดจำหน่าย ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุดในกลยุทธ์ระยะทางในการเดินทางไปยั ง
ตลาดอยู่ใกล้ รองลงมาได้แก่ ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด ในกลยุทธ์ราคามีความเหมาะสมต่ อ คุ ณ ภาพ
สินค้า กลยุทธ์ความสะอาดของข้าวสาร และกลยุทธ์การจัดโปรโมชั่นการลด แลก แจก แถม ตามลำดับ
นอกจากนี้เมื่อนำกลยุท ธ์ท างการตลาดมาวิเ คราะห์ห าความสัมพั นธ์ กับ การตั ดสิ นใจซื้ อข้ า วสา รของ
ผู้บริโภคเพื่อการบริโภคพบว่า กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ แสดงเครื่ องหมายรับ รองคุณ ภาพขอสิ นค้ าอย่างชั ดเจน ราคามี ความ
เหมาะสมต่อปริมาณ ราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้ และการมีพนักงาน
ขายแนะนำข้อมูลสินค้ามีผลต่อปริมาณการซื้อข้าวสารในทิศทางบวกและลบตามค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง แบ่งออกเป็น
กลยุทธ์ทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อโอกาสการซื้อข้าวสาร ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของ
สินค้าอย่างชัดเจน สะท้อนได้ว่าเมื่อผู้ผลิตข้าวสารให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสิ น ค้ า
อย่างชัดเจนจะทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อข้าวสารนั้นเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อานุมาต มะหมัด และพีรภาว์ ทวี สุ ข
(2561) พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตั ดสินใจซื้อ โดยเฉพาะ
ในขั้นตอนด้านการรับรู้ความต้องการ การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อีกทั้งงานวิจัย
ของ [13] พบว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีใบรับรองคุณภาพสินค้าเป็นหลัก
มากไปกว่านี้กลยุทธ์ด้านราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า มีผลต่อโอกาสการซื้อข้าวสารเพิ่มขึ้น แสดงว่าเมื่อ
ราคาข้าวสารที่จำหน่ายมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า เช่น ข้าวสารมีลักษณะเมล็ดข้าวสมบูรณ์ มีความเรียว ยาว และสี
สม่ำเสมอ ย่อมอุดมด้วยสารอาหารย่อมมีราคาสูงกว่าข้าวสารเมล็ดข้าวสารที่มีลักษณะสีไม่สม่ำเสมอ เมล็ดข้าวสั้นยาวปะปน
กัน นำมาสู่การเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารมากขึ้น สอดคล้องกับงานของ [14] พบว่าปัจจัยด้านราคาที่เหมาะสมเมื่ อ
เทียบคุณภาพสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้า วสารมากขึ้น เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ [15] โดยปัจจัยด้านราคาการให้
ความสำคัญในเรื่องราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพส่งผลต่ อการติดสินใจเลือ กซื้อ ข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจั ง หวั ด
เพชรบุรี อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อโอกาสการซื้อ ข้าวสาร ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมต่อปริ ม าณซื้ อ
(Price1) ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้ (Place3) และการมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้า (Promo5) แสดง
ว่าเมื่อราคามีความเหมาะสมต่อปริมาณซื้อ ระยะทางในการเดินทางไปยังตลาดอยู่ใกล้ และการมีพนักงานขายแนะนำข้อมู ล
สินค้ามากขึ้น กลับส่งผลให้โอกาสการซื้อข้าวสารระดับมากมีแนวโน้มลดลง ในทิศทางตรงกันข้ามกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้ ง
สามเหล่านี้ย่อมมีโอกาสการซื้อข้าวสารระดับน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะเห็นว่าผู้บริโภคเน้นเลือกบริโภคข้าวสารคุณภาพ ปกติ
ข้าวสารคุณภาพนั้นมักจะมีปริมาณบรรจุน้ อยและราคาสูง กว่า ข้า วสารคุณ ภาพน้อยกว่ า เนื่องจากผู้บริโภคต้ อ งการความ
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สะดวกสำหรับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติก เน้นการใช้งานง่ายสะดวก และจัดเก็บง่าย [16] อีกทั้งพฤติกรรมการซื้อ
ข้าวสารที่เน้นความสะดวกและคุณภาพของข้าว [17] และให้ความสำคัญกับเรื่องราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ [18]
กลยุทธ์ระยะทางในการเดินไปยังตลาดอยู่ใกล้ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อข้าวสารปริมาณมากมีแนวโน้มลดลง แต่
กลับทำให้มีปริมาณการซื้อระดับน้อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเดินทางเพื่อซื้อข้าวสารไม่ว่า ตลาดจะอยู่ใกล้หรือ ไ กลนั้ น ย่ อมมี
ต้นทุนในการเดินทาง ประกอบกับปัจจุบันเกิดโรคระบาด Covid-19 สามารถเพิ่มโอกาสการติดเชื้อด้วยการอยู่ร วมกั น เป็ น
กลุ่มในสถานที่แออัด โดยเฉพาะแหล่งตลาด ดังเช่นงานของ [19] พบว่าสัดส่วนการอยู่บ้านเพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการควบคุ ม
โรคระบาด นอกจากนี้งานของ [16] พบว่าระยะทางในการเดินทางไปยัง ตลาดส่ง ผลลดโอกาสการตั ดสินใจซื้ อ กลุ่ ม สิ น ค้ า
เกษตรอินทรีย์สด รวมทั้งกลยุทธ์การมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้ามากเกิน ไปกลับลดโอกาสการซื้อข้าวสารปริม าณมาก
หากมีพนักงานขายเสนอข้อมูลสินค้ามากเกินไป ทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่มีความอิสระมนการเลือกซื้อสินค้า และผู้บริโภคมัก คิ ด
ว่าพนักงานขายกำลังยัดเยียดสินค้าให้แก่ผู้บริโภคมากเกินไป [20]
ข้อเสนอแนะ:
ข้อเสนอแนะประกอบด้วยข้อเสนอแนะจากการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอสำหรับการศึกษาครั้ง
ต่อไป รานบะเอียด ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
จากผลการวิจัยผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้
(1) กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์เ กี่ย วกับ การแสดงเครื่องหมายรับรองคุ ณภาพของสิ น ค้ า บน
บรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจนส่งผลต่อโอกาสการตัดสินใจซื้อข้าวสารเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตที่สร้างความปลอดภัยต่ อผู้ บ ริ โ ภค
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเกษตรปลอดสาร นำมาสู่
การสร้างโอกาสทางการตลาด
(2) กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคาต้องให้ ความสำคัญในเรื่องราคามีความเหมาะสมต่อ คุณภา พสิ น ค้ า
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคข้าวสารของผู้บริโภคมีการซื้อข้าวสารเน้นคุณภาพข้าวสารที่มีความสมเหตุสมผลกับระดับราคา
เป็นสำคัญ ขณะที่ด้านปริมาณนั้นผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อข้าวสารปริมาณเพียงพอการบริโภคภายในครอบครั วในแต่ ล ะ
ครั้ง ซึ่งไม่เน้นการซื้อปริมาณขนาดใหญ่เท่าไรนัก ดังนั้นหากผู้ประกอบการบรรจุข้าวสารขนาดเหมาะสมกับการบริโภคภายใน
ครอบครัวย่อมสร้างโอกาสการตัดสินใจซื้อข้าวสารมากขึ้น
(3) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่า ย ควรเน้นการจำหน่ายข้าวสารผ่านระบบออนไลน์และสามารถให้
ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้ อ ง
ปรับตัวกับสถานการณ์ การแพร่ ระบาดและลดความเสี่ยงต่ อการติดเชื้ อ Covid-19 ประกอบกับการเดิน ทางไปยั ง ตลาด
ก่อให้เกิดต้นทุนต่อผู้บริโภค
(4) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด โดยการเน้นการมีพนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้า ต้องระมัดระวังใน
การใช้กลยุทธ์นี้ เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความเป็นอิส ระต่ อการตั ดสินใจซื้ อ หาพพนักงานมีการให้คำแนะนำสิ น ค้ า มาก
เกินไปจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอึดอัด และรู้สึกโดนยัดเยียดการขายสินค้าจากพนักงานขาย อย่างไรหากต้องการใช้
พนักงานขายแนะนำข้อมูลสินค้าควรสร้างทักษะให้พนั กงานแนะนำสินค้ าให้กระชับ รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
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2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างเป็นระบบของการ
ผลิตและจำหน่ายข้าวสารเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองและความได้เปรียบทางการแข่ งขันทางการตลาด เน้นการผลิตข้าวสารที่
ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพแสดงถึงความปลอดภัยตามยุท ธศาสตร์ข องจังหวัดเชียงรายคือ การส่งเสริมการผลิตสิ น ค้ า
เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิ ตรต่อ สิ่งแวดล้ อม ดังนั้นภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้า ว โดย
กระบวนการผลิตนั้นต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่ สุ ด
และส่งเสริมวิธีการจำหน่ายข้าวด้วยช่องทางออนไลน์ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่า วสาร และส่งเสริ ม
ความรู้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่ อเข้าไปแข่งขันกั บคู่แข่งได้เ พื่อยกระดับมาตรฐานข้าวสารในจั ง หวั ด
เชียงรายสู่ระดับสากล
3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรจะมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมถึงโลจิสติ กส์ ทางการตลาดของข้า วสารในรูป ลั กษณ์ ที่
แตกต่าง และตามลักษณะของข้าวสารทั้งข้าวเหนียว ข้าวเจ้า และข้าวสีเพื่อสุขภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลาย
น้ำ ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกั บกิจกรรมการเคลื่ อนย้ายสินค้า จากผู้ ผลิ ตไปจนถึงผู้บ ริโภคคนสุดท้ายทั้งในประเทศแ ละ
ต่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ตั้งแต่กิจกรรมการแลกเปลี่ยน กิจกรรมที่ทำกับตัวสินค้าทั้ ง การ
ขนส่ง การแปรรูป การเก็บรักษา และกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก ได้แก่ การจัดชั้นมาตรฐาน การให้สินเชื่อ การประกันภัย
เป็นต้น ให้เกิดความสอดคล้องกับความต้ องการของตลาดนำมาสู่การเพิ่มมูลค่า และการส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม และนำมาสู่ความยั่งยืนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ปจจัยที่สงผลตอผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรม
การรักษาในระยะเวลาที่กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
FACTORS AFFECTING DRUG ADDICTS AND ALCOHOLICS GETTING INTO TREATMENT
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บทคัดยอ:
กกกกกกกประเทศไทยมีการแพรร ะบาดเรื่องของยาเสพติ ดและสุราเป นจํ านวนมาก ซึ่งการเขารั บการบํ าบั ดรั กษาเป น
แนวทางไมใหกลับไปใชยาเสพติดและสุราอีก ผูวิจัยจึงไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวย
ยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
และศึกษาความสัมพันธของปจจัย โดยมีกลุมตัวอยาง ผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบ
ตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จํานวน 180 ราย ทําการวิเคราะหปจจัย
และหาความสั มพั นธ ของปจ จั ยวิธี Spearman rank correlation coefficient ผลการวิจัยพบวา มี 9 ปจจั ย ซึ่งสามารถ
อธิบายความผันแปรรวมไดทั้งหมด 72.806 % โดยพบวา ปจจัยที่ 1 ไดแก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาและการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ปจจัยที่ 2 ไดแก เพื่อนชวน และอยากลอง ปจจัยที่ 3 ไดแก สถานภาพ อายุ และอาชีพ ผลการวิจัยขางตนพบวา
ป จจั ย ที่1 ป จ จั ยที่ 2 และปจ จั ย ที่ 3 จากทั้ งหมด 9 ป จจั ย มี ค วามผั นแปรมากที่ สุ ด ตามลํ า ดั บ และจากผลการศึ ก ษา
ความสัมพันธของปจจัย พบวา อายุ ปริมาณที่ใชตอสัปดาห จํานวนครั้งที่ใชตอสัปดาห และจํานวนครั้งที่บําบัด กับจํานวน
วันที่เขารับการรักษา มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: วิเคราะหปจจัย วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ยาเสพติดและสุรา
Abstract:
dddddddThailand has a high number of drug and alcohol epidemics which treatment rehabilitation is a
way of not returning to drugs and alcohol again. The researcher studied the factors affecting drug addicts
and alcoholics getting into treatment rehabilitation incomplete treatment program for a specified period
of time in thanyarak chiangmai hospital. The Spearman rank Correlation Analysis of factors was used. The
180 random samples of drug addicts and alcoholics which were incomplete in treatment rehabilitation
program in 2018 – 2019 were collected. The results showed that there are 9 factors which can explain the
total variation up to 72.806%. The first factor consists of race, nationality, religion and high school, the
second factor consists of friend persuasion and experiment with drugs, the third factor consists of social
status, age and career. The above results showed that the first factor, the second factor and the third

1033

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
factor of 9 factors have the most variation, respectively. The results showed that Spearman rank correlation
analysis of factors between age, the quantity used per week, the number of times used per week, and the
number of times into treatment rehabilitation with the number of days into treatment rehabilitation. There
is a significant correlation level 0.01.
Keywords: Factor analysis, Spearman rank Correlation Analysis, Drugs and alcohol
บทนํา:
กกกกกกกประเทศไทยมีการแพรระบาดเรื่องของยาเสพติดเปนจํานวนมาก ยาเสพติดไดกลับสูสภาวะที่มีความรุนแรงและ
มีการขยายตัวเพิ่ มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ถือเปนปญหาที่สําคัญ ยิ่งในสังคมป จจุบันนําไปสูปญหาความขั ดแย งในครอบครัว
และป ญหาอาชญากรรม จากสถานการณ ป จจุบั นทํา ให มี การเพิ่ ม จํา นวนของผูเกี่ ยวข องกับยาเสพติดถู กดํา เนิ นการตาม
ยุติธรรม จํ านวน 195,924 ราย [1] นอกจากยาเสพติ ดแต ละประเภทแลว นั้ น ยั งคงมีสุราที่ กอให เกิ ดความเลื่อ มล้ํ า ทาง
สังคมไทยมากขึ้น มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยผูที่ดื่มสุราไมมีความระมัดระวังในการบริโภค บริโภคดวยความประมาท ทําใหเกิด
อุ บัติเหตุ บ นท อ งถนนได ง า ยขึ้ น จากสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติเ หตุ ช ว งเทศกาลป ใ หม พ.ศ. 2563 (ระหว า งวั น ที่ 27 ธั น วาคม
พ.ศ. 2562 – 2 มกราคม พ.ศ. 2563) พบวา เกิดอุ บัติเหตุ จํ านวน 3,421 ครั้ง โดยสาเหตุการเกิดอุ บัติเหตุ มากที่สุ ด คื อ
เมาแลวขับ เมื่อผูบริโภคดื่มสุราในปริมาณที่มาก สงผลใหขาดสติ ควบคุมตัวเองไมได ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท และปญหา
อาชญากรรมอื่น ๆ ตามมา [2]
ปญหายาเสพติดถูกยกใหเปนวาระแหงชาติยาวนานกวาสองทศวรรษที่ทุกรัฐบาลไดกําหนดนโยบายและกลยุทธตอ
ยาเสพติด ใหมีการปองกัน เฝาระวั ง บํ าบัดแก ไข และฟ นฟู ดูแลสงเคราะหถึงสุรา ก อให เกิดผลเสียด านสุขภาพทางกาย
และจิ ตใจ ทํ า ให ผูเสพมี พ ฤติ กรรมที่ รุน แรงจํ า นวนเพิ่ มมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ส งผลให เกิ ดป ญ หาอาชญากรรมต า ง ๆ ตามมา
และนําไปสูภาวะการเสพติดจนตองไดเขารับการบําบัดรักษาเพื่อสรางเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และฟนฟูสมรรถภาพ
[3] การเขารับการบําบัดยาเสพติดเปนวิธีการที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดาน รางกาย จิตใจ ความคิด และพฤติกรรม
โดยมีสถานบําบัดรักษาผูติดยาเสพติ ดที่เปนหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งสถานบําบัดยาเสพติดหลักของรัฐบาลคือ
โรงพยาบาลธัญญารักษที่มีการกระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ [4] ในการบําบัดรักษาผูปวยประเภทยาเสพติดและสุรา ผูปวยที่
เข ารั บการบํ า บั ดรักษา มี ร ะบบสมั ครใจ และบั ง คั บ บํ าบั ดแบบควบคุ ม ตั ว ไม เข มงวด โดยในระยะการฟ น ฟู สมรรถภาพ
ยาเสพติดและสุรา มีวิธีการรักษาตามระยะเวลาตามโปรแกรมการบําบัดรักษาที่กําหนด รวมถึงการบําบัดรักษาแบบตาง ๆ
ในโรงพยาบาลธัญญารักษ
จากปญหาดั งกลาวประเทศไทยมีปญหาสํา คั ญเรื่องยาเสพติดและสุราเป นจํา นวนมากขึ้ นเรื่อย ๆ อยางตอเนื่ อง
ทํา ให รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มมาตรการป องกัน แก ไข บําบั ดรั กษา จะเห็ นได วา โรงพยาบาลธัญญารั กษเชี ยงใหม มีผู ปว ย
ประเภทยาเสพติดและสุรา ที่เขารับการรักษาบําบัดแบบสมัครใจและไมสมัครใจ ที่เขารับการบําบัดรักษาตามโปรแกรมการ
รักษาในระยะเวลาที่กําหนด ผูวิจัยไดมีโอกาสฝกสหกิ จศึกษาที่ฝายเวชระเบียน โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม จึงทําให
ผูวิจัยอยากทราบถึงสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการเขารับการบําบัดรักษาผูปวยไมครบตามโปรแกรมการรักษาใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการวิเคราะหปจจั ยเพื่อรวมตัวแปรที่มีความสัมพั นธกันใหอยูกลุ มเดี ยวกัน
ที่สงผลตอผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา และวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอผูที่เขารับการ
บําบัดรักษา
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ผูปวยยาเสพติดและสุ รา ที่บําบัดรักษาไม ครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่ กําหนด ณ โรงพยาบาลธั ญญารั กษ
เชียงใหม เพื่อเปนแนวทางตอผูที่สนใจเขารับการบําบัดรักษาปองกันเกี่ยวกับยาเสพติดและสุราเพิ่มมากขึ้น ไมใหกลับไปใชยา
เสพติดและสุ ราอีก ซึ่งอาจนํ าไปสู ประเทศไทยไดมีความพั ฒนากาวหนาในอนาคตเพิ่มขึ้น สงผลใหผูกอคดี อาชกรรมที่ ยุง
เกี่ยวกับยาเสพติดและสุรามีจํานวนลดลง และทําใหในการใชชีวิตประจําวันอยูอยาง สงบสุข ราบรื่น มากยิ่งขึ้น
วิธีการดําเนินการวิจยั :
กกกกกกกตัวแปรที่ศึกษา
ในการศึกษาปจจัยปจจัยที่สงผลตอผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตาม
โปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ซึ่งผูวิจัยเลือกมาทั้งหมด 15 ตัวแปร โดยแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ 1) ตัวแปรขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ศาสนา, ระดับการศึกษา, สถานภาพ,
อาชีพ, ประวัติรักษาโรคทางจิตเวช และความสัมพันธระหวางบิดามารดา 2) ตัวแปรขอมูลการเสพ/การรักษา ไดแก สาเหตุ
การเสพครั้งแรก, ปริมาณที่ใชตอสัปดาห, เหตุผลที่เขารับการบําบัด, ผลการจําแนก และสาเหตุที่เขาการรักษาไมครบตาม
โปรแกรมการรักษา
สําหรับในการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัย ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร ไดแก อายุ, ปริมาณที่ใชตอสัปดาห,
จํานวนครั้งที่ใชตอ สัปดาห และจํานวนครั้งที่บําบัด เพื่อหาความสัมพันธกับจํานวนวันที่เขารับการรักษา
ประชากรและตัวอยาง:
ผู วิ จัยได กํา หนดประชากรที่ ใช ใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ คือ ผู ที่ เข า รั บ การบํ าบั ดรั กษาที่ เข า รับ การบํ า บั ดรั ก ษา
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด
และสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนด ที่เขารับการบําบัดรักษาแบบสมัครใจเฉพาะ
ผูปวยใน ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม เปนขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยไดประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร จากศูนย
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยและขอความรวมมือใน
การใชขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) จํานวน 180 ราย
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน ดวยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล:
1) สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิ เคราะห การแจกแจงความถี่ ร อยละ คา เฉลี่ย และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลเบื้องตนของขอมูลกลุมตัวอยาง
2) การวิ เคราะหป จ จั ย (Factor Analysis) เพื่ อรวมกลุ ม ตั ว แปรหรือ สั มพั นธ กัน ไวใ นป จจัย เดี ยวกั น โดยที่
จํานวนปจจัยจะนอยกวาจํานวนตัวแปร โดยการนําตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวในปจจัยเดียวกัน โดยการตรวจสอบความ
เหมาะสม ดูคา KMO (ซึ่งคา KMO > 0.5) และคา Bartlett’s Test of Sphericity (p-value < 0.05) แสดงวาขอมูลมีความ
เหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหปจจัย โดยสกัดปจจัยดวยวิธี Principal Component Analysis และหมุนแกนดวยวิธี Varimax
3) การวิ เ คราะห สั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั มพั นธ ลํ า ดับ ที่ ส เป ยร แ มน (Spearman rank correlation coefficient)
เพื่อทดสอบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธกันหรือไม ในทิศทางใดและอยูในระดับใดตัวแปรที่ตองใชตองเปนตัวแปรที่
มี ก ารวั ด ระดั บ อั น ดั บ ขึ้ น ไป นํ า ข อ มู ล แต ล ะชุ ด มาเรี ย งลํ า ดั บ และให ลํ า ดั บ ที่ โ ดยเรี ย งข อ มู ล จากค า น อ ยไปหามาก
สามารถตรวจสอบระดับและทิศทางความสัมพันธได เนื่องจากคา 1  rs  1 [5] ถา rs เปนบวก แสดงวามีความสัมพันธ
ในทิศทางเดี ยวกั น, ถา rs เปนลบ แสดงวามีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม, ถา rs มีคาใกลเคียง +1 หรือ -1 แสดงวามี
ความสัมพันธกันมาก และถา rs มีคาใกลเคียงศูนย แสดงวาไมมคี วามสัมพันธกัน หรือ มีความสัมพันธกันนอย
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ผลการวิจัย:
กกกกกกกขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง:
ขอมู ลทั่วไปของกลุมตั วอยา งผูที่เขา รับการบํ าบัดรั กษาผูปว ยยาเสพติ ดและสุ รา ที่บํ า บัดรั กษาไม ครบตาม
โปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กํา หนด ณ โรงพยาบาลธั ญญารักษเชี ยงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
จํ า นวน 180 ราย พบว า ส ว นใหญ เ ป น เพศชาย (93.9%) อายุ ร ะหว า ง 20 – 39 ป (58.9%) สั ญ ชาติ ไ ทย (90%)
เชื้อชาติ (63.3%) นับถือศาสนาพุทธ (81.1%) สถานภาพสมรส (54.4%) การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา (47.8%) อาชีพ
มีงานทําและเปนนักเรียน นักศึกษา (60.6%) ความสัมพันธระหวางบิดามารดาอยูดวยกันอยางราบรื่น (53.9%) ไมมีประวัติ
รักษาโรคทางจิ ตเวช (91.1%) สาเหตุการเสพครั้งเพราะอยากลอง (56.7%) เหตุผลที่ เข ารับการบํา บัดเพราะอยากเลิ ก
(92.8%) ถูกจําแนกเปนผูติดสารเสพติด (76.7%) จํานวนครั้งที่ใชตอสัปดาห พบวา มากกวา 10 ครั้ง (48.3%) มีคาเฉลี่ ย
เทากับ 17.07 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 20.21 จํานวนครั้งที่เขารับการบําบัด พบวา อยูในชวง 0 – 10 ครั้ง
(91.7%) มี คา เฉลี่ ยเท า กั บ 5.72 และ ค าส วนเบี่ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 18.64 และจํา นวนวั นที่เข ารั บ การบําบั ด พบวา
อยูในชวง 0 – 7 วัน (66.1%) มีคาเฉลี่ย เทากับ 7.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.51
กกกกกกกผลการวิเคราะหปจจัย:
ในวิ เคราะห ป จ จัย ที่สงผลต อผู ที่เขา รับ การบํ า บั ดรักษาผูป วยยาเสพติดและสุรา ที่บํา บัดรักษาไมครบตาม
โปรแกรมการรั กษาในระยะเวลาที่กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชี ยงใหม ทําการตรวจสอบความเหมาะสมของการ
วิเคราะห ปจจั ยโดยพิจารณาความสั มพั นธ ของตั วแปรทั้ง หมด 15 ตั วแปร พบว า ค า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy :KMO เทากับ 0.515 และการทดสอบ Bartlett’s Test พบวา ตัวแปร 15 ตัวแปร มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งสรุปไดวา ตัวแปรที่ผูวิจัยคาดวาจะสงผลตอผูท่เี ขารับการบําบัดรักษาผูปวยยา
เสพติดและสุ รา ที่บําบัดรักษาไม ครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่ กําหนดซึ่ งผูวิ จัยเลื อกมาทั้งหมด 15 ตัวแปร
เหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหปจจัย รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาน้ําหนักของปจจัยของผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรม
การรักษาในระยะเวลาที่กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
ปจจัย/ตัวแปร

คาน้ําหนักปจจัย (Factor
Loading)

อธิบายความผันแปร
(% of Variance)

ปจจัยที่ 1

1.1) เชื้อชาติ

0.795

1.2) สัญชาติ

0.703

1.3) ศาสนา

0.679

1.4) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

0.535

11.404

ปจจัยที่ 2

2.1) เพื่อนชวน

0.967

2.2) อยากลอง

0.939

9.952
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ปจจัย/ตัวแปร

คาน้ําหนักปจจัย (Factor
Loading)

อธิบายความผันแปร
(% of Variance)

ปจจัยที่ 3

3.1) สถานภาพ

0.852

3.2) อายุ

0.682

3.3) อาชีพ

0.458

ปจจัยที่ 4
4.1) ความสัมพันธระหวางบิดา
มารดา
ปจจัยที่ 5

8.871

0.794

7.685

5.1) การศึกษาระดับประถมศึกษา

0.682

7.361

5.2) สาเหตุที่เขาบําบัดไมครบตามโปรแกรม

0.659

ปจจัยที่ 6
6.1) เหตุผลที่เขารับการบําบัด

0.740

6.2) ความสนุกสนาน

0.713

7.151

ปจจัยที่ 7

7.1) การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

0.910

7.098

ปจจัยที่ 8
8.1) เพศ

0.733

6.677

8.2) ผลการจําแนก

0.671

เทียบเทาปริญญาตรีขึ้นไป

ปจจัยที่ 9

9.1) ประวัติโรครักษาทางจิตเวช
9.2) ปริมาณที่ใชตอสัปดาห

0.778
0.544
รวม

6.607
72.806

กกกกกกกเมื่อพิจารณาปจจัยที่สงผลตอผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรม
การรักษาในระยะเวลาที่กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม สามารถรวมกลุมปจจัยได 9 ปจจัย ซึ่งสามารถอธิบาย
ความผันแปรรวมได 72.806 % โดยมีรายละเอียดของแตละปจจัย ดังตอไปนี้
ปจจัยที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร 4 ตัว ไดแก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาและการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สามารถ
อธิบายความผันแปรของผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาใน
ระยะเวลาที่กําหนดได 11.404 % มีคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.795 0.703 0.679 และ0.535 ตามลําดับ
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กกกกกกกปจจัยที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร 2 ตัว ไดแก เพื่อนชวน และอยากลอง สามารถอธิบายความผันแปรของผูที่เขารับ
การบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนดได 9.952 %
มีคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.967 และ0.939 ตามลําดับ
ปจจัยที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัว ไดแก สถานภาพ อายุ และอาชีพสามารถอธิบายความผันแปรของผูที่เขารับ
การบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนดได 8.871 % มีคา
น้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.852 0.682 และ0.458 ตามลําดับ
ปจจัยที่ 4 ประกอบดวยตัวแปร 1 ตัว ไดแก ความสัมพันธระหวางบิดามารดา สามารถอธิบายความผันแปรของผูที่
เขารั บ การบํ าบั ดรั กษาผูปว ยยาเสพติ ดและสุ รา ที่บํ าบั ดรักษาไม ครบตามโปรแกรมการรั กษาในระยะเวลาที่ กํา หนดได
7.685 % มีคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.794
ปจจัยที่ 5 ประกอบด วยตัวแปร 2 ตัว ไดแก การศึ กษาระดั บ ประถมศึ กษาและสาเหตุที่เขาบํ าบั ดไมครบตาม
โปรแกรม สามารถอธิบายความผันแปรของผูที่เข า รับ การบําบั ดรั กษาผูปว ยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตาม
โปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กํา หนดได 7.361 % มีคาน้ําหนักป จจั ย (Factor Loading) เทากับ 0.682 และ0.659
ตามลําดับ
. ปจจัยที่ 6 ประกอบดวยตัวแปร 2 ตัว ไดแก เหตุผลที่เขาบําบัด และสาเหตุการเสพครั้งแรก สามารถอธิบายความ
ผันแปรของผูท่ีเขา รับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติ ดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลา
ที่กําหนดได 7.151 %มีคา น้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ .0.740 และ0.713 ตามลําดับ
ปจจัยที่ 7 ประกอบดวยตัวแปร 1 ตัว ไดแก การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาปริญญาตรีขึ้นไป สามารถ
อธิบายความผันแปรของผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาใน
ระยะเวลา ที่กําหนดได 7.098 % มีคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.910
ปจจัยที่ 8 ประกอบดวยตัวแปร 2 ตัว ไดแก เพศและผลการจําแนก สามารถอธิบายความผันแปรของผูที่เข า รับ
การบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนดได 6.677 %
มีคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.733 และ0.671 ตามลําดับ
ป จ จั ย ที่ 9 ประกอบด ว ยตั ว แปร 2 ตั ว ได แ ก ประวั ติ โ รครั ก ษาทางจิ ต เวชและปริ ม าณที่ ใ ช ต อ สั ป ดาห
สามารถอธิบายความผันแปรของผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการ
รักษา ในระยะเวลาที่กําหนดได 6.607 % มีคา น้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เทากับ 0.778 และ0.544 ตามลําดับ
กกกกกกกผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธลําดับที่สเปยรแมน:
ในการวิ เ คราะห สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พั น ธ ลํ า ดั บ ที่ สเป ย ร แ มน (Spearman rank correlation coefficient)
เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สง ผลตอผูท่เี ขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษา
ในระยะเวลาที่ กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญ ญารั กษเชี ยงใหม ผูวิจัยได กําหนดตัวแปร ไดแก อายุ, ปริมาณที่ใช ตอสัปดาห ,
จํานวนครั้งที่ใชตอสัปดาห และจํานวนครั้งที่บําบัด เพื่อหาความสัมพันธกับจํานวนวันที่เขารับการรักษา ไดนําขอมูลแตละชุด
มาเรียงลําดับและใหลําดับที่โดยเรียงขอมูลจากคานอยไปหามาก ทดสอบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธกันหรือไม
มีความสัมพันธกันในทิศทางใดและอยูในระดับใด รายละเอียดดังตารางที่ 2
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กกกกกกกเกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์ [6] มีดังนี้
คาระดับความสัมพันธ
ระดับความสัมพันธ
0.81 – 1.00
สูงมาก
0.61 – 0.80
คอนขางสูง
0.41 – 0.60
ปานกลาง
0.21 – 0.40
คอนขางต่ํา
0.01 – 0.20
ต่ํามาก
ตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข องป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ผู ที่ เ ข า รั บ การบํ า บั ด รั ก ษาผู ป ว ยยาเสพติ ด และสุ ร า
ที่บําบัดรักษา ไมครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนด

อายุ

0.000

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธลําดับที่
สเปยรแมน
จํานวนวันที่เขารับการรักษา
0.902**

ปริมาณที่ใชตอสัปดาห

0.000

0.629**

จํานวนครั้งที่ใชตอสัปดาห

0.000

0.685**

จํานวนครั้งที่บําบัด

0.000

0.563**

ตัวแปร

Sig.

**Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed).
กกกกกกกจากผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา
ที่
บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร
ไดแก อายุ, ปริมาณที่ใชตอสัปดาห, จํานวนครั้งที่ใชตอสัปดาห และจํานวนครั้งที่บําบัด เพื่อหาความสัมพันธกับจํานวนวันที่
เขารับการรักษา รายละเอียดมีดังนี้
เมื่อพิจารณาหาความสัมพันธระหวาง อายุกับจํานวนวันที่เขารับการรักษา พบวา อายุกับจํานวนวันที่เขารับ การ
รักษา มีความสัมพันธกันมากในทิศทางเดียวกันอยูในระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( rs = 0.902)
เมื่อพิจารณาหาความสัมพันธระหวาง ปริมาณที่ใชตอสัปดาหกับจํานวนวันที่เขารับการรักษา พบวา ปริมาณที่ใช
ตอสัปดาหกับจํานวนวันที่เขารับการรักษา มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันอยูในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ( rs = 0.629)
เมื่อพิจารณาหาความสัมพันธระหวาง จํานวนครั้งที่ใชตอสัปดาหกับจํานวนวันที่เขารับการรักษา พบวา จํานวน
ครั้ ง ที่ ใ ช ต อ สั ป ดาห กั บ จํ า นวนวั น ที่ เ ข า รั บ การรั ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อยู ใ นระดั บ ค อ นข า งสู ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( rs = 0.685)
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เมื่อพิจารณาหาความสัมพันธระหวาง จํานวนครั้งที่บําบัดกับจํานวนวันที่เขารับการรักษา พบวา จํานวนครั้งที่
บําบัดกับจํานวนวันที่เขารับการรักษา มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ( rs = 0.563)
สรุปและอภิปราย:
กกกกกกกจากการศึกษาผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาใน
ระยะเวลาที่กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จํานวน 180 ราย สวนใหญเปน
เพศชาย อายุ อยู ในชว ง 20 – 39 ป สัญชาติไทย เชื้ อชาติ ไทย และนั บถือศาสนาพุ ทธ การศึ กษาอยู ในระดั บมัธยมศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพอื่น ๆ ไดแก มีงานทําและเปนนักเรียน นักศึกษา จํานวนครั้งที่บําบัด 0 – 10 ครั้ง จํานวนวันของการ
เขารับการบําบัดรักษาคือ 0 – 7 วัน จํานวนครั้งที่ใชตอสัปดาหคือมากกวา 10 ครั้ง และถูกจําแนกเปนผูติดสารเสพติด
ผลการวิเคราะหป จจั ย สามารถรวมกลุม ปจ จั ยที่ส งผลต อ ผูที่ เข ารับ การบํ าบั ดรั กษาผูปว ยยาเสพติดและสุ รา
ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหมได 9 ปจจัย
ซึ่ง
สามารถอธิบายความผันแปรรวมไดทั้งหมด 72.806 % ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ [7] ศึกษาระดับความตั้งใจในการ
เลิกสารเสพติ ดของผู ติดสารเสพติ ด และป จจั ยที่มีผลตอ ความตั้งใจในการเลิ กสารเสพติ ดของผู ติดยาเสพติ ดที่เข ารับ การ
บําบัดรักษาที่ใชสารเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี
จากการศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดและสุรา ที่บําบัดรักษา
ไมครบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่กําหนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม พบวา ความสัมพันธระหวาง อายุ
กับจํานวนวันที่เขารับการรักษา พบวา มีความสัมพันธกันมากในทิศทางเดียวกันอยูในระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ความสัมพันธ ระหว าง ปริมาณที่ใช ตอ สัป ดาหกับจํานวนวั นที่เขา รับการรัก ษา พบวา มีความสั มพั นธ กัน ใน
ทิศทางเดี ยวกั นอยู ในระดับคอ นขางสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ 0.01 ความสัมพันธ ระหวา ง จํานวนครั้ งที่ ใช ตอ
สัปดาหกับจํานวนวันที่เขารับการรักษา พบวา มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันอยูในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความสัมพันธระหวาง จํานวนครั้งที่บําบัดกับจํานวนวันที่เขารับการรักษา พบวา มีความสัมพันธ
กันในทิศทางเดียวกันอยู ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ [8]
เรื่อง ภาวะซึมเศราพฤติกรรมการดื่มสุราและความเสี่ยงตอการฆาตัวตายของวัยรุน
กกกกกกกสําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงสัดสวนกลุมตัวอยางของผูที่เขารับการบําบัดรักษาผูปวยยา
เสพติดและสุ รา ที่บําบัดรักษาไมครบตามโปรแกรมการรั กษาในระยะเวลาที่กํา หนด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ เชี ยงใหม
ทราบถึงปจจัยตาง ๆ และทราบถึงระดับความสัมพันธของปจจัย ซึ่งสามารถนําผลการศึกษาไปดําเนินการวางแผน กําหนด
นโยบายในการรักษาผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษายาเสพติดและสุรา เพื่อใหไดขอคิดกับผูที่เขารับการบําบัดรักษา และสราง
แรงจูงใจในการบําบัดจนครบตามโปรแกรมการรักษา เพื่อเปนแนวทางในการบําบัดรักษาปองกันเกี่ยวกับยาเสพติดและสุรา
ไมใหกลับไปใชยาเสพติดและสุราอีก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 1) ควรศึกษาในปจจัยดานอื่น ๆ ที่สงผลตอผูที่เขารับ การ
บําบัดรักษาผูปว ยยาเสพติ ดและสุรา ที่บําบัดรักษาไมค รบตามโปรแกรมการรักษาในระยะเวลาที่ กําหนดให ได มากกว า นี้
2) ควรสร า งแบบสอบถามกั บ ผู ที่ เ ข า รั บ การบํ า บั ด รั ก ษาไม ครบตามโปรแกรมการรั ก ษา ที่ เข า รั บ การบํ า บั ด รั ก ษาซ้ํ า
เพื่อทราบสาเหตุของการบําบัดรักษาที่ไมครบตามโปรแกรมการรักษาใหชัดเจนมากขึ้น
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ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จาก 7 หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสั ดุ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีการศึกษา 2562-2563 จำนวน 180 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และ
ผ่านการทดลองใช้กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความเชือ่ มั่น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณ ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้แก่
ด้านบุคคลทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก ด้านอื่น ๆ ด้านหลักสูตรและด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล เพศ แผนการเรียน ผลการเรียน รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง รวมทั้งภูมิลำเนามีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
เรียนในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านหลักสูตร ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
คำสำคัญ: ปัจจัย การตัดสินใจ เลือกเรียน
Abstract:
This research studied and compared factors affecting the decision making of first-year
undergraduate students that selected a Bachelor of Science program in the School of Science, University
of Phayao in 7 major such as Mathematics, Chemistry, Biology, Physic, Statistics, Material Science, and
Science and Technology in Sport. The subjects of this study were comprised of 180 first-year undergraduate
students who enrolled in the Thai curriculum of the School of Science, University of Phayao in the
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academic year 2019-2020. The research instruments were questionnaires that were reviewed by a panel
of three experts for content validity. The IOC indexes of all items and the pilot survey was conducted with
students, who were not part of the focus group, to examine the reliability of the questionnaire. The data
were analyzed by descriptive statistics including frequencies, percentage, mean, and standard deviation.
Furthermore, inferential statistics, such as t-test and one-way ANOVA. The results revealed descending
order that personality that affect decision making, quality and pride, environment of the institution,
guidance, facilities and the other side, respectively. Our investigation further displayed that differences in
gender, study plan, cumulative GPA, gross household monthly income and domicile did not significantly
alter the decision making of students in pursuing higher study, concerning the personality that affect
decision making, quality and pride, environment of the institution, guidance, facilities and the other side at
statistical significance level of 0.05.
Keywords: Factors, Decision, Study
บทนำ:
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอนหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตรดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ซึ่งมีจำนวนนิสติ ประมาณ 100 คนต่อปี โดยมีการคัดเลือกนักเรียนในระบบ TCAS หรือ
Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่ม
นำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) [1] โดยระบบ TCAS
ที่ทาง ทปอ. ได้ประกาศออกมา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 2) สมัครโควตาแบบ
มีสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 3) การรับตรงร่วมกัน 4) การรับ Admission และ 5) การรับตรงแบบอิสระ [1]
แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน การแข่งขันเพื่อรับนิสิตมีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งวิทยาลัยต่าง ๆ ที่กำลังพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นมหาวิทยาลัย
ในอนาคต ทำให้เกิดการแข็งขันในการเปิดรับนิสิตของแต่ละมหาวิทยาลัยมีการเพิ่มปริมาณเปิดรับนิสิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทกุ มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ ภาพ และยกมาตรฐานการเรียนการสอน
ให้เป็นที่ยอมรับ และเข้าสู่มาตรฐานสากล อีกทั้งมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐบาลที่มีแนวโน้มว่าจะออกนอกระบบไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ยิ่งต้องหารายได้ให้กับสถาบันเพิ่มมากขึ้นไปอีก ทำให้สถาบันการศึกษาเริ่มเข้าสูร่ ะบบธุรกิจไป
โดยปริยาย ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจึงต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึง่ นำไปสู่
การแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่มีการบริการมีความคล้ายคลึงกันมากนั้น
ยิ่งต้องหาจุดเด่นของตนเองให้พบหรือสร้าง
จุดเด่นของตนเองขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
จากการแข่งขันที่มีมากขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ส่งผลให้ผู้วิจัยทำการศึกษาเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยนำเครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับการสื่อสารในสถาบันการศึกษาคือ การประชาสัมพันธ์ เข้ามาช่วยสร้างความรู้ความ
เข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี เพือ่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับและสนับสนุนมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการตลาดทางตรงเข้ามา
ช่วยจูงใจให้เกิดความสนใจ และตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ อาจยังไม่
เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ยังต้องรับฟังความคิดและทัศนคติของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
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ครอบครัว ครู อาจารย์ เพื่อน รุน่ พี่ หรือคนรู้จัก รวมไปถึงค่านิยมของคนในสังคม ตลอดจนแบบอย่างจากบุคคลที่ชื่นชอบ
โดยเลือกศึกษาต่อตามเพื่อนหรือรุน่ พี่ เห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต มีงานทำ และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม [6][7]
ซึ่งการศึกษาปัจจัยเหล่านี้จะทำให้กำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อได้ ทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การตอบสนองความพึงพอใจของชุมชน และผู้ปกครองที่จะส่งบุตร
หลานมาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารคณะ
วิทยาศาสตร์ทราบถึงความต้องการของนิสิตในการเลือกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถานที่ศึกษา เพื่อนำไปสู่
แนวทางเพื่อกำหนดเป้าหมาย การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก การประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตที่จะเข้ามาศึกษา
ต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิธีการทดลอง:
วิธีการทดลองในการวิจัยครั้งนี้พิจารณาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ
ปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพิจารณาเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยระบบ TCAS จำนวนทั้งสิ้น 180 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ แผนการเรียน ผลการเรียนสะสม รายได้ต่อเดือน
ของผู้ปกครอง ภูมิลำเนา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน
ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสภาบัน

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกเรียนคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านหลักสูตร
ด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ
ด้านอื่น ๆ

เครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทำการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 คือ แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนเป็น
แบบสอบถามที่แบ่งเป็นระดับความคิดเห็นโดยใชเกณฑ์ของเบสท์ [9] แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 5 (มากที่ สุด) 4 (มาก)
3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) และ 1 (น้อยที่สุด) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาแปลผล คือ 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย และต่ำกว่า 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่ าน ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.68 – 1.00 และผ่านการทดลองใช้กับนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากการ
คำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) [3] โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ในส่วนที่ 2 ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนตณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละด้านมากกว่า 0.72
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การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลโดยทำการขออนุญาตเพื่อแจก และเก็บแบบสอบถามจากรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 180 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจัดระเบียบแบบข้อมูล นำเข้าข้อมูลเพื่อทำ
การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนปัจจัยส่วนบุคคล รวมทั้งสถิ ติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ได้แก่ ค่าที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) [2] ในด้านปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการทดลอง:
ผลการวิจัย แยกผลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลจากแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 180 ฉบับ พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.22 และเพศชาย ร้อยละ 47.78 ด้านแผนการเรียนพบว่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้ความสนใจเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอันดับที่ 1 ในส่วนของผลการเรียนสะสมมีค่า
ลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 เมื่อพิจารณาถึงด้านรายได้ของผู้ปกครอง พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองอยู่ระหว่าง
20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน ในส่วนของภูมิลำเนา พบว่า ผู้ที่เลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา ร้อยละ
80.52 มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในด้านบุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ด้านสิ่ งอำนวยความ
สะดวก ด้านหลักสูตร และด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ และด้านอื่น ๆ เป็นดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านบุคคลที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลำดับ

ด้านบุคคลทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ค่าเฉลี่ย ( X )

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) การแปลผล

1

ครูแนะแนว/ครูประจำชั้น

3.67

0.51

มาก

2

ผู้ปกครอง

4.18

0.64

มาก

3

รุ่นพี่/เพื่อน

3.88

0.56

มาก

3.91

0.49

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยรวมมราค่าเฉลี่ยเป็น 3.91 ซึ่งมีผลต่อ
การเลือกอยู่ในเกณฑ์ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ปกครองส่งผลต่อปัจจัยด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน
ลำดับ ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน
1 ชื่อเสียงของคณะผูบ้ ริหาร
2 ความพร้อมในการจัดการศึกษา
3 ความทันสมัยในทุกด้าน
มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
4 โดยทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยใน
5 กำกับของรัฐ
6
คุณภาพของบัณฑิตได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) การแปลผล
3.61
0.65
มาก
3.94
0.63
มาก
4.09
0.55
มาก
4.12

0.51

มาก

3.57

0.56

มาก

3.84
3.86

0.58
0.45

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน มีผลต่อการเลือกโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเป็น 3.86 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลมากทีส่ ุด คือ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
รองลงมา คือ ความทันสมัยในทุกด้าน และอันดับที่ 3 คือ ความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านหลักสูตร
ด้านหลักสูตร
ลำดับ
มาตรฐานด้านวิชาการมีคณ
ุ ภาพ
1
2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นทีไ่ ด้รับความนิยมใน
3 ปัจจุบัน
4 เนื้อหาวิชาที่กำหนดในหลักสูตรเปิดโอกาสให้
เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง
5 เนื้อหาวิชาที่กำหนดในหลักสูตรเปิดเข้ากับ
สภาวะสังคม การประกอบอาชีพ และ
เทคโนโลยี
หลักสูตรมีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์
6 ปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) การแปลผล
3.55
0.61
มาก
3.45
0.54
มาก
3.61

0.51

มาก

3.54

0.6

มาก

3.63

0.63

มาก

3.65
3.57

0.58
0.42

มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับ มาก และหลักสูตรมีความ
ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นอันดับแรกที่มผี ลสูงสุดในด้านหลักสูตร
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน
ลำดับ
1
2

3

ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีด่ นี ่าเข้ามา
ศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนสะดวกต่อการ
เดินทางมาศึกษา
ค่าเล่าเรียน และค่าบำรุงการศึกษามีความ
เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) การแปลผล
3.87

0.62

มาก

3.97

0.57

มาก

3.68
3.84

0.59
0.48

มาก
มาก

จากตารางที่ 4 ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน มีคา่ เฉลีย่ อยู่ที่ 3.84 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสถานที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนสะดวกต่อการเดินทางมาศึกษา มีผลมากที่สดุ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ
ลำดับ

ด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ

1

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ดี ชัดเจน

3.56

0.65

มาก

2

มีสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ดี

3.48

0.63

มาก

3.52

0.57

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) การแปลผล

จากตารางที่ 5 ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่ดี ชัดเจน อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ลำดับ
1
2
3
4
5

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และ
เพียงพอ

ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) การแปลผล
3.95

0.52

มาก

มีระบบ Internet ที่สามารถเชื่อมโยงติดต่อได้
ตลอดเวลา

3.92

0.57

มาก

มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับในด้านการ
เรียนได้อย่างเหมาะสม

3.79

0.61

มาก

3.69

0.54

มาก

3.78

0.63

มาก

3.83

0.49

มาก

มีห้องสมุด หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพียงพอ
ห้องเรียน / ห้องประชุม เพียงพอต่อความ
ต้องการ
ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลีย่ โยรวมเป็น
3.83 อยู่ในเกณฑ์ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอันดับแรกที่มีผลสูงสุดต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก คือ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอ รองลงมา คือ มีระบบ Internet ที่สามารถเชื่อมโยงติดต่อได้
ตลอดเวลา และลำดับที่ 3 คือ มีห้องเรียน / ห้องประชุม เพียงพอต่อความต้องการ
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านอื่น ๆ
ลำดับ
1
2
3
4

ด้านอื่น ๆ
ความต้องการของตำแหน่งงานมีมากกว่าด้าน
อื่น ๆ
หลักสูตรที่เรียนตรงตามความต้องการของ
การตลาด
เป็นสาขาวิชาที่มีการแข่งขันน้อยกว่าสาขาอื่น
มีความเชื่อในค่านิยมว่าเป็นวิชาชีพที่หางาน
ง่าย
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) การแปลผล
3.64

0.52

มาก

3.69

0.53

มาก

3.58

0.63

มาก

3.73

0.59

มาก

3.66

0.51

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ด้านอื่น ๆ ที่มีผลมากที่สุด คือ มีความเชื่อในค่านิยม
ว่าเป็นวิชาชีพที่หางานง่าย รองลงมา คือ หลักสูตรที่เรียนตรงตามความต้องการของการตลาด ตามลำดับ
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จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนโดยรวม ดังตารางที่ 8 ตามลำดับ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเรียงลำดับจากมากไปน้อย ด้านบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านอื่น ๆ ด้านหลักสูตร และด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ลำดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) การแปลผล
1

3.91

0.64

มาก

2

ด้านบุคคลทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน

3.86

0.53

มาก

3

ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน

3.84

0.6

มาก

4

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

3.83

0.63

มาก

5

ด้านอื่น ๆ

3.66

0.51

มาก

6

ด้านหลักสูตร

3.57

0.79

มาก

7

ด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ

3.52

0.56

มาก

3.74

0.48

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันในด้าน เพศ แผนการเรียน ผลการเรียนสะสมมี รายได้
ของผู้ปกครองเฉลี่ต่อเดือน และภูมิลำเนา ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่แตกต่าง
กัน หรือไม่ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม โดยพิจารณาใช้สถิติ ttest และทำการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกเรียน การตัดสินใจเลือกเรียนโดยภาพรวม
1

t = 0.518

Sig. = 0.526

2

เพศ
แผนการเรียน

F = 1.604

Sig. = 0.211

3

ผลการเรียนสะสม

F = 1.634

Sig. = 0.221

4

รายได้ผู้ปกครองรายเดือน

F = 2.556

Sig. = 0.097

5

ภูมิลำเนา

F = 0.248

Sig. = 0.782
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จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันในด้าน เพศ แผนการเรียน ผลการเรียนสะสมมี รายได้ของ
ผู้ปกครองเฉลี่ต่อเดือน และภูมิลำเนา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ช่วงความเชื่อมั่น 95%
ส่วนปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเรียนในด้านต่าง ๆ คือ ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถาบัน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านหลักสูตร และด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ และด้านอื่น ๆ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุม่
ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่
95% รายละเอียดแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบปัจจัยในด้านต่าง ๆ ทีส่ ่งผลต่อการเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน การตัดสินใจเลือกเรียนโดยภาพรวม
1 ด้านบุคคลทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
2 ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน

F = 2.005

Sig. = 0.136

F = 1.463

Sig. = 0.201

3 ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน
4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

F = 1.406

Sig. = 0.278

F = 2.556

Sig. = 0.079

5 ด้านอื่น ๆ
6 ด้านหลักสูตร

F = 0.246

Sig. = 0.785

F = 0.581

Sig. = 0.222

7 ด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ

F = 0.463

Sig. = 0.562

จากตารางที่ 10 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนทีแ่ ตกต่างกันในด้านต่าง ๆ คือ ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์
ของสถาบัน ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านหลักสูตร และด้านสื่อแนะแนว/แนะนำ และ
ด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
ผลการศึกษา ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยในด้านบุคคลทีม่ อี ิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านสภาพแวดล้อมของ
สถาบัน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านหลักสูตร และด้านสื่อแนะแนว/แนะนำนั้น พบว่าส่งผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานของ ธนกฤต ยืนยงเดชา [4] ในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีของนักเรียนที่มผี ลการเรียนดีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ของศศิวิมล แสนเมือง [5] อีกทั้งงานวิจัยของภัคจิรา เกตุบุตรและ สายพิณ ทองพัด[8] ในเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ปจจัยที่มีผลตออัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย
FACTORS AFFECTING TO SUICIDE RATE IN THAILAND
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บทคัดยอ:
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย และตัวแบบทาง
สถิติที่เหมาะสมสำหรับคาดการณอัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิที่มีระยะการติดตามตั้งแต
ป พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562 เปนระยะเวลา 4 ป ขอมูลแยกตามรายจังหวัด 77 จังหวัด และปจจัยตาง ๆ ประกอบดวย จำนวนผู
ติ ด สารเสพติ ด , จำนวนผู ป  ว ยโรคซึ ม เศร า , สั ด ส ว นคนจน, จำนวนผู  ต ิ ด แอลกอฮอล , จำนวนผู  ป  ว ยจิ ต เภท, จำนวนการ
หยาราง, เสนความยากจน และคาใชจายเฉลี่ย ซึ่งรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตสำนักงานสถิติแหงชาติ, กรมสุขภาพจิต และสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วิเคราะหขอมูลโดยใชสมการการประมาณคาวางนัยทั่วไป (Generalized Estimating
Equation) ใชฟงกชันเชื่อมโยงแบบ Identity Link และโครงสรางสหสัมพันธแบบไมมีรูปแบบแนนอน ผลการศึกษาพบวา สัดสวน
คนจนและคาใชจายเฉลี่ยมีผลตออัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย
คำสำคัญ: อัตราการฆาตัวตาย, ขอมูลระยะยาว, การประมาณคาวางนัยทั่วไป, ความสัมพันธแบบไมมีรูปแบบแนนอน
Abstract:
The purpose of this research was to determine factors affecting to suicide rate in Thailand and a
statistical model for predicting the suicide rate in Thailand using a longitudinal data from 2016 to 2019 for 77
provinces in Thailand. The various factors including the number of drug addicts, the number of patients with
depression, the poverty incidence, the number of alcoholics, the number of patients with schizophrenia, the
number of divorces, the poverty line and average consumption, were collected from the National Statistical
Office (NSO), the department of mental health (DMH) and the Office of the National Economic and Social
Development Council (NESDC). Analysis was done using generalized estimating equations (GEE) with identity link
as a link function. The correlation structure was defined and the suitable structure was the unstructured
correlation. The study showed that poverty incidence and average consumption affected suicide rate in
Thailand.
Keyword: suicide rate, longitudinal data, Generalized Estimating Equations, Unstructured Correlation
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1. บทนำ:
องคการอนามัยโลก หรือ WHO รายงานวาประชากรทั่วโลกมีอัตราการฆาตัวตายเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยในชวง 45 ปที่ผาน
มาอัตราการฆาตัวตาย เพิ่มขึ้นรอยละ 60 และพยากรณวาภายในป พ.ศ.2563 บุคคลที่จะฆาตัวตายจะมีจำนวนปละ 1.5 ลานราย
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลว ทำใหปญหาการฆาตัวตายเปนสาเหตุของการตายอยูในสิบอันดับแรก ซึ่ง WHO ไดระบุวาการฆา
ตัวตายเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกกอนวัยอันควร ประมาณการวาในทุก ๆ ป จะมี
ผูเสียชีวิตจากการฆาตัวตายประมาณ 1 ลานราย หมายความวา ในประชากรหนึ่งแสนคนจะมีผูเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย 16 ราย
หรือ ในทุก 40 วินาที จะมีผูที่ฆาตัวตายสำเร็จ 1 ราย [1]
จากรายงานสถานการณการฆาตัวตายในประเทศไทยป พ.ศ. 2558 พบวา อัตราการฆาตัวตายสำเร็จในทุกชวงอายุ
คิดเปน 16 รายตอประชากรหนึ่งแสนคน ถือเปนประเทศที่มีสัดสวนคนฆาตัวตายสำเร็จสูงเปนลำดับที่ 29 ของโลก จากทั้งหมด
187 ประเทศ และเปนประเทศที่มีอัตราการฆาตัวตายสำเร็จสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สัดสวนการฆาตัวตายสำเร็จ
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เมื่อเทียบกับชวงป พ.ศ. 2533 ที่พบอัตราการฆาตัวตาย 6.8 รายตอประชากรหนึ่งแสนคน
และ 8.3 รายตอประชากรหนึ่งแสนคน ในป พ.ศ. 2541 ซึ่งอัตราการฆาตัวตายของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ ในการสำรวจ
ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ป พ.ศ. 2556 ที่ไดดำเนินการสำรวจตอเนื่อง ทุก 5 ป ในกลุมประชากรอายุ
18 ปขึ้นไป พบวา คนไทยมีปญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช ประมาณ 7 ลานคน โดยสวนใหญปวยเปนโรคซึมเศรา รวมทั้ง
ปญหาการฆาตัวตาย และอาการทางจิตเวชอื่น ๆ เชน อาการทางจิต อาการหลงผิด การใชสารเสพติด นอกจากนี้ ยังพบวา
มากกวารอยละ 7 ของคนไทยมีความเสี่ยงในการฆาตัวตาย โดยพบความเสี่ยงสูงสุด ในกลุมประชากรแถบภาคเหนือ โดยเฉพาะ
กลุมผูปวยที่มีความผิดปกติทางอารมณ
ซึ่งสำหรับในจังหวัดเชียงใหมนั้น กรมสุขภาพจิตรายงานอัตราการฆาตัวตายสำเร็จสูงถึง 10-14 รายตอประชากร
หนึ่งแสนคน จากการทบทวนสถิติของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม พบวา ผูปวยเขารับการรักษาที่หองตรวจจิตเวชแบบ
ผูปวยนอกดวยโรคซึมเศรามากที่สุดเมื่อเทียบกับโรคทางจิตเวชอื่น ๆ ซึ่งในป พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2559 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจาก
1,597 ราย เปน 1,618 ราย และ 1,804 ราย ตามลำดับ [2]
จากปญหาขางตน อัตราการฆาตัวตายในประเทศไทยมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และจากการทบทวนวรรณกรรมยัง
ไมมีการใชตัวแบบเพื่อวิเคราะหขอมูลอัตราการฆาตัวตายในประเทศไทยที่มีการวัดซ้ำ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชสมการ
การประมาณคาวางนัยทั่วไป (Generalized Estimating Equation) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออัตราการฆาตัวตาย และนำผล
การศึกษาที่ไดไปใชประโยชนในการวางแผนเพื่อปองกันการฆาตัวตายของคนไทย
2. วิธีการวิจัย
2.1 ขอมูลที่ใชในการศึกษา
การวิ จ ั ย นี ้ เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช ข  อมู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ (Secondary Data) แยกตามรายจัง หวั ด 77 จั ง หวั ด ตั ้ ง แตป
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 ไดแก ขอมูลอัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย จากเว็บไซตของกรมสุขภาพจิต และ ขอมูล
ปจจัยที่มีผลตออัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย จากสำนักงานสถิติแหงชาติ, กรมสุขภาพจิต และสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2.2 ตัวแปรสำหรับการวิจัย
กำหนดใหตัวแปรตาม คือ อัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทยตอประชากรหนึ่งแสนคน และตัวแปรอิสระ
คือ ปจจัยที่มีผลตออัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย ไดแก จำนวนผูติดสารเสพติด (คน) , จำนวนผูปวยโรคซึมเศรา
(คน) , สัดสวนคนจน (รอยละ) , จำนวนผูติดแอลกอฮอล (คน) , จำนวนผูปวยโรคจิตเภท (คน) , จำนวนการหยาราง (คน) ,
เสนความยากจน (บาท/คน/เดือน) และ คาใชจายเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน/เดือน) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
พ.ศ. จังหวัด อัตราการฆา จำนวน จำนวน สัดสวน จำนวนผูติด จำนวน จำนวน เสน
คาใชจาย
ตัวตายตอ ผูติด ผูปวย คนจน แอลกอฮอล ผูปวย
การ
ความ
เฉลี่ย
ประชากร
สาร
โรค
โรค หยาราง ยากจน
(X3)
(X4)
(X8)
แสนคน เสพติด ซึมเศรา
จิตเภท (X6)
(X7)
(Y)
(X1)
(X2)
(X5)
2559 กระบี่
2.46
253
106
6.35
149
433
708
2,580 24,823.83
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
2560 กระบี่
2.27
99
123
5.03
691
455
758
2,649 24,925.19
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
2561 กระบี่
1.9
88
215
8.49
1,509
526
804
2,666 24,326.12
⋮

2562
⋮

⋮

กระบี่
⋮

⋮

2.97
⋮

⋮

1,155
⋮

⋮

166
⋮

⋮

5.69
⋮

⋮

221
⋮

⋮

271
⋮

⋮

854
⋮

⋮

2,654
⋮

⋮

23,275.81
⋮

2.3 ตัวแบบที่ใชในการวิจัย
ในการวิเคราะหขอมูลอัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
ตัวแปรตามเปนขอมูลที่วัดซ้ำในแตละหนวย ขอมูลตัวแปรตามของแตละหนวยจึงมีความสัมพันธกัน งานวิจัยนี้จึงใชสมการ
การประมาณคาวางนัยทั่วไป (Generalized Estimating Equation) ในการวิเคราะห
สมการการประมาณคาวางนัยทั่วไป (Generalized Estimating Equations (GEE))
ตั ว แบบที ่ ใ ช ใ น GEE นั ้ น ขยายมาจากตั ว แบบเชิ ง เส น วางนั ย ทั ่ ว ไป (Generalized Linear Model หรื อ GLMs)
ซึ่งการสรางตัวแบบ GEE ประกอบดวย 3 สวน ไดแก การแจกแจงของตัวแปรตาม, ฟงกชันเชื่อมโยง (Link Function) และ
โครงสรางสหสัมพันธ (Correlation Structure)
เนื่องจากตัวแบบ GEE นั้นขยายมาจากตัวแบบ GLM ดังนั้น สัมประสิทธิ์การถดถอยและคาคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
ตัวแบบ GEE จึงประมาณคาไดดวยวิธี Weighted Least Squares ซึ่งนำโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรตามมาพิจารณา
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โดยสมมติให yi เปนคาสังเกตของหนวยการศึกษาที่ i จากการวัดซ้ำครั้งที่ i = 1,..., k และมีความสัมพันธกับเวกเตอรคาสังเกต
ของตัวแปรอิสระ p ตัว ที่ไดจากการวัดซ้ำครั้งที่ j เขียนตัวแบบวางนัยทั่วไป ดังนี้
=
yi X i β + ei ; i = 1, 2,..., n

(1)

เมื่อ yi แทน เวกเตอรของตัวแปรตามสำหรับหนวยศึกษาที่ i ขนาด n ×1; i =
1, 2,..., n
xi แทน เมทริกซของตัวแปรอิสระ p ตัวที่มีขนาด n × p
β แทน เวกเตอรของสัมประสิทธิ์การถดถอย มีขนาด p ×1
ei แทน เวกเตอรความคลาดเคลื่อนของหนวยที่ศึกษาที่ i ขนาด n ×1; i =
1, 2,..., n
กรณีขอมูลการวิจัยระยะยาว ( yit , xit ) เก็บขอมูล ณ ชวงเวลา t ; t = 1, 2,..., k
k

จากหนวยตัวอยางที่ i ; i = 1, 2,3,..., n ซึ่งทำใหมีคาสังเกตทั้งหมดเปน N = ∑ nt
i =1

ที่ yit เปนคาสังเกตของตัวแปรตาม และ xit เปนเวกเตอรของคาสังเกตของตัวแปรอิสระขนาด p ×1
ดังนั้น yi = ( yi1 ,..., yik )T เปนเวกเตอรขนาด ni ×1 และ xi = ( xi1 ,..., xik )T เปนเวกเตอรขนาด ni × p
สำหรับหนวยตัวอยางที่ i คาคาดหมายของ yit เปนดังสมการที่ (2) และ สมการที่ (3)
(2)
E ( yit ) = µit
g ( µit ) = xit β

(3)

โดยที่ g ( µit ) เปนฟงกชันเชื่อมโยงใน GLMs ซึ่งพิจารณาจากความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยและฟงกชันเชิงเสนของ
ตัวแปรอิสระ ความแปรปรวนของ yit แสดงใหอยูในรูปฟงกชันของ µit สามารถคำนวณไดดังสมการที่ (4)
Var ( yit ) = v( µit ) / ϕ

(4)

โดย v( µit ) คื อ ฟ ง ก ช ั น ความแปรปรวน (Variance Function) และ ϕ เป น Scale Parameter เวกเตอร ข อง
สัมประสิทธิ์การถดถอย β สามารถประมาณไดดังสมการที่ (5)
k

∑D V
i =1

T
i

−1

i

Si = 0

( xi1 ,..., xik )T โดยที่ Di =
เมื่อ S=i yi − µi เปนเมทริกซขนาด ni × p, µi =
 ∂µi1

 ∂β
Di =  

 ∂µini
 ∂β

(5)
∂µi
เปนเมทริกซขนาด ni × p
∂β

∂µi1 

∂β 

 

∂µini 

∂β 
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และ Vi =

Vi1/2 Ri (α ) Ai1/2

ϕ

โดยที่ Ai = diag {v( µit )} เปนเมตริกซทแยงมุม ขนาด k × k ที่ประกอบดวยฟงกชันความ

แปรปรวน v( µit ) ในลำดับทแยงมุมที่ t
 
0
0 
v( µi1 )
 0
v ( µi 2 ) 0 
0 

 
Ai =  
0
0 



 
0 
 
 0
0
0  v( µik ) 

ให Ri (α ) เปนเมตริกซของความสัมพันธของ yi หรือเรียกอีกอยางวา Working Correlation Matrix ขนาด ni × ni
ในกรณี Ri (α ) มีโครงสรางของสหสัมพันธแบบ Independent จะไดวา
1
0
R (α ) = 
0

0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0 
0

1

สามารถประมาณคาพารามิเตอรสำหรับสมการการประมาณคาวางนัยทั่วไป ดังนี้
1) ประมาณคาสัมประสิทธิ์ จากการวิเคราะหตัวแบบเชิงเสนวางนัยทั่วไป (GLMs) ตามสมการ (5)
2) คำนวณคา Pearson Residual eij
คำนวณคา α และคา φ dispersion parameter (φ ) =

n

1 N 1 j
eij
∑n ∑
N i 1=
=
i j 1

คำนวณคา Ri (α ) และคา Vi ( β , α )φ Ai1/2 ( β ) Ri (α ) Ai1/2 ( β )
3) คำนวณคาสัมประสิทธิ์ β ใหม


N

−1

 

N



' −1
' −1
β (t +1) =
β (t ) −  ∑ DV
i i Di 
i i ( yi − µi ) 
 ∑ DV



 

=i 1 =i 1



4) วนซ้ำขั้นตอนที่ (2) และ (3) จนกระทั่งคาสัมประสิทธิ์ β ลูเขา (convergence) คาคงที่
2.4 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลดวยสมการการประมาณคาวางนัยทั่วไป (GEE) โดยมีตัวแปรตาม คือ อัตราการฆาตัวตายของ
ประชากรในประเทศไทย และตัวแปรอิสระ คือ จำนวนผูติดสารเสพติด, จำนวนผูปวยโรคซึมเศรา, สัดสวนคนจน, จำนวนผูติด
แอลกอฮอล, จำนวนผูปวยจิตเภท, จำนวนการหยาราง, เสนความยากจน และคาใชจายเฉลี่ย จำนวนทั้งหมด 8 ตัวแปร โดยลำดับ
ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล เปนดังนี้

1057

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
1) นำขอมูลตัวแปรตามและตัวแปรอิสระลงโปรแกรม Microsoft Excel
2) เนื่องจากบางหนวยตัวอยางมีขอมูลสูญหาย จึงใชคาเฉลี่ยแทนขอมูลที่สูญหาย
3) ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของตัวแบบ GEE นั่นคือ ขอมูลที่เก็บรวบรวมเปนกลุมหรือขอมูลระยะยาวที่มีการ
วัดซ้ำจะมีความสัมพันธภายในกลุม (Correlated within Clusters) [3]
4) นำตัวแปรที่ไดมาสรางตัวแบบ GEE โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
3. ผลการวิจัย
ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทยดวยตัวแบบ GEE ผลการวิเคราะหขอมูล
เปนดังตอไปนี้
3.1 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตาม
ตารางที่ 2 ความสัมพันธของตัวแปรตาม

อัต ราการฆา ตัวตายต อ
แสนคน ป พ.ศ.2559

อัตราการฆาตัว
ตายตอแสนคน
ป พ.ศ.2559
1

Pearson
Correlation
P-value
อัต ราการฆา ตัวตายต อ
Pearson
0.867**
Correlation
แสนคน ป พ.ศ.2560
P-value
0.000
อัต ราการฆา ตัวตายต อ
Pearson
0.773**
แสนคน ป พ.ศ.2561
Correlation
P-value
0.000
อัต ราการฆา ตัวตายต อ
Pearson
0.732**
แสนคน ป พ.ศ.2562
Correlation
P-value
0.000
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01

อัตราการฆาตัว
ตายตอแสนคน
ป พ.ศ.2560
0.867**

อัตราการฆาตัว
ตายตอแสนคน
ป พ.ศ.2561
0.773**

อัตราการฆาตัว
ตายตอแสนคน
ป พ.ศ.2562
0.732**

0.000
1

0.000
0.836**

0.000
0.792**

0.836**

0.000
1

0.000
0.777**

0.000
0.792**

0.777**

0.000
1

0.000

0.000
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รูปที่ 1 แผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธของตัวแปรตาม
พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562

จากตารางที่ 2 และรูปที่ 1 เห็นไดวา อัตราการฆาตัวตายของแตละจังหวัดในป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธเชิงเสนตรงในทิศทางเดียวกัน
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3.2 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา
ตารางที่ 3 คาสถิติเชิงพรรณนา
ตัวแปรอิสระ
จำนวนผูติดสารเสพติด
จำนวนผูปวยโรคซึมเศรา
สัดสวนคนจน
จำนวนผูติดแอลกอฮอล
จำนวนผูปวยจิตเภท
จำนวนการหยาราง
เสนความยากจน
คาใชจายเฉลี่ย

คาเฉลี่ย
408
443
10.44
3,135
1,009
1,665
2,626.45
18,755.27

จากตารางที่ 3 จากการสำรวจขอมูล 77 จังหวัด ตั้งแต พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 จำนวน 308 คา พบวา จำนวนผูปวย
โรคซึมเศรามีคาเฉลี่ย เทากับ 443 คน สัดสวนคนจนมีคาเฉลี่ย เทากับ รอยละ 10.44 จำนวนผูปวยจิตเภทมีคาเฉลี่ย เทากับ
1,009 คน คาใชจายเฉลี่ยมีคาเฉลี่ย เทากับ 18,755.27 บาท/ครัวเรือน/เดือน
3.3 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
Y
X1
X2
X3

Pearson
Correlation
P-value
Pearson
Correlation
P-value
Pearson
Correlation
P-value
Pearson
Correlation
P-value

Y1
1

X1
-0.088

X2
-0.085

X3
0.025

X4
-0.040

X5
X6
X7
X8
-0.148** -0.177** -0.290** -.0334**

-0.088

0.123
1

0.137
0.500**

0.664
-0.135*

0.484
0.039

0.009
0.002
0.464** 0.281**

0.000
0.113*

0.000
0.108

0.123
-0.085

0.500**

0.000
1

0.018
0.492
0.000
0.000
-0.178** 0.170** 0.911** 0.619**

0.048
0.145*

0.057
0.310**

0.137
0.025

0.000
-0.135*

-0.178*

0.664

0.018

0.002

0.002
1

0.003
0.033

0.000
0.000
0.011
0.000
-0.141* -0.264** -0.273** -0.565**

0.565

0.013

0.000

0.000

0.000
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ตารางที่ 4 (ตอ) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
Y1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Pearson -0.040 0.039 0.170** 0.033
1
0.128* 0.118* -0.119*
X4 Correlation
P-value
0.484
0.492
0.003
0.565
0.025
0.039 0.037
Pearson
0.464** 0.911** -0.141* 0.128*
1
0.595** 0.116*
X5 Correlation 0.148**
P-value
0.009
0.000
0.000
0.013
0.025
0.000 0.041
Pearson
0.281** 0.619** -0.264** 0.118* 0.595**
1
0.338**
X6 Correlation 0.177**
P-value
0.002
0.000
0.000
0.000
0.039
0.000
0.000
Pearson
0.113* 0.145* -0.273** -0.119* 0.116* 0.338**
1
X7 Correlation 0.290**
P-value
0.000
.048
0.011
0.000
0.037
0.041
0.000
Pearson
0.108 0.310** -0.565** -0.120* 0.300** 0.439** 0.608**
X8 Correlation 0.334**
P-value
0.000
0.057
0.000
0.000
0.036
0.000
0.000 0.000
หมายเหตุ เมื่อ ** มีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 * มีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

X8
-0.120*
0.036
0.300**
0.000
0.439**
0.000
0.608**
0.000
1

จากตารางที่ 4 เห็นไดวา จำนวนผูปวยโรคซึมเศรามีความสัมพันธกันทางบวกขนาดมากกับจำนวนผูปวยโรคจิตเภท
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.911 (P-value < 0.01) เสนความยากจนมีความสัมพันธกันทางบวกขนาดปานกลางกับคาใชจายเฉลี่ย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.608 (P-value < 0.01) สัดสวนคนจนมีความสัมพันธกันทางลบขนาดปานกลางกับคาใชจายเฉลี่ย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.565 (P-value < 0.01) สัดสวนคนจนมีความสัมพันธกันทางลบขนาดนอยกับเสนความยากจน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.273 (P-value < 0.01) และ อัตราการฆาตัวตายตอประชากรในประเทศไทยมีความสัมพันธกันทางลบ
ขนาดนอยกับคาใชจายเฉลี่ย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.334 (P-value < 0.01)
3.4 การวิเคราะหตัวแบบ GEE
การสรางตัวแบบในการพยากรณและการประมาณคาดวยวิธี GEE นั้นประกอบดวย 3 สวน ไดแก การแจกแจงของ
ตัวแปรตาม, ฟงกชั่นการเชื่อมโยง (Link Function) และโครงสรางสหสัมพันธ (Correlation Structure)
3.4.1 การวิเคราะหการแจกแจงของตัวแปรตาม
เนื่องจากตัวแปรตาม คือ อัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทยตอประชากรหนึ่งแสนคน เปนขอมูลตอเนื่อง
(Continuous Data) จึงทำการทดสอบเพื่อพิจารณาการแจกแจงปรกติของตัวแปรตาม ดวยสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov
ไดผลการทดสอบดังนี้
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ตารางที่ 5 การทดสอบการแจกแจงปรกติของตัวแปรตาม
อัตราการฆาตัวตายตอประชากรหนึ่งแสนคน

Statistic
0.070

ตารางที่ 6 การทดสอบการแจกแจงปรกติของตัวแปรตามเมื่อถอดรากที่สอง
รากที่สองของอัตราการฆาตัวตายตอแสนคน

Statistic
0.051

Kolmogorov-Smirnov
df
308

P-value
0.001

Kolmogorov-Smirnov
df
308

P-value
0.054

จากตารางที่ 5 เห็นไดวา อัตราการฆาตัวตายตอประชากรหนึ่งแสนคน ไมมีการแจกแจงปรกติ (P-value < 0.05)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดแปลงตัวแปรตามโดยการถอดรากที่สอง
จากตารางที่ 6 เห็นไดวา รากที่สองของอัตราการฆาตัวตายตอประชากรหนึ่งแสนคน มีการแจกแจงปรกติ เปนไปตาม
เงื่อนไขของการวิเคราะห (P-value < 0.05)
3.4.2 การวิเคราะหฟงกชันเชื่อมโยง (Link function)
การเลือกลักษณะฟงกชันเชื่อมโยงนั้นจะขึ้นกับวงศการแจกแจงของตัวแปรตาม Y ดังตารางที่ 7 เนื่องจากตัวแปรตาม
มีการแจกแจงปรกติ จึงกำหนดฟงกชันเชื่อมโยง คือ Identity Link = E (Yit )
ตารางที่ 7 ฟงกชันเชื่อมโยง
วงศการแจงแจกของ Y
(Family of distribution of Y)

ฟงกชันเชื่อมโยง
(Link function)

เทียบเทากับชนิดของ regression
ที่ผานมา

Y~ Normal

E (Yit )

Multiple linear regression

Y~Bernoulli

Logit(( E (Yit ) )

Logistic regression

Y~Poisson

ln( E (Yit ) )

Poisson regression

3.4.3 การสรางตัวแบบดวยสมการการประมาณคาวางนัยทั่วไป
ในการสรางตัวแบบดวยสมการการประมาณคาวางนัยทั่วไปจะตองคัดเลือกตัวแปรอิสระเพื่อใหไดตัวแบบที่เหมาะสม
ในที่นี้ ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) จากรูปที่ 2 และ รูปที่ 3 เห็นไดวา
การเลือกตัวแปรโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) จะทำการทดสอบตัวแปรพยากรณที่เขาสมการไป
แลวทุกครั้งที่มีการนำตัวแปรใหมเขาในสมการ หมายความวา ตัวแปรพยากรณบางตัวที่เขาไปในสมการแลวก็สามารถถูกขจัดออก
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จากสมการได [4] โดยพิจารณาจากคาพีของตัวแปรตางๆ พบวา ตัวแปรที่มีผลตออัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย
ไดแก สัดสวนคนจน (X3) และคาใชจายเฉลี่ย (X8) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
รูปที่ 2

รูปที่ 3

ตารางที่ 8 ปจจัยที่มีผลตออัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย โดยวิธี Stepwise Selection
สวนเบี่ยงเบน
สถิติ Wald
P-value
ตัวแปรอิสระ
คาประมาณ
(B)
มาตรฐาน
Intercept
3.083
0.183
284.579
0.000
-0.006
0.005
1.264
0.261
สัดสวนคนจน (X3)
คาใชจายเฉลี่ย (X8)

-0.000025

0.000009

7.773

0.005

Exp (B)
21.833
0.994
1.000
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จากตารางขางตน จะไดตัวแบบที่ใชในการพยากรณอัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย ไดดังนี้
Ŷ = 3.083 - 0.006𝑋𝑋3 - 0.000025𝑋𝑋8
เนื่องจากขั้นตอนกอนการสรางตัวแบบ ไดปรับขอมูลตัวแปรตามโดยการถอดรากที่สอง ดังนั้น คาที่ไดจากตัวแบบจึงตอง
อยูในรูปกำลังสอง และอธิบายไดวา เมื่อสัดสวนคนจนเพิ่มขึ้น 1% มีผลใหอัตราการฆาตัวตายจะเพิ่มขึ้น 0.000036 ตอประชากร
แสนคน และเมื่อคาใชจายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีผลใหอัตราการฆาตัวตายจะเพิ่มขึ้น (0.000025)2 ตอประชากร
แสนคน
3.4.4 การวิเคราะหรูปแบบโครงสรางสหสัมพันธ
รูปแบบโครงสรางสหสัมพันธที่นิยมใชกันทั่วไป มี 4 รูปแบบ
1) Exchangeable Correlation หมายถึง สหสัมพันธของความคลาดเคลื่อนในหนวยเดียวกันคงที่ระหวางจุด
สองจุด นั่นคือ ลำดับของการวัดเวลาไมมีผล ดังนั้น ครั้งแรกกับครั้งที่สองจะสัมพันธกันเทากับครั้งที่สอง
กับครั้งที่สาม เปนตน
2) Independent Correlation หมายถึง ไมมีสหสัมพันธของความคลาดเคลื่อนในหนวยเดียวกันระหวางจุด
สองจุดในเวลาเปนอิสระกัน
3) Autoregressive Correlation หมายถึง สหสัมพันธลดลงตามความหางของลำดับ เชน ครั้งแรกสัมพันธกับ
ครั้ง ที่ส องเทา กับ ครั้ง ที่ส องสัม พัน ธกับ ครั้ง ที่ส าม แตค รั้ง แรกกับ ครั้ง ที่ส ามจะสัม พัน ธกัน นอ ยลง และ
ครั้งแรกกับครั้งที่สี่จะสัมพันธยิ่งนอยลงไปอีก ตามลำดับ
4) Unstructured Correlation หมายถึง ความสัมพันธซึ่งไมมีรูปแบบแนนอน
คาความนาจะเปนเสมือนภายใตเกณฑแบบจำลองความเปนอิสระ (QIC) เปนเกณฑเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบโครงสราง
สหสัมพันธที่แตกตางกัน 2 ตัวแบบขึ้นไป โดยรูปแบบโครงสรางสหสัมพันธทเี่ หมาะสมกับขอมูล คือ ตัวแบบที่มีคา QIC นอยที่สุด
ตารางที่ 9 คา QIC ของแตละรูปแบบโครงสรางสหสัมพันธ
รูปแบบโครงสรางสหสัมพันธ

QIC

Independent

108.717

Autoregressive

98.807

Exchangeable

96.960

Unstructured

96.851

จากตารางที ่ 9 เห็ น ได ว  า โครงสร า งสหสั ม พั น ธ แ บบ Independent, Autoregressive, Exchangeable และ
Unstructured มีคา QIC เทากับ 108.717, 98.807, 96.960 และ 96.851 ตามลำดับ โดยรูปแบบโครงสรางสหสัมพันธ แ บบ
Unstructured มีคา QIC เทากับ 96.851 ซึ่งมีคานอยที่สุด ดังนั้น รูปแบบโครงสรางสหสัมพันธ Unstructured เปนรูปแบบ
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โครงสรางสหสัมพันธที่เหมาะสม นั่นคือ รูปแบบสหสัมพันธของอัตราการฆาตัวตายตอประชากรหนึ่งแสนคนในจังหวัดเดียวกัน
(Intra - Subject Correlation) ในปตาง ๆ ไมมีรูปแบบที่แนนอน

4. วิจารณและสรุปผลการวิเคราะห
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย และตัวแบบทาง
สถิติที่เหมาะสมสำหรับคาดการณอัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย ซึ่งขอมูลตัวแปรตามมีความสัมพันธภายในกลุม
เนื่องจากมีการวัดคาซ้ำ จึงวิเคราะหขอมูลโดยใชสมการการประมาณคาวางนัยทั่วไป (Generalized Estimating Equation) ใช
ฟงกชันเชื่อมโยงแบบ Identity Link และโครงสรางสหสัมพันธแบบไมมีรูปแบบแนนอน (Unstructured Correlation) ใชวิธีการ
เลือกตัวแปรโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิส ระแบบขั้น ตอน (Stepwise Selection) ในการคัดเลือกตัว แปรอิสระเขาสูตัว แบบ จึง ได
ตัวแปรอิสระในตัวแบบ 2 ตัว คือ สัดสวนคนจน และคาใชจายเฉลี่ย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ [5] ที่วา ปจจัยเสี่ยงตอการฆา
ตัวตายสำเร็จ ไดแก ปญหาเศรษฐกิจ และงานวิจัยของ [6] ที่วา ปจจัยที่มีผ ลตอการฆา ตัวตายในอำเภอกงไกรลาศ ไดแ ก
สภาพเศรษฐกิจที่มีหนี้สินและการขาดที่พึ่งทางการเงิน
ตัวแบบที่ไดจากงานวิจัยนี้สามารถอธิบายความผันแปรไดเพียง 15.1% ซึ่งไมสูงมากนัก เนื่องจากการศึกษานี้มีขอจำกัด
ดานการรวบรวมขอมูล บางขอมูลอาจเปนขอมูลสวนบุคคล/ มีจำนวนการศึกษาขอมูลแยกตามรายจังหวัดนอย หรือบางขอมูลไมได
มีการเก็บรวบรวมขอมูลทุก ๆ ป จึงหาขอมูลไดยาก ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตจึงควรมีการเพิ่มปจจัยอื่นๆ เนื่องจากในการวิเคราะห
อาจจะยังขาดปจจัยอื่นที่สำคัญ โดยอาจวิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากสาเหตุอื่น ตัวอยางเชน อายุ เพศ จำนวนการถูกบูลลี่
หนี้สินของครัวเรือน การมีโรคประจำตัวที่มีผลกระทบทำใหเกิดขอจำกัดในการดำเนินชีวิต หรือเพิ่มระยะเวลาของขอมูลใหมากขึ้น
เพื่อใหขอมูลของการศึกษามีความนาเชื่อถือมากขึ้น
จากผลการศึกษาหาปจจัยที่มีผลตออัตราการฆาตัวตายของประชากรในประเทศไทย สามารถนำปจจัยที่ไดมาใชเปน
แนวทางในการวางแผนปองกันและชวยเหลือผูที่มีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย และอาจนำมาประยุกตใชเพื่อกำหนดนโยบาย
ชวยเหลือประชาชน หรือนำมาพัฒนาใหเกิดประโยชนตอไป
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บทคัดย่อ:
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) ระดับความสุข 3) ปัจจัยที่มี
ผลต่อความสุข 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะ 5) การได้รับและความต้องการรูปแบบและวิธีการส่งเสริมความสุขของบุคลากร
ภาคการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี ประชากร คือ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 103 ราย
และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 จำนวน 80,587 ราย กำหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ที่ความคลาดเคลื่อน 0.07 ได้กลุ่มตัวอย่างบุคลากร จำนวน 69 ราย และเกษตรกร จำนวน
204 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความสุขโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของบุคลากรมากที่สุด ได้แก่ อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ของเกษตรกร ได้แก่
ความสุขในครอบครัว ในขณะที่ ปัญหาในด้านการส่งเสริมความสุขของบุคลากรมากที่สุด ได้แก่ ด้านการเงิน ของเกษตรกร ได้แก่
ด้านสุขภาพ/ร่างกาย/จิตใจ นอกจากนี้ บุคลากรมีความต้องการได้รับการส่งเสริมด้านการเงินมากที่สุด ในรูปแบบกิจกรรมแบบ
กลุ่ม ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และเกษตรกรมีความต้องการได้รับการส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมาก ในรูปแบบ
กิจกรรมแบบกลุ่ม ผ่านทางสื่อบุคคล โดยมีแนวทางการส่งเสริมความสุขด้านการเงิน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สวัสดิการการกู้เงิน
เพื่อนำไปใช้ในการลงทุน หรือการประกอบอาชีพเสริมส่งเสริมให้ตระหนักถึงการใช้จ่ายเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่ าย
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ การเดินทางท่องเที่ยว การทำอาหารทานร่วมกัน การปลูกต้นไม้/ผักสวนครัวในบ้าน
การร้องคาราโอเกะ เป็นต้น
คำสำคัญ : การส่งเสริมความสุข บุคลากรภาคการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
Abstract:
The objective of this research was to study 1) basic social and economic conditions 2) happiness
level 3) factors affecting happiness 4) problems and suggestions 5) receiving and needs, patterns and methods
for happiness extension of agricultural people in Kanchanaburi Province. The population used in this research
was 103 peoples under the Kanchanaburi Agricultural Office and 80,587 registered farmers with the Department
of Agricultural Extension in Kanchanaburi Province in 2 0 1 9 . The sample size was determined using the Taro
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Yamane formula at a tolerance of 0.07. The sample used in this research was 6 9 peoples and 2 0 4 farmers.
The data were collected from the interview and were analyzed using descriptive statistics including frequency,
percentage, minimum, maximum, mean, standard deviation, t-test and content analysis.
The results of the research were found that When analyzing the difference in overall happiness
levels, there were no statistically significant differences. The most relative factor with the happiness of the
workers was clean, safe and nutritious food, whereas the most relative factor with the happiness of the farmers
was family happiness. On the other hand, the most affected problem in the happiness extension of the workers
was financial, and the most affected problems in the happiness extension of the farmers were
health/physical/mental. Additionally, the workers were the most in demand for financial extension in the form
of group activities via social media and farmers were the most in demand for family relationship in the form of
group activities via personal media. The guidelines for financial happiness extension were as low-interest loans,
loan benefit for use in investment or an occupation, increasing awareness of spending money, preparation of
income-expense accounts; family relationships namely travel, cooking together, home gardening/vegetable
planting, singing karaoke, etc.
Keywords: Extension of Happiness, Agricultural People, Kanchanaburi Province
บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งผลให้ประเทศไทยมีจำนวนประชากรในภาคการเกษตรไม่น้ อยกว่ า
30 ล้านคน ครอบคลุมครัวเรือนถึง 6.4 ล้านครัวเรือน และที่ดินทำการเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั่วประเทศ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาคเกษตรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญ เช่นเดียวกันกับทั่วโลก คือ การลดลงของ
การใช้กำลังแรงงาน ทดแทนด้วยการเพิ่มขึ้นของการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รูปแบบการเติบโตของภาคเกษตร
ได้เปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการขยายตัวเชิงปริมาณ เช่น ขยายพื้นที่เพาะปลูก และการใช้ปัจจัยการผลิตที่มากขึ้น เป็นต้น มาเป็น
การเติบโตที่มาจากคุณภาพ หรือผลิตภาพมากขึ้น โดยประเทศไทยเคยมีการขยายตัวของปัจจัยเชิงคุณภาพในระดั บต้น ๆ ของโลก
แต่กลับตกลงมาอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องจนถูกประเทศเพื่อนบ้านแซงหน้า ซึ่งสวนทางกับความพยายามของภาครัฐและ
งบประมาณที่ได้ทุ่มลงไปในภาคเกษตรเป็นจำนวนมากทุก ๆ ปี
จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 12,176,968 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 3,066,599 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
25.18 ของพื ้ น ที ่ ท ั ้ งจั งหวั ด และมี จ ำนวนครั ว เรื อ นเกษตรกร 108,250 ครั ว เรื อ น รายได้ จ ากภาคเกษตรกรรมของจั งหวัด
17,206 ล้านบาท/ปี ผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดในด้านพืช ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อย ยังคงทำการเกษตรแบบเดิม ๆ โดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่ให้ผลผลิตต่ำแต่มีความเสี่ยงสูง
(high risk, low return) เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ มีรายได้สุทธิต่ำ มีหนี้สินจำนวนมาก อีกทั้งความถี่
และความรุนแรงของภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือน้ำท่วม แนวโน้มแรงงานในภาคเกษตร
ไทยก็แก่ชราลง โดยสัดส่วนของผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36 ใน พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 46 ใน
พ.ศ. 2561 ส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพ ความเครียด และการปฏิบัติงานของบุคลากรภาคการเกษตร ทั้งเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และ
องค์กรด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหาความเครียดของเกษตรกรมีหลากหลายปัจจัย เนื่องด้วยเป็นอาชีพที่ต้องพึ่ งพา
ทรัพยากร ฤดูกาล และแหล่งน้ำ จึงเป็นอาชีพที่ตั้ งอยู่บนความคาดหวัง ดังนั้น ตลอดระยะเวลาในการทำการเพาะปลูกตั้งแต่เริ่ม
เตรียมพื้นที่จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต หากมีปัจจัยที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ก็จะทำให้เกษตรกรตกอยู่ในสภาวะผิดหวังและ
เกิดภาวะเครียดได้ [1]
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ความสุขของคนทำงาน และองค์กรแห่งความสุข เป็นประเด็ นสำคัญของการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล ที่เป็น
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร และประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ บนความสุขพื้นฐาน 8 ประการ (Happy 8)
ได้แก่ การมีสุขภาพดี (Happy Body) การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Happy Heart) การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) การมีศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจำใจ (Happy Soul) การมีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money) การพัฒนาความรู้ (Happy
Brain) การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) และการมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) [2]
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาเกษตรกร เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างบุคลากรและ
เกษตรกร ดังนั้น เพื่อให้ บุคลากรและเกษตรกรสามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีความสุข การศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริม
ความสุขของบุคลากรภาคการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความสุขของ บุคลากรและเกษตรกร
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ปัญหาและข้อเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสริมความสุขเพื่อใช้ในการส่งเสริมความสุขให้กับ บุคลากร
และเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวคิดการส่งเสริมความสุข 8 ประการ และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสุขให้กับบุคลากรภาคการเกษตร
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความสุขของบุคลากรภาคการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ
ประชากร มีจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 103 ราย (สำนักงานเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี, 2562) และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี จำนวน 80,587 ราย [4] คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane
โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 93 ได้กลุ่มตัวอย่างบุคลากร จำนวน 69 ราย และเกษตรกร จำนวน 204 ราย ทำการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ทมี่ ีลักษณะคำถามแบบปลายปิด และปลายเปิด แบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
สภาพพื้ นฐานทางสั งคมและเศรษฐกิ จของบุ คลากรภาคการเกษตร ตอนที ่ 2 การประเมิ นความสุข โดยใช้แ บบวัดความสุข
(Happinometer) ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของบุคลากรภาคการเกษตร ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริม
ความสุขของบุคลากรภาคการเกษตร ตอนที่ 5 การได้รับและความต้องการรูปแบบและวิธีการส่งเสริมความสุขของบุคลากรภาค
การเกษตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
บุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 37.91 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส ไม่มีบุตร ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเกษตรอำเภอ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ
ปฏิบัติการ ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 8.70 ปี รายได้รวมเฉลี่ย 28,975.42 บาท หนี้สินเฉลี่ย 454,478.26 บาท เกษตรกรส่วนมาก
เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 47.94 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส จำนวนบุตรเฉลี่ย 2.01 คน จำนวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4.51 คน จำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.93 คน ส่วนมากเป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ร้อยละ 48.3 ทำการเกษตร
ประเภทพืชไร่ ร้อยละ 36.1 รายได้รวมเฉลี่ย 228,450.63 บาท หนี้สินเฉลี่ย 315,655.31 บาท พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย
41.92 ไร่ บุคลากรและเกษตรกรมีความสุขโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 7.10 และ 7.03 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของระดับความสุขโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
N = 273
บุคลากร
n = 69

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 ปี ขึ้นไป
ค่าต่ำสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด่ ้วยกัน
หม้าย
หย่า/แยกทาง/เลิกกัน
จำนวนบุตร
0
1
2
3

เกษตรกร
n = 204
จำนวน
ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

19
50

27.5
72.5

74
130

36.3
63.7

29
26
9
5
0

42.0
37.7
13.0
7.3
0.0

12
58
80
51
3

5.9
28.4
39.2
25.0
1.5

26
59
37.91
8.158

30
69
47.94
8.674

0
0
0
1
49
19

0.0
0.0
0.0
1.5
71.0
27.5

87
61
15
15
18
8

42.6
29.9
7.4
7.4
8.8
3.9

29
31
5
4
0

42.0
45.0
7.2
5.8
0.0

9
150
12
12
21

4.4
73.5
5.9
5.9
10.3

33
10
22
4

47.8
14.5
31.9
5.8

15
39
84
60

7.4
19.1
41.2
29.4
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 1 (ต่อ)
N = 273
บุคลากร
n = 69

ปัจจัยส่วนบุคคล
จำนวน
จำนวนบุตร
4
ค่าต่ำสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ร้อยละ

0

0.0

เกษตรกร
n = 204
จำนวน
ร้อยละ
6

0
3
0.96
1.021

2.9
0
4
2.01
0.949

ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ของบุคลากรภาคการเกษตรผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
จำนวน
หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบนั
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
16
สำนักงานเกษตรอำเภอ
53
สถานภาพการทำงาน
ข้าราชการ
62
พนักงานราชการ
7
ตำแหน่งงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
68
เจ้าพนักงานการเกษตร
1
ระดับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ
ระดับปฏิบัติการ
33
ระดับชำนาญการ
28
ระดับชำนาญงาน
1
อื่น ๆ
7
ระยะเวลาที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบนั (ปี)
0.6 - 5
40
6 - 10
11
11 - 15
8
16 - 20
3
21 – 25
1
มากกว่า 25 ปี ขึ้นไป
6
ค่าต่ำสุด = 0.6 ค่าสูงสุด = 37 ค่าเฉลี่ย = 8.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 9.668

n = 69
ร้อยละ
23.2
76.8
89.9
10.1
98.6
1.4
47.9
40.6
1.4
10.1
58.0
16.0
11.6
4.3
1.4
8.7
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 2 (ต่อ)
n = 69
ร้อยละ

ปัจจัยส่วนบุคคล
จำนวน
รายได้รวมที่ได้รับ (บาท)
15,000 – 20,000
36
52.2
20,001 – 25,000
11
15.9
25,001 – 30,000
10
14.5
30,001 – 35,000
4
5.8
35,001 – 40,000
2
2.9
40,001 – 45,000
2
2.9
45,001 – 50,000
2
2.9
มากกว่า 50,001
2
2.9
ค่าต่ำสุด = 15,000 ค่าสูงสุด = 52,650 ค่าเฉลี่ย = 28,975.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 18,440.693
หนี้สินทั้งหมด (บาท)
0
27
39.1
1 – 500,000
25
36.3
500,001 – 1,000,000
6
8.8
1,000,001 – 1,500,000
5
7.2
1,500,001 – 2,000,000
3
4.3
2,000,001 – 2,500,000
2
2.9
2,500,001 – 3,000,000
1
1.4
ค่าต่ำสุด = 0 ค่าสูงสุด = 3,000,000 ค่าเฉลี่ย = 454,478.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 375,650.631
ตารางที่ 3 จำนวน ร้อยละ ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
จำนวน
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
2
22
3
33
4
71
5
30
6
15
7
16
8
14
10
3
ค่าต่ำสุด = 2 ค่าสูงสุด = 10 ค่าเฉลี่ย = 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.766

n = 204
ร้อยละ
10.7
16.2
34.8
14.7
7.4
7.8
6.9
1.5
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 3 (ต่อ)
n = 204
ร้อยละ

ปัจจัยส่วนบุคคล
จำนวน
จำนวนแรงงานในครัวเรือน (คน)
1
15
7.4
2
78
38.3
3
52
25.5
4
37
18.1
5
16
7.8
7
6
2.9
ค่าต่ำสุด = 1 ค่าสูงสุด = 7 ค่าเฉลี่ย = 2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.283
การเป็นสมาชิกกลุม่ /องค์กรภาคการเกษตร
ไม่เป็น
39
19.1
เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
165
80.9
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
62
20.3
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
14
4.6
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
59
19.3
- กลุ่ม ธ.ก.ส.
147
48.3
- กลุ่มเกษตรกร
19
6.2
- กลุ่มอื่น ๆ
4
1.3
ประเภทการทำการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้าว
67
14.9
พืชสวน
119
26.5
พืชไร่
162
36.1
ปศุสัตว์
43
9.6
ประมง
58
12.9
รายได้รวมของครัวเรือน (บาท)
50,000 บาท หรือน้อยกว่า
18
8.8
50,001 – 150,000
82
40.2
150,001 – 250,000
69
33.9
250,001 – 350,000
28
13.7
350,001 หรือมากกว่า
7
3.4
ค่าต่ำสุด = 30,000 ค่าสูงสุด = 2,000,000 ค่าเฉลี่ย = 228,450.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 183,550.465
หนี้สินทั้งหมด (บาท)
50,000 บาท หรือน้อยกว่า
18
8.8
50,001 – 150,000
82
40.2
150,001 – 250,000
69
33.9
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล

n = 204
ร้อยละ

จำนวน

หนี้สินทั้งหมด (บาท)
250,001 – 350,000
28
13.7
350,001 หรือมากกว่า
7
3.4
ค่าต่ำสุด = 0 ค่าสูงสุด = 3,500,000 ค่าเฉลี่ย = 315,655.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 545.945.178
พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด (ไร่)
1 - 10
58
28.4
11 - 20
50
24.5
21 - 30
33
16.2
31 - 40
15
7.4
41 - 50
6
2.9
51 - 60
3
1.5
61 - 70
6
2.9
71 - 80
6
2.9
81 - 90
3
1.5
91 - 100
12
5.9
มากกว่า 100 ไร่ ขึ้นไป
12
5.9
ค่าต่ำสุด = 1 ค่าสูงสุด = 400 ค่าเฉลี่ย = 41.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 68.143
เกษตรกร

บุคลากร

7.03

ระดับความสุข

7.1

6.98

7

7.02

7.04

7.06

7.08

7.1

7.12

รูปที่ 1 แสดงระดับความสุขของบุคลากรภาคการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความสุขของบุคลากรมากที่สุด ได้แก่ อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ของ
เกษตรกร ได้แก่ ความสุขในครอบครัว ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัญหาในด้านการส่งเสริมความสุขของ
บุคลากรมากที่สุด ได้แก่ ด้านการเงิน ของเกษตรกร ได้แก่ ด้านสุขภาพ/ร่างกาย/จิตใจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 บุคลากรมีความต้องการได้รับการส่งเสริมด้านการเงินมากที่สุด ในรูปแบบกิจกรรมแบบกลุ่ม ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
เกษตรกรมีความต้องการได้รับการส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมาก ในรูปแบบกิจกรรมแบบกลุ่ม ผ่านทางสื่อบุคคล มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีแนวทางการส่งเสริม ความสุขด้านการเงิน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
สวัสดิการการกู้เงินเพื่อนำไปใช้ในการลงทุน หรือการประกอบอาชีพเสริมส่งเสริมให้ตระหนักถึงการใช้จ่ายเงิน การจัดทำบัญชี
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
รายรับ-รายจ่าย ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ การเดินทางท่องเที่ยว การทำอาหารทานร่วมกัน การปลูกต้นไม้/ผักสวนครัว
ในบ้าน การร้องคาราโอเกะ เป็นต้น
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มผี ลต่อความสุขของบุคลากรภาคการเกษตร และเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี
N = 273
รายการ

บุคลากร
n = 69
Mean

เกษตรกร
n = 204

SD

แปลผล

Mean

SD

แปลผล

t

Sig.

4.42

0.695

มากที่สุด

4.07

0.742

มาก

3.407

0.598

4.14

0.845

มาก

3.69

0.818

มาก

3.992

0.722

4.38

0.750

มากที่สุด

3.82

0.750

มาก

5.343

0.394

4.23

0.710

มากที่สุด

3.60

0.752

มาก

6.088

0.354

4.32

0.528

มากที่สุด

4.07

0.722

มาก

2.595

0.390

4.12

0.607

มาก

3.73

0.769

มาก

4.246

0.004

4.51

0.585

มากที่สุด

4.07

0.662

มาก

4.893

0.237

4.09

0.562

มาก

3.88

0.736

มาก

2.464

0.007

4.62

0.517

มากที่สุด

4.21

0.709

มากที่สุด

4.448

0.076

4.33

0.679

มากที่สุด

3.78

0.713

มาก

5.648

0.442

4.16

0.504

มาก

3.81

0.721

มาก

4.444

0.001

4.22

0.953

มากที่สุด

3.50

0.902

มาก

5.593

0.645

4.23

0.598

มากที่สุด

3.56

0.696

มาก

7.746

0.005

4.42

0.830

มากที่สุด

3.31

0.977

ปานกลาง

8.430

0.108

4.23

0.667

มากที่สุด

3.59

0.713

มาก

6.534

0.218

4.35

0.682

มากที่สุด

3.77

0.594

มาก

6.227

0.006

4.25

0.553

มากที่สุด

3.71

0.709

มาก

6.449

0.019

4.26

0.721

มากที่สุด

3.72

0.670

มาก

5.681

0.643

4.28

0.482

มากที่สุด

3.69

0.700

มาก

7.694

0.000

ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
1. อาหารสะอาด ปลอดภัย ถูกหลัก
โภชนาการ (Happy Body)
2. การออกกำลังกาย/การดูแลรักษา
สุขภาพ (Happy Body)
3. การพักผ่อนที่เพียงพอ/การผ่อนคลาย
ความเครียด (Happy Relax)
4. กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ
(Happy Relax)
5. การมีน้ำใจ/การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน/ความเอือ้ อาทร/การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี (Happy Heart)
6. การถ่ายทอดแลกเปลีย่ นความรู้
ข้อมูล ข่าวสารแก่กนั (Happy Heart)
7. ความมีศีลธรรม รูผ้ ิดชอบชัว่ ดี
(Happy Soul)
8. การทำประโยชน์ตอ่ สังคม
(Happy Heart)
9. ความสุขในครอบครัว (Happy
Family)
10. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม (Happy Society)
11. การแสวงหาความรู้/การพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (Happy Brain)
12. รายได้/รายจ่าย/เงินออม/ภาระ
หนี้สิน/ (Happy Money)
13. สภาพแวดล้อมในการทำงาน/
วัฒนธรรมองค์กร (Happy Plus)
14. เงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ
ที่เหมาะสม (Happy Plus)
15. ความภาคภูมิใจ/ศรัทธาในหน้าที่
การงาน (Happy Plus)
16. ความสำเร็จในการทำงาน
(Happy Plus)
17. การได้รับการยอมรับนับถือ
(Happy Plus)
18. ความก้าวหน้าในการทำงาน
(Happy Plus)
19. สัมพันธภาพในการทำงาน
(Happy Plus)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 4 (ต่อ)
N = 273
ปัจจัย

บุคลากร
n = 69
Mean

20. ความมั่นคงในอาชีพ (Happy Plus)
21. ความเสีย่ ง/อันตรายจากการทำงาน
(Happy Plus)
22. ภาระหน้าที่/ความรับผิดชอบ/
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Happy Plus)
23. ผู้นำองค์กรภาคการเกษตร
(Happy Plus)
24. นโยบายการบริหารงานภาค
การเกษตร (Happy Plus)

เกษตรกร
n = 204

SD

แปลผล

Mean

SD

แปลผล

t

Sig.

4.58
4.00

0.604
0.804

มากที่สุด
มาก

3.73
3.45

0.732
0.979

มาก
มาก

8.741
4.669

0.391
0.000

4.32

0.500

มากที่สุด

3.80

0.697

มาก

5.711

0.096

4.20

0.632

มาก

3.75

0.781

มาก

4.311

0.099

4.25

0.628

มากที่สุด

3.80

0.705

มาก

4.682

0.626

4.69
4.63
3.91
4.17
4.25
4.04
4.19
4.88

0.631
0.412
0.765
0.963
0.801
0.664
0.827
0.791

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

4.56
4.11
3.12
3.35
2.92
3.01
3.74
4.44

0.885
0.745
0.514
0.502
0.697
0.707
0.848
0.874

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

5.211
3.084
2.587
2.227
6.551
4.692
3.698
4.996

0.487
0.007
0.670
0.010
0.008
0.003
0.021
0.041

4.46
4.48
4.12
4.41
4.30
4.14
4.45
4.58

0.531
0.503
0.631
0.626
0.464
0.493
0.558
0.553

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

3.96
3.76
3.86
4.15
3.65
3.83
3.99
3.77

0.755
0.711
0.743
0.807
0.796
0.772
0.749
0.914

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.120
7.702
2.537
2.380
8.335
3.941
4.851
8.717

0.000
0.000
0.012
0.018
0.000
0.000
0.000
0.000

3.78
4.21
3.80
3.78

0.704
0.697
0.833
0.745

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

2.97
3.76
3.52
2.93

1.031
0.869
0.907
1.215

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

6.076
3.435
2.202
6.925

0.000
0.001
0.028
0.000

4.03
3.90
4.16
4.22
4.29
3.99

0.664
0.731
0.678
0.661
0.644
0.717

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

3.67
3.29
3.54
3.27
3.50
3.44

0.858
0.781
0.959
1.051
1.034
0.872

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.625
5.883
5.823
8.743
7.493
5.148

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ปัญหาการส่งเสริมความสุข
1. ด้านสุขภาพ/ร่างกาย/จิตใจ
2. ด้านการพักผ่อน/ผ่อนคลาย
3. ด้านศาสนา/ศีลธรรม
4. ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว
5. ด้านความสัมพันธ์ในองค์กร
6. ด้านความสัมพันธ์ในสังคม
7. ด้านการพัฒนาตนเอง
8. ด้านการเงิน
ความต้องการการส่งเสริมความสุข
1. ด้านการส่งเสริมความสุข
1.1 ด้านสุขภาพ/ร่างกาย/จิตใจ
1.2 ด้านการพักผ่อน/ผ่อนคลาย
1.3 ด้านศาสนา/ศีลธรรม
1.4 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว
1.5 ด้านความสัมพันธ์ในองค์กร
1.6 ด้านความสัมพันธ์ในสังคม
1.7 ด้านการพัฒนาตนเอง
1.8 ด้านการเงิน
2. รูปแบบการส่งเสริมความสุข
2.1 กิจกรรมแบบรายบุคคล/คนเดียว
2.2 กิจกรรมแบบกลุม่
2.3 กิจกรรมแบบมวลชน
2.4 กิจกรรมแบบออนไลน์
3. สื่อที่ต้องการใช้ในการส่งเสริมความสุข
3.1 สื่อบุคคล
3.2 สื่อสิ่งพิมพ์
3.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.4 สื่อเว็บไซต์
3.5 สื่อสังคมออนไลน์
3.6 สื่อกิจกรรม
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วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย
แนวทางการส่งเสริมความสุข ที่ทำให้ บุคลากรภาคการเกษตรมีความสุข 3 ลำดับสูงสุด ได้แก่ Happy Money
(การเงินดี) Happy Body (สุขภาพดี) และ Happy Family (ครอบครัวดี) ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ
Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs) ในขั้นที่ 1 – 3 ได้แก่ 1) ความต้องการทางด้านกายภาพ (Physiological Needs)
เป็นความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค นั่นคือ
มนุษย์ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมไปถึงมีสุขภาพจิตที่ดี แจ่มใสเบิกบาน 2) ความต้องการทางด้านความปลอดภัยมั ่นคง
(Security Needs) มนุษย์ปรารถนาให้มีความปลอดภัยและความมั่นคงในการดำรงชีวิต เช่น ปลอดภัยจากภัยอันตรายที่จะเกิด
ขึ้นกับ ร่างกาย ภาวะคุกคาม ความเจ็บป่วย และ 3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการที่จะเข้าร่วมและ
ได้รับการยอมรับจากสังคม ต้องการความเป็นมิตร และความรักจากเพื่อนร่วมงาน โดยมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื ่ อ ง แนวทางการส่ ง เสริ ม ความสุ ข ของบุ ค ลากรภาคการเกษตรในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ได้ รั บ
ความอนุ เ คราะห์ อ ย่ า งยิ ่ ง จากคณาจารย์ ป ระจำสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละสหกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรกรใน
จังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการทำงานวิจัยครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
[1] ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, โพลชี้คนไทยเครียด เหตุข้าวของแพง ค่าครองชีพสูงปรี๊ด, สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2563, จาก
https://www.thairath.co.th/content/456112
[2] สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลเบือ้ งต้นการสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561, สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563,
จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13.pdf
[3] สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี, อัตรากำลังเจ้าหน้าที่, สืบค้นเมือ่ 5 กันยายน 2562, จาก
http://www.kanchanaburi.doae.go.th/?page_id=44
[4] กรมส่งเสริมการเกษตร, การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร, สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2562, จาก
http://farmer.doae.go.th/farmer/index/index1
[5] ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว, องค์กรแห่งความสุข 4.0, กรุงเทพฯ: แอทโฟร์พริ้นท์. (2560)
[6] จิ น ดา ขลิ บ ทอง และคณะ, การวิ จ ั ย เพื ่ อ การพั ฒ นาการส่ งเสริ มการเกษตร (พิ ม พ์ ค รั ้ งที ่ 6), นนทบุ ร ี : มหาวิ ท ยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. (2562)
[7] สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กรกันดีกว่า, สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม
2563, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/42894
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การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งที่พบในผูห้ ญิง
Design of Insurance Policy for Women’s Cancer
ณัฏฐณิชา พูลวาสน์1,*, ณัฏฐณิชา ตาปราบ1, พีรณัฐ เต็มชัย1 และสุภารัตน์ นิวิศพงศ์1
Nuttanicha Poolwas1,*, NattanichaTaprab1, PeeranutTemchaiand1 and Suparat Niwitpong
1สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ณัฏฐณิชา พูลวาสน์ อีเมล: maynuttanicha@gmail.com

บทคัดย่อ:
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่ มีอัตราการป่วยและตายสูงขึ้นในทุกปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงกว่าโรคทั่วไป
ทางคณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง ซึ่งได้กำหนดความคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกันภัย และข้อยกเว้น รวมทั้งหาโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และ
มะเร็งรังไข่ โดยแบ่งการคำนวณเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุและจำนวนทุนประกันภัย ผลการวิจัยพบว่าค่าเบี้ยประกันภัยของผู้หญิง
ที่ช่วงอายุ 60-69 ปีจะแพงที่สุด รองลงมาก็จะเป็นช่วงอายุ 50-59 ปี, 40-49 ปี, ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป, 30-39 ปี และ 20-29 ปี
ตามลำดับ จึงสรุปได้ว่าเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่
เพิ่มขึ้น แต่เมื่ออายุ 70 ปีขึ้นไปโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่ ลดน้อยลง
และทางคณะผู้วิจัยได้สร้าง LINE Official Account ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนความคุ้ มครอง เบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการเลือกซื้อประกันภัย
คำสำคัญ: โรคมะเร็ง เบี้ยประกันภัยรวม เบี้ยประกันภัยสุทธิ ต้นทุนความเสียหาย กรมธรรม์

Abstract:
Since 1999, cancer has marked as the disease with highest mortality rates in Thailand, especially breast
cancer, cervical cancer, endometrial cancer, and ovarian cancer. These 4 types of cancer, bound for higher
medical expenses when compared with other diseases, have resulted with increasing morbidity and mortality
rates each year. Researchers therefore aimed to design an insurance targeting cancer found in female patients
with specified coverage, insurance conditions, and exclusions, as well as their emergence. The premium is
calculated in accordance to age ranges and sum insured. Results showed that the premium of female insured
with age range of 60-69 years old is the highest, followed by the range of 50-59 years old, 40-49 years old
70 years old and above, 30-39 years old and 20-29 years old, respectively. As such, this can be concluded that
the higher age of the insured, the higher the possibility of cancer emergence. This is applicable until the
insured’s age is 70 years old and above, where the possibility of cancer emergence will begin to decrease. The
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researchers have also established a LINE Official Account contains details about the coverage plan premium
and as an alternative channel for the insurance purchase.
Keywords: Cancer, Gross premium, Net premium, Loss cost, Policy
บทนำ:
ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ตามรายงานแผนการ
ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ
ประมาณ 11 ล้านคน องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 16 ล้านคน ในปี 2563 และเพิ่มเป็น 24 ล้านคนในปี 2593
ในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา พบผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 50 และมากกว่าร้อยละ 80 ตามลำดับ
[1] สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนา ได้ประสบปัญหากับการขยายตัวของโรคมะเร็งเช่นเดียวกับหลาย
ประเทศทั่วโลก สำหรับข้อมูลสถิติโรคมะเร็งในประเทศไทย พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทยมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 แล้ว อีกทั้งยังมีแนวโน้มการตายสูงขึ้นในทุกปี โดย 5 อันดับโรคมะเร็งที่เกิดเยอะที่สุดสำหรับ หญิงไทย ได้แก่
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็ง ปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในขณะที่โรคมะเร็งส่วนมากยัง
ไม่มีวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ประเทศที่มีรายได้ต่อประชากรน้อย เช่น ในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้าถึง
การป้องกัน การวินิจฉัย การรักษาโรค และการดูแลมะเร็งระยะสุดท้ายจะเป็นปัญหาที่สำคัญต่อผู้ป่วยและประเทศ โรคมะเร็งไม่
เพียงมีผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่ยังมีผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งแต่ละรายอาจสูงถึงหลักแสนหรือล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรทั่วไปมาก แม้ว่าประเท ศไทยจะมี
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานในโรคมะเร็งหลายชนิด แต่ยังคงเป็นการดูแลในด้านการเข้าถึงการ
รักษาขั้นพื้นฐาน
ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่ จุดเด่นของประกันภัยนี้ คือ วงเงินความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันต่ำ
เนื่องจากประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง จำกัดความคุ้มครองเฉพาะมะเร็งที่พบในผู้หญิงเท่านั้น จึงทำให้เบี้ยประกันภัย
ถูกกว่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพปกติหรือประกันภัยโรคมะเร็งที่ครอบคลุมมะเร็งทุกชนิด ประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง
เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินเก็บเพียงพอกับค่ารักษาตัวจากการเจ็บป่วยโดยทั่วไปซึ่งค่าใช้จ่ายมักจะไม่สูงมาก แต่ไม่เพียงพอสำหรับค่า
รักษาโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง รวมทั้งค่าใช้จ่ายๆอื่น เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV หรือการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม และยังรวมถึงพนักงานบริษัทและข้าราชการที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว แต่วงเงินอาจไม่สูงพอ จึงได้ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัย
นี้ขึ้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
วิธีการทดลอง:
ในงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบกรรมธรรม์ให้เหมาะสมกับการประกันภัยสำหรับ โรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง
เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงในทุกกรณีที่จะเกิดโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่ โดยทาง
คณะผู้วิจัยได้ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่ แยกตาม
ช่วงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
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1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง
ในที่นี้จะทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมด 4 โรค ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่
โดยทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคและโอกาสการเกิดโรคทั้ง 4 โรคที่แยกตามช่วงอายุ เพื่อทำความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้
กับการศึกษาครั้งนี้
2. ค้นคว้าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสร้างกรมธรรม์ประกันภัย
โดยใช้การคำนวณเบี้ยประกันภัย จากรายงานของชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (AHIC) และสมาคมประกันวินาศ
ภัย (TGIA) เพื่อเริ่มต้นออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง ซึ่งจากการศึกษามีรายละเอียดที่ต้องใช้ในการสร้าง
กรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้
3.2.1 เงื่อนไขในการรับประกันภัย
3.2.2 เงื่อนไขความคุ้มครอง
3.3.3 ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
3.3.4 การคำนวณเบี้ยประกันภัยสุทธิ
3. วิเคราะห์ออกแบบเงื่อนไขในการรับประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์
กรมธรรม์ประกันภัยของโรคมะเร็งที่พบในผู้ หญิงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ทางคณะผู้วิจัยจึงทำการออกแบบ
เงื่อนไขในการรับประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ของโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง โดยอ้างอิงจาก
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
3.1.1.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ คือ Female’s cancers
3.1.1.2 ความคุ้มครองหลัก คือ คุ้มครองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และ
มะเร็งรังไข่
3.1.2 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
3.1.2.1 เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นหลักสิบต่อเดือน เมื่อเทียบ
กับเบี้ยประกันภัยสุขภาพหรือเบี้ยประกันภัยมะเร็งทั่วไป เนื่องจากเป็นประกันภัยเฉพาะโรคมะเร็งที่
พบในผู้หญิงเท่านั้น
3.1.2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูง
3.1.2.3 เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำประกันภัยเฉพาะโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิงเท่านั้น
3.1.2.4 สามารถชำระเบี้ยได้ทั้งแบบรายปี หรือแบบรายเดือนโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยเพิ่ม
3.1.3 เงื่อนไขในการรับประกันภัย
3.1.3.1 ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 20 - 59 ปี
3.1.3.2 บริษัทรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ตั้งแต่อายุ 60 ปีจนถึงตลอดชีวิต ภายใต้เงื่อนไขการชำระเบี้ย
ประกันภัยต่อเนื่องทุกปี
3.1.3.3 จำกัดแค่เพศหญิงในการพิจารณารับประกันภัย
3.1.3.4 เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
3.1.3.5 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่มีคำถามสุขภาพครอบครัว
3.1.3.6 เป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับคนไทยและให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
3.1.3.7 เลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,000,000 บาท
3.1.3.8 ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยกับบริษัทรวมแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/คน
3.1.3.9 ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ
และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
3.1.4 เงื่อนไขความคุ้มครอง
3.1.4.1 บริ ษั ท จะจ่ า ยผลประโยชน์ ต ามจำนวนเงิ น เอาประกั น กรณี ที่ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคครั้ ง แรกว่ า
เป็ น โรคมะเร็ ง
3.1.4.2 คุ้มครอง 1 ปีและต่ออายุปีต่อปี ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อปีหรือแบบรายเดือน
3.1.4.3 กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยจากโรคใดเพียงโรคหนึ่งจากโรคมะเร็ง
เต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก หรือมะเร็งรังไข่
3.1.4.4 กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะจ่ายเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจเจอโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
เยื่อบุโพรงมดลูก หรือมะเร็งรังไข่
3.1.4.5 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่างๆที่เกิดตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยสูงสุด
3.1.4.6 คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าพยาบาลประจำวันต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 120 วัน ต่อการเข้าพักรักษา
ตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
3.1.4.7 คุ้มครองค่าเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษา ค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำ และเงินช่วยเหลือรายได้
3.1.4.8 คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรง
มดลูก หรือมะเร็งรังไข่
3.1.4.9 การคุ้มครองการเจ็บป่วยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นครั้งแรก
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงความคุ้มครองและจำนวนเงินรับผลประโยชน์
แผนความคุ้มครอง
รายละเอียดความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย
แผน 1

แผน 2

แผน 3

ตรวจพบโรคมะเร็ง*รับเงินก้อนทันที

500,000

800,000

1,100,000

ค่ารักษาพยาบาล (การผ่าตัด,รังสีรักษา,เคมีบำบัด)

100,000

200,000

300,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าพยาบาลประจำวันต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 120 วัน ต่อการ
เข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

2,000

2,500

3,000

การตรวจวินิจฉัยซ้ำ

10,000

10000

10000

500

1,000

1,000

เงินช่วยเหลือรายเดือนอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง*
สูงสุด 6 เดือน ไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ทำให้ขาดรายได้

10,000

15,000

20,000

กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง*

85,000

90,000

100,000

ค่าเดินทางเพื่อรับการรักษา (ต่อครั้งสูงสุด 10 ครั้ง)

*โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่
หมายเหตุ
แผน 1 คือ แผนประกันภัยที่คิดเมื่อกำหนดทุนประกันภัยรวมทั้งหมด 1,000,000 บาท
แผน 2 คือ แผนประกันภัยที่คิดเมื่อกำหนดทุนประกันภัยรวมทั้งหมด 1,500,000 บาท
แผน 3 คือ แผนประกันภัยที่คิดเมื่อกำหนดทุนประกันภัยรวมทั้งหมด 2,000,000 บาท
3.1.5 ข้อยกเว้น
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกัน ในกรณีต่อไปนี้
3.1.5.1 เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรงซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวก เป็นที่มาของไวรัส HIV
3.1.5.2 โรคมะเร็งที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนการทำประกันภัย
3.1.5.3 โรคมะเร็งผิวหนัง (ยกเว้นมะเร็งไฝดำหรือเมลาโนมา)
3.1.5.4 โรคมะเร็งที่เกิดจากการแผ่รังสี การเผาไหม้ หรือการะเบิดของกัมมันตภาพรังสี เชื้อเพลิง นิวเคลียร์
3.1.5.5 การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก หรือมะเร็ง
รังไข่ เป็นครั้งแรกภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
4. การคำนวณเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ต้องใช้ในการสร้างกรมธรรม์ประกันภัย
คำนวณโดยใช้ ข ้ อ มู ล จำนวนผู ้ ป ่ ว ยเพศหญิ ง ที ่ เ ป็ น โรคมะเร็ ง เต้ า นม มะเร็ ง ปากมดลู ก มะเร็ ง เยื ่ อ บุ โ พรงมดลู ก
และมะเร็งรังไข่ ที่ได้รับการวินิจฉัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 [1] ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่แยกตามช่วงอายุและ
ตำแหน่งอวัยวะในเพศหญิง พ.ศ.2562 [4] และข้อมูลจำนวนประชากรเพศหญิงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 [3] โดยมีสูตรการ
คำนวณ [5] ดังนี้
สูตรที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยของโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิงประยุกต์มาจากการคิดเบี้ย
ประกันภัยตามแบบประกันวินาศภัย โดยมีสูตรที่เกี่ยวข้องดังนี้

Average Claim Frequency
Average Claim Sererity

Number of Incurred Claim
Unit of Earned Exposure
Amount of Incurred Losses
=
Number of Incurred Claim
=

Loss Cost

= Frequency × Severity

Net Premium

=

Premium
อากรแสตมป์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อ Average Claim Frequency
Number of Incurred Claim
Unit of Earned Exposure
Average Loss Severity
Amount of Incurred Losses
Loss Cost
Premium
Commission
Expense
Profit
Gross Premium

Loss Cost
(1 - Commission - Expense - Profit)

= เบี้ยประกันภัย+อากรแสตมป์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
= เบี้ยประกันภัย  0.04%
= (เบี้ยประกันภัย + อากรแสตมป์ )  7%
คือ ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย
คือ จำนวนครั้งการเกิดความเสียหาย
คือ จำนวนหน่วยเสี่ยงภัย
คือ ค่าเฉลี่ยของความเสียหายหรือความรุนแรง
คือ ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
คือ ต้นทุนความเสียหาย
คือ เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์
คือ ค่าคอมมิชชั่น มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
คือ กำไรของบริษัท มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
คือ เบี้ยประกันภัยรวม

หมายเหตุ ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยรวมในโครงงานพิเศษนี้ ใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในการคำนวณเบี้ยประกันภัย และกำหนด
Commission = 15%, Expense =15% และ Profit =10%
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
4.1 คำนวณโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ ตามช่วงอายุ
ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำแนกตามกลุ่มอายุและตำแหน่ง อวัยวะในเพศหญิ ง
พ.ศ. 2562
จำนวนผู้ป่วย (ราย)
ชื่อโรค

จำนวน
ผู้ป่วย (ราย)

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

ตั้งแต่ 70 ปี
ขึ้นไป

มะเร็งเต้านม

11

85

186

238

149

72

741

มะเร็งปากมดลูก

5

56

65

81

55

21

283

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

2

6

12

40

42

13

115

มะเร็งรังไข่

2

6

21

30

23

7

89

ใช้สูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ P ( E ) =

n( E )
n( S )

P (E) คือ โอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านม ปากมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูก และรังไข่ ในช่วงอายุต่างๆ
n (E) คือ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ปากมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูก และรังไข่ ในช่วงอายุต่างๆ
n (S) คือ รวมจำนวนผู้ป่วยทุกช่วงอายุของแต่ละโรค
ตารางที่ 2 ค่าความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งเต้านม มะเร็ง ปากมดลูก มะเร็ง เยื่อบุโพรงมดลูก และ
มะเร็งรังไข่ ในช่วงอายุต่างๆ
ชื่อโรค

ความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดโรค
20 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

50 – 59 ปี

60 - 69 ปี

70 ปีขึ้นไป

มะเร็งเต้านม

0.01484

0.11471

0.251012

0.321188

0.20108

0.09717

มะเร็งปากมดลูก

0.01767

0.19788

0.229682

0.286219

0.194346

0.07420

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

0.01739

0.052174

0.104348

0.347826

0.365217

0.11304

มะเร็งรังไข่

0.02247

0.067416

0.235955

0.337079

0.258427

0.07865
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4.2 การคำนวณหาจำนวนคนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรัง
ไข่ ตามช่วงอายุ
ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยเพศหญิงทั้งหมดในประเทศของโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และ
มะเร็งรังไข่ (ไม่ได้แบ่งตามช่วงอายุ) พ.ศ. 2562
ชื่อโรค

จำนวนผู้ป่วยทั้งประเทศ (ราย)

มะเร็งเต้านม

50,261

มะเร็งปากมดลูก

24,646

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

11,327

มะเร็งรังไข่

20,759

หาจำนวนคนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม ปากมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูก รังไข่ เพื่อแยกตามช่วงอายุ
โดยใช้สูตร ขนาดตัวอย่างที่ต้องการศึกษา x ค่าความน่าจะเป็น = ขนาดประชากร จะได้ว่า
จำนวนผู้ป่วยของโรคนั้นๆในแต่ละช่วงอายุ x ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดโรคนั้นๆแต่ละช่วงอายุ
= จำนวนคนที่เป็น โรคนั้นๆในแต่ละช่วงอายุ
ตารางที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ปากมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูก และรังไข่ แบ่งตามช่วงอายุที่เกิดโรค

ชื่อโรค

จำนวนผู้ป่วย (ราย)
20 – 29 ปี

30 - 39 ปี

40 – 49 ปี

50 – 59 ปี

60 - 69 ปี

70 ปีขึ้นไป

มะเร็งเต้านม

746

5765

12616

16143

10106

4883

มะเร็งปากมดลูก

435

4876

5660

7054

4789

1828

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

196

590

1181

3939

4136

1280

มะเร็งรังไข่

466

1399

4898

6997

5364

1632
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4.3 การคำนวณเบี้ยประกันภัย
ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์นี้ได้ทำการคำนวณเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย
ซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงอายุ 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69 และตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป โดยทำการคำนวณตาม
เงินทุนประกันภัย ซึ่งมีให้เลือก 3 แผน คือ 1,000,000 บาท (แผน 1), 1,500,000 บาท (แผน 2) และ 2,000,000 บาท
(แผน 3) แสดงวิธีคิดดังต่อไปนี้
4.3.1 ช่วงอายุ 20 – 29 ปี
ตารางที่ 6 จำนวนผู้ป่วยเพศหญิงทั้งประเทศทุกช่วงอายุ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดโรคของช่วงอายุ 20 - 29 ปี และจำนวน
ประชากรช่วงอายุ 20 – 29 ปี
ช่วงอายุ 20 - 29 ปี

จำนวนผู้ป่วย (ราย)

โรคมะเร็งเต้านม

746

โรคมะเร็งปากมดลูก

435

โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

196

โรคมะเร็งรังไข่

466

จำนวนประชากรเพศหญิง (คน)

4,646,528

4.3.1.1 การคำนวณค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย (Average Claim Frequency)

Average Claim Frequency =

Number of Incurred Claim
Unit of Earned Exposure

โดยกำหนดให้จำนวนผู้ป่วย คือ Number of Incurred Claim
จำนวนประชากรเพศหญิง คือ Unit of Earned Exposure

746
= 0.00016055
4,646,528
435
โรคมะเร็งปากมดลูก
=
= 0.00009362
4,646,528
196
โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก =
= 0.00004218
4,646,528
466
โรคมะเร็งรังไข่
=
= 0.00010029
4,646,528
โรคมะเร็งเต้านม

=
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จากการคำนวณข้างต้น จะได้ว่าทั้ง 4 โรคมีค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหายรวมทั้งหมด
คือ 0.00016055 + 0.00009362 + 0.00004218 + 0.00010029 = 0.00039664
4.3.1.2 การคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อกำหนดทุนประกัน 1,000,000 บาท
คำนวณค่าต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) เมื่อกำหนดความถี่ในการเกิด (Frequency) และความรุนแรง (Severity)
Loss Cost = Frequency × Severity
Loss Cost = 0.00039664 x 1,000,000 = 396.64
คำนวณหาค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium) โดยใช้ค่าต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost)
และกำหนดให้ ค่าคอมมิชชัน (Commission)
= 15%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Expense)
= 15%
กำไร (Profit)
= 10%

Loss Cost
(1 - Commission - Expense - Profit)
396.64
Net Premium =
= 661.0671
1 − 0.4

Net Premium =

อากรแสตมป์

= เบี้ยประกันภัยสุทธิ x 0.4%
= 661.0671 x 0.4%
= 2.644268  3
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (เบี้ยประกันภัยสุทธิ + อากรแสตมป์) x 7%
= (661.0671 + 3) x 7% = 46.4847
เบี้ยประกันภัยรวมรายปี (Gross Premium)
= เบี้ยประกันภัยสุทธิ + อากรแสตมป์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
= 661.0671 + 3 + 46.4847 = 710.5518  711บาท
เบี้ยประกันภัยรวมรายเดือน (Gross Premium) = 710.5518 / 12 = 59.213  60 บาท
4.3.1.3 การคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อกำหนดทุนประกัน 1,500,000 บาท
คำนวณค่าต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) เมื่อกำหนดความถี่ในการเกิด (Frequency) และความรุนแรง (Severity)
Loss Cost = Frequency × Severity
Loss Cost = 0.00039664 x 1,500,000 = 594.9604
คำนวณหาค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium) โดยใช้ค่าต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost)
และกำหนดให้ ค่าคอมมิชชัน (Commission)
= 15%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Expense)
= 15%
กำไร (Profit)
= 10%
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Loss Cost
(1 - Commission - Expense - Profit)
594.96
Net Premium =
= 991.6006
1 − 0.4
Net Premium =

อากรแสตมป์

= เบี้ยประกันภัยสุทธิ x 0.4%
= 991.6006 x 0.4%
= 3.966402  4
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (เบี้ยประกันภัยสุทธิ + อากรแสตมป์) x 7%
= (991.6006 + 4) x 7% = 69.69204
เบี้ยประกันภัยรวมรายปี (Gross Premium)
= เบี้ยประกันภัยสุทธิ + อากรแสตมป์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
= 991.6006+4+69.69204 = 1065.293 1,066บาท
เบี้ยประกันภัยรวมรายเดือน (Gross Premium) = 1065.293 / 12 = 88.77439  89 บาท
4.3.1.4 การคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อกำหนดทุนประกัน 2,000,000 บาท
คำนวณค่าต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) เมื่อกำหนดความถี่ในการเกิด (Frequency) และความรุนแรง (Severity)
Loss Cost = Frequency × Severity
Loss Cost = 0.00039664 x 2,000,000 = 793.2805
คำนวณหาค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium) โดยใช้ค่าต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost)
และกำหนดให้ ค่าคอมมิชชัน (Commission)
= 15%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Expense)
= 15%
กำไร (Profit)
= 10%

Loss Cost
(1 - Commission - Expense - Profit)
793.2805
Net Premium =
= 1322.134
1 − 0.4

Net Premium =

อากรแสตมป์

= เบี้ยประกันภัยสุทธิ x 0.4%
= 1322.134 x 0.4% = 5.288537  6
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (เบี้ยประกันภัยสุทธิ + อากรแสตมป์) x 7%
= (1322.134 + 6) x 7% = 92.96939
เบี้ยประกันภัยรวมรายปี (Gross Premium)
= เบี้ยประกันภัยสุทธิ + อากรแสตมป์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
= 1322.134+6+92.96939 =1421.104 1,422บาท
เบี้ยประกันภัยรวมรายเดือน (Gross Premium) = 1421.104 / 12 = 118.4253  119 บาท
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ซึ่งในการคำนวณของช่วงอายุ 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 และตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะทำการคำนวณหาค่า
Average Claim Frequency , Loss Cost, Gross Premium และเบี ้ ย ประกั น ภั ย รวมภาษี แ ละอากรแสตมป์ ข อง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยมีวิธีการคำนวณทำนองเดียวกันกับช่วงอายุ 0-14 ปี ซึ่งเบี้ยประกันภัยรวมภาษี และอากร
แสตมป์ (Premium) จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิงทั้ง 4 โรคของแต่ละช่วงอายุ
5. การสร้าง LINE Official Account ของกรรมธรรม์ประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง
5.1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE Official Account รองรับทั้งระบบ Android (เวอร์ชนั่ 6.0 ขึ้นไป) และ iOS
(iOS 12 ขึ้นไป) เมื่อติดตั้งแล้วให้คลิกเข้าสู่ระบบด้วย LINE ระบบจะเชื่อมต่อกับบัญชี LINE ส่วนตัวอัตโนมัติ

ภาพที่ 1 สำหรับ ios

ภาพที่ 2 สำหรับ Android

ภาพที่ 3 เมื่อเข้ามายังแอพพริเคชัน
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5.2 กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนข้อมูลบริษัท/ร้านค้า โดย กรอกรายละเอียดสำคัญ 3 ช่อง ได้แก่ ชื่อแอคเคาท์ , อีเมล
และ หมวดหมู่ธุรกิจ โดยเลือกหมวดหมู่ธุรกิจให้ตรงกับธุรกิจของคุณมากที่สุด ส่วนหัวข้อ “ชื่อบริษัท/ธุรกิจ” สามารถ
กรอกทีหลังได้ เมื่อกรอกเสร็จกด ตกลง จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง และกด สร้างแอคเคาท์

ภาพที่ 4 กรอกข้อมูลงทะเบียนเพื่อสร้าง LINE Official Account

ภาพที่ 5 หน้าต่างการตรวจสอบข้อมูล
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5.3 ระบบจะแสดงข้อมูลการสร้างบัญชี LINE Official Account สำเร็จ ให้กด กลับหน้าแรก ระบบจะปรากฎ
ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล ให้อ่านแล้วกด ยอมรับ เพื่อเริ่มใช้งาน LINE Official Account

ภาพที่ 6 การสร้าง LINE Official Account เสร็จสมบูรณ์
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์นี้ได้ทำการคำนวณเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นช่วงอายุ 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69 และตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป โดยทำการคำนวณตามเงินทุนประกันภัย
ซึ่งมีให้เลือก 3 แผน คือ 1,000,000 บาท (แผน 1), 1,500,000 บาท (แผน 2) และ 2,000,000 บาท (แผน 3) ซึ่งได้ผลการวิจัยดังนี้
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ตารางที่ 7 ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
ตารางเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

ช่วงอายุ (ปี)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

20 - 29

711

1,066

1,422

30 - 39

4,708

7,062

9,416

40 - 49

8,158

12,236

16,315

50 - 59

12,039

18,058

24,077

60-69 เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์
ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์

12,802

19,202

25,603

6,143

9,215

12,286

เบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ตารางที่ 8 ค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน
ตารางเบี้ยประกันภัย
ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัยรายเดือน (บาท)
แผน 1

แผน 2

แผน 3

20 - 29

60

89

119

30 - 39

393

589

785

40 - 49

680

1,020

1,360

50 - 59

1,004

1,505

2,007

60-69 เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์

1,067

1,601

2,134

ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์

512

768

1,024

*เบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
จากการคำนวณเบี้ยประกันภัยสุทธิพบว่าอายุที่เริ่มเป็น โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และ
มะเร็งรังไข่ คืออายุตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยในช่วงอายุ 50 – 59 ปี และ 60-69 ปี เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายจะมีแพงกว่าคน
ในช่วงอายุอื่น ๆ เนื่องจากในช่วงอายุเหล่านี้มีอัตราการเกิด โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และ
มะเร็งรังไข่ สูงมาก จึงทำให้เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายก็สูงขึ้นด้วย ส่วนเบี้ยประกันภัยที่ช่วงอายุ 20 – 29, 30 – 39 และ 40 – 49 ปี
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ค่าเบี้ยประกันภัยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามอายุเพราะเมื่ออายุมากก็ยิ่งโอกาสเกิดโรคมาก แต่ช่วงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปเบี้ยประกันภัยที่
ต้องจ่ายจะกลับมามีค่าน้อยลงเพราะคนในช่วงอายุนี้โอกาสเกิดโรคน้อยลงแล้ว ตามที่ได้เห็นจากข้อมูลจำนวนผู้ป่ วยมะเร็งรายใหม่
จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และเมื่อนำค่าเบี้ยประกันภัยที่คำนวณได้ไปเปรียบเทียบกับประกันสุขภาพทั่วไปจะเห็นได้ว่าคนที่อายุ
มากไม่จำเป็นต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยที่แพงกว่าคนอายุน้อยเสมอไป
LINE Official Account ที่สร้างขึ้นมาได้ทำเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิงได้สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยมีการแสดงค่าเบี้ยประกันแบบรายเดือนและรายปี แผนความคุ้มครองให้ลูกค้าเลือกดูเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อ
อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ในเรื่องโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิงและสามารถเป็นช่องทางในการติดต่อกับบริษัท โดยสามารถใช้งานผ่านทาง
โปรแกรมไลน์ในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ภายใต้ชื่อไลน์ Women’s Cancer TH โดยสามารถ Scan QR Code เพื่อเข้าถึงไลน์

ภาพที่ 7 QR code เพื่อเข้าถึง LINE Official Account ของ Women’s Cancer TH
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากรองศาสตาจารย์ ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์ ซึ่งได้กรุณาให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ตลอดจนควบคุมดูแลแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้โครงการวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ ภาควิชาสถิติ
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เอกสารอ้างอิง:
[1] องค์กรอนามัยโลก ปี 2536. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563, จาก: https://www.who.int/health-topics/cancer
[2] สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สรุปรายงานการป่วยของผู้ป่วยในรายจังหวัด ปี 2562. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563,
จาก: https://bps.moph.go.th/new_bps/สรุปรายงานการป่วย
[3] สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ข้อมูลประชากรกลางปี 2562. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2563,
จาก: https://bps.moph.go.th/new_bps/ข้อมูลประชากรกลางปี
[4] ศิริพร สิทธิคง. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2562; 1:28.
[5] สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA). การคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย ปี 2561;61-66.
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การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยของโรคไข้เลือดออก
DESIGN OF INSURANCE POLICY FOR DENGUE FEVER
เจกิตาน์ บุญทับ1,*,นริศรา สิทธิเชนทร์1 และ สุพิฌชา รมณียอุทยาน1
Chekita Buntap1, Naridsara Sidtechen1 and Supitcha Rommaneeyayudtayan1
1
สาขาสถิติธรุ กิจและการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน:

เจกิตาน์ บุญทับ อีเมล: Chekita9534@gmail.com

บทคัดย่อ:
โรคไข้เลือดออกมักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงเพาะพันธุ์ของยุง โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ
ทางด้านสาธารณสุขมากโรคหนึ่ง ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงทาการศึกษาและออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยโรค
ไข้เลือดออกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับโรคไข้เลือดออก คานวณอัตราเบี้ยประกันภัย
และสร้ า ง LINE Official Account ของกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย โรคไข้ เ ลื อ ดออก ซึ่ งได้ ก าหนดความคุ้ ม ครอง เงื่ อ นไขการ
รับประกัน ข้อยกเว้น ผลประโยชน์สาหรับผู้เอาประกันภัย การคานวณเบี้ยประกันภัยโดยแบ่งการคานวณเบี้ยประกันภัยตาม
ช่วงอายุและจานวนทุนประกันภัย และสร้าง Line official เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารหรือให้ข้อมูลที่จะทา
ประกัน โดยผลการวิจัยพบว่าค่าเบี้ยประกันภัยของเด็กจะแพงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยของผู้ใหญ่ เนื่องจากอัตราการเกิดโรคใน
เด็กนั้นมีจานวนสูงกว่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 0 – 14 ปี
คาสาคัญ : โรคไข้เลือดออก กรมธรรม์ประกันภัย ความคุ้มครอง เงื่อนไขการรับประกัน ข้อยกเว้น ผลประโยชน์
การคานวณเบี้ย LINE Official Account
Abstract:
Dengue fever is spread during the rainy season. This season is breeding of Mosquito. Dengue fever
is one of the most important public health problems. Researchers noticed these problems and designed
a dengue insurance policy. The main objective of this paper is to offer an insurance policy for dengue fever,
Calculate the insurance premium rate and Create a LINE Official Account of an insurance policy for dengue
fever. To design coverage, Warranty Terms and Conditions, exception, benefit for insured, premium
calculation. By dividing the calculation of insurance premiums according to age and amount of sum insured.
And create a line official for another way to connect or provide information about insurance. The results of
the research show that insurance premiums of child are more expensive than insurance premiums of adult.
Because of the incidence of diseases in child is much higher, espeacially between the ages 0 – 14 years.
Keyword: Dengue fever, Policy, Coverage, Warranty Terms and Conditions, Exception, Benefit for insured,
Premium calculation
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บทนา:
เนื่องจากโรคไข้เลือดออกมักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน การที่ฝนตกจะทาให้เกิดน้าขังตามพื้นที่ต่างๆจึงทาให้เป็นช่วง
เพาะพันธุ์ของยุง โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุขมากโรคหนึ่งเป็นโรคที่มีอัตราป่วยสูงและเป็น
โรคที่เป็นสาเหตุของการตายที่สาคัญ ในเด็กอายุระหว่าง 2-8 ปี ซึ่งเป็นอายุที่พบโรคได้บ่อยกว่าในช่วงอายุอื่นๆในกลุ่มเด็ก
วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่ก็สามารถพบได้ประปราย โรคไข้เลือดออกพบในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงใน
เอเซียอาคเนย์เกิดจากไวรัส Dengue จึงเรียกชื่อว่า Dengue hemorrhagic fever (DHF) โดยเริ่มระบาดครั้งแรกที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เมื่อ พ.ศ. 2497 และระบาดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2501ใน พ.ศ. 2524 เริ่มมีการระบาดของไข้เลือดออกเดงกี
เป็ น ครั้ ง แรกที่ คิ ว บา ในปี 2520 หลั ง จากนั้ น ก็ มี ร ายงานของโรคไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี เ ป็ น โรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ (emerging
disease) ในประเทศต่างๆ ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้มากขึ้นเมื่อมีการเริ่มระบาดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ .
2501 มีรายงานผู้ป่วย 2,158 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 8.8 ต่อประชากรแสนคน มีอัตราป่วยตายร้อยละ 13.90 โดยมี
รายงานจานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงมากขึ้นตลอด แต่อัตราป่วยตายลดน้อยลงอย่างชัดเจน ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกเดงกีอย่างกว้างขวาง โดยจะพบผู้ป่วยได้ทุ กจังหวัดและทุกภาคของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ
ทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์เพราะมีผู้ป่วยในแต่ละปีเป็นจานวนมากและผู้ป่วยไข้เลือดออกอาจเกิดจากภาวะช็อกซึ่งทา
ให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง โดยการรักษาโรคไข้เลือดออกในแต่ละครั้ง
จะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง ผู้วิจัยจึงได้จัดทากรมธรรม์ประกันภัยโรคไข้เลือดออก
เพื่อเป็นประโยชน์ในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
วิธีการทดลอง:
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ในที่นี้จะทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2562 โดยจะแบ่งจานวนผู้ป่วยและจานวนประชากร
เป็นแต่ละช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนผู้ป่วยและจานวนประชากรโรคไข้เลือดออกปี พ.ศ. 2562 (รายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กอง
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
ช่วงอายุ

จานวนผู้ป่วย (ราย) จานวนประชากร (คน)

0-14 ปี

57,313

10,947,179

15-34 ปี

48,907

17,941,593

35-64 ปี

19,533

28,442,621

65 ปีขึ้นไป

2,648

7,597,760

2. ค้นคว้าข้อมูลที่จะนามาใช้ในการสร้างกรมธรรม์ประกันภัย
โดยทาการศึกษาเนื้อหาของวิชา การประกันวินาศภัย ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการ
ประกันภัย เพื่อเริ่มต้นการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยโรคไข้เลือดออกซึ่งจากการศึกษามีรายละเอียดที่ต้องใช้ในการสร้าง
กรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้
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3.2.1 ความคุ้มครอง
3.2.2 เงื่อนไขการรับประกันภัย
3.2.3 ข้อยกเว้น
3.2.4 ผลประโยชน์สาหรับผู้เอาประกันภัย
3.2.5 การคานวณเบี้ยประกันภัยสุทธิ
3. ออกแบบความคุ้มครอง เงื่อนไขการรับประกันภัย ข้อยกเว้น และผลประโยชน์สาหรับผู้เอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยของโรคที่ไ ข้เลือดออกเป็น กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีค วามคล้า ยคลึงกับกรมธรรม์
ประกั น ภั ย สุ ข ภาพ ทางคณะผู้ วิ จั ย จึ งท าการวิ เ คราะห์ อ อกแบบความคุ้ ม ครอง เงื่ อ นไข การรั บ ประกั น ภั ย ข้ อ ยกเว้ น
ผลประโยชน์สาหรับผู้เอาประกันภัยและการคานวณเบี้ยประกันภัยสุทธิ โดยอ้างอิงมา จากกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเพื่อ
นามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับงานวิจัยนี้
4. การคานวณเบี้ยประกันสุทธิทตี่ ้องใช้ในการสร้างกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 3 แผน
คานวณโดยใช้ข้อมูลจานวนประชากรผู้ป่วยคนไทยโดยแบ่งตามช่วงอายุปี พ.ศ. 2562 ที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก (รายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) และข้อมูลจานวนประชากรคนไทยทั้งหมดในปี
พ.ศ.2562 (สานักงานสถิติแห่งชาติ) ในการคานวณค่าต้องใช้ในการคานวณเบี้ย ประกันภัยสุทธิ โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้
0 - 14 ปี, 15 - 34 ปี , 35 - 64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป
โดยมีสูตรการคานวณเบีย้ ประกันภัย (คุณโชติมา พัวศิร,ิ 2561) ดังนี้
สูตรที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยของโรคไข้เลือดออกประยุกต์มาจากการคิดเบี้ยประกันภัยตามแบบประกัน
วินาศภัย โดยมีสูตรที่เกี่ยวข้องดังนี้
AverageClaim Frequency



Number of Incurred Claim
Unit of Earned Exposure

Average Loss Severity



Amount of Incurred Losses
Number of Incurred Claim

LossCost



Frequency  Severity

Gross Premium



LossCost
1  Commission  Expense  Profit 

Premium

 เบี้ยประกันภัย + อากรแสตมป์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อากรแสตมป์

 เบี้ยประกันภัย x 0.4%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 (อากรแสตมป์ + เบี้ยประกันภัย) x 7%

เมื่อ Average Claim Frequency
Number of Incurred Claim
Unit of Earned Exposure
Average Loss Severity
Amount of Incurred Losses
Loss Cost
Frequency

คือ ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย
คือ จานวนครั้งการเกิดความเสียหาย
คือ จานวนหน่วยเสี่ยงภัย
คือ ค่าเฉลี่ยของความเสียหายหรือความรุนแรง
คือ ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
คือ ต้นทุนความเสียหาย
คือ ความถี่ในการเกิด
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Severity
Gross Premium
Commission
Expense
Profit
Premium

คือ ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
คือ เบี้ยประกันภัยรวม
คือ ค่าคอมมิชชัน มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
คือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
คือ กาไรของบริษัท มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
คือ เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์

ในการคานวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์นี้ได้ทาการคานวณเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย ซึ่ง
แบ่งออกเป็นช่วงอายุ 0-14 , 15-34 , 35-64 และ 65 ปี ขึ้นไป และยังทาการคานวณตามเงินทุนประกันภัย ซึ่งมีให้เลือก 3
แบบคือ 25,000 บาท (แผนที่1) , 50,000 (แผนที2่ ) และ 75,000 บาท (แผนที่3) ดังแสดงวิธีคิดดังต่อไปนี้
หมายเหตุ : ในการคานวณเบี้ยประกันภัยรวมในโครงงานพิเศษนี้ ใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในการคานวณเบี้ยประกันภัยและ
กาหนดให้ Commission  10% , Expense  10% และ Profit  5%
4.1 ช่วงอายุ 0-14 ปี
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจานวนผู้ปว่ ยและจานวนประชากรช่วงอายุ 0–14 ปี
ช่วงอายุ 0-14 ปี

จานวนผู้ป่วย (ราย)

จานวนประชากร (คน)

โรคไข้เลือดออก

57,313

10,947,179

4.1.1 การคานวณค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย (Average Claim Frequency)
AverageClaim Frequency



Number of Incurred Claim
Unit of Earned Exposure

โดยกาหนดให้จานวนผู้ป่วย คือ Number of Incurred Claim และ จานวนประชากร คือ Unit of Earned
Exposure
AverageClaim Frequency



57,313
10, 947,179

 0.005235413

4.1.2 การคานวณค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อกาหนดทุนประกันภัย 25,000 บาท คานวณค่าต้นทุนความเสียหาย
(Loss Cost) เมื่อกาหนดความถี่ในการเกิด (Frequency) และความรุนแรง (Severity)
LossCost
 Frequency  Severity
LossCost
 0.005235413  25,000
 130.8853176
คานวณหาค่าเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium) โดยใช้ค่าต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost)
LossCost
1  Commission  Expense  Profit 
130.8853176
Gross Premium 
1  0.1  0.1  0.05

Gross Premium 

อากรแสตมป์

 174.5137568
 เบี้ยประกันภัย x 0.4%
 174.5137568  0.4%
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 0.698055027  1
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 (อากรแสตมป์ + เบี้ยประกันภัย) x 7%
 (1+174.5137568)  7%
 12.28596297
Premium
 เบี้ยประกันภัย + อากรแสตมป์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 174.5137568 + 1 + 12.28596297
 187.7997197  188
4.1.3 การคานวณค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อกาหนดทุนประกันภัย 50,000 บาท
LossCost
 Frequency  Severity
LossCost
 0.005235413  50,000
 261.7706352
LossCost
1  Commission  Expense  Profit 
261.7706352

1  0.1  0.1  0.05

Gross Premium 

 349.0275135
 เบี้ยประกันภัย  0.4%
อากรแสตมป์
 349.0275135  0.4%
 1.396110054  2
 (อากรแสตมป์ + เบี้ยประกันภัย)  7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 (2 + 349.0275135)  7%
 24.57192595
Premium
 เบี้ยประกันภัย + อากรแสตมป์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 349.0275135 + 2 + 24.57192595
 375.5994395  376
4.1.4 การคานวณค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อกาหนดทุนประกันภัย 75,000 บาท
LossCost
 Frequency  Severity
LossCost
 0.005235413  75,000
 392.6559527
LossCost
1  Commission  Expense  Profit 
392.6559527
Gross Premium 
1  0.1  0.1  0.05

Gross Premium 

อากรแสตมป์






523.5412703
เบี้ยประกันภัย  0.4%
523.5412703  0.4%
2.094165081  3
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Premium








(อากรแสตมป์ + เบี้ยประกันภัย)  7%
(3+523.5412703)  7%
36.85788892
เบี้ยประกันภัย + อากรแสตมป์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
523.5412703 + 3 + 36.85788892
563.3991592  564

ซึ่งในการคานวณของช่วงอายุ 15 – 34 ปี, 35 – 64 ปีและ 65 ปีขึ้นไป จะทาการคานวณหาค่า Average Claim
Frequency , Loss Cost, Gross Premium และเบี้ ย ประกั น ภั ย รวมภาษี แ ละอากรแสตมป์ (Premium) ของกรมธรรม์
ประกั น ภั ย นี้ โดยมี วิ ธี ก ารค านวณท านองเดี ย วกั น กั บ ช่ ว งอายุ 0 - 14 ปี ซึ่ ง เบี้ ย ประกั น ภั ย รวมภาษี แ ละอากรแสตมป์
(Premium) จะขึ้นอยู่กับจานวนผู้ป่วยที่เกิดเป็นโรคไข้เลือดออกของแต่ละช่วงอายุ
5. การสร้าง LINE Official Account
5.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.linebiz.com เข้าไปที่หน้า Service แล้วเลือก LINE Account Connect จะปรากฏ
หน้าให้สร้างบัญชี โดยสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างแบบบัญชีรองรับ หรือแบบบัญชีทั่วไป

ภาพที่ 1 การสร้างบัญชี LINE Official Account
5.2 เมื่อเลือกประเภทบัญชีแล้วให้กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนข้อมูลบริษัท ร้านค้า โดยกรอกรายละเอียดสาคัญ 3
ช่อง ได้แก่ ชื่อบัญชี, อีเมล, และ หมวดหมู่ธุรกิจ โดยเลือกหมวดหมู่ธุรกิจให้ตรงกับธุรกิจของคุณมากที่สุด ส่วนหัวข้อ “ชื่อ
บริษัท/ธุรกิจ” สามารถกรอกทีหลังได้ จากนั้นกดดาเนินการต่อ

ภาพที่ 2 กรอกข้อมูลลงทะเบียน
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5.3 ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแล้วกดส่ง

ภาพที่ 3 กดส่งข้อมูล
3.4 จากนั้ น ระบบจะขึ้ น แสดงว่ า การสร้ า ง LINE Official Account เสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ให้ ก ด ไป LINE Official
Account Manager จากนั้นอ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและกดยอมรับเพื่อเริ่มใช้งาน LINE Official Account

ภาพที่ 4 สร้าง LINE Official Account เสร็จสมบูรณ์และข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
ผลการทดลอง:
การคานวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์นี้ได้ทามีการคานวณเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นช่วงอายุ 0-14 , 15-34 , 35-64 และ 65 ปีขึ้นไป และยังทาการคานวณตามเงินทุนประกันภัย ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ
คือ 25,000 บาท (แผนที่1) , 50,000 บาท (แผนที2่ ) และ 75,000 (แผนที3่ ) ซึ่งได้ผลการวิจัยดังนี้

1100

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ
ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัยสุทธิ (บาท)
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

0-14

188

376

564

15-34

99

196

294

35-64

26

51

75

65 ปีขึ้นไป

14

26

39

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
จากการคานวณเบี้ยประกันภัยพบว่าคนในช่วงอายุ 35-64 ปีและช่วง 65 ปีขึ้นไปเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ต้องจ่ายจะมี
ค่าน้อยกว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุ 0-14 ปีและช่วง 15-34 ปี เนื่องจากอัตราการเกิดโรคของเด็กและวัยรุ่ นมีมากกว่าผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุซึ่งช่วงอายุที่เป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 0-14 ปี ซึ่งมีจานวนผู้ป่วย 57,313 คน และช่วงอายุที่เป็นโรค
ไข้เลือดออกน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจานวนผู้ป่วย 2,648 คน ตามที่ได้เห็นจากในข้อมูลของสานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรคซึ่งเมื่อนาค่าเบี้ยประกันภัยที่คานวณได้ไปเปรียบเทียบกับประกันสุขภาพทั่วไปจะเห็นได้ว่าคนที่มีอายุมากไม่
จาเป็นจะต้องเสียเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่แพงกว่าคนอายุน้อยเสมอไป
LINE Official Account ที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ของโรคไข้ เ ลื อ ดออกซึ่ ง มี ค วาม
สะดวกสบายในการเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ อีกทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้นโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ทุกที่
ทุกเวลาผ่าน Smartphone ได้ทุกรุ่น เพียงแค่เพิ่มเพื่อนด้วยไอดี @988naoxv หรือสามารถ Scan QR Code ได้อีกหนึ่ง
ช่องทาง

ภาพที่ 5 แสดง QR Code เพื่อเข้าถึง LINE Official ของประกันโรคไข้เลือดออก
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กิตติกรรมประกาศ:
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์ ซึ่งได้กรุณาให้คาปรึกษาและ
ข้ อ เสนอแนะตลอดจนควบคุ ม ดู แ ลแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ เป็ น อย่ า งดี ม าโดยตลอด พร้ อ มทั้ ง คณาจารย์ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทาโครงการวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เอกสารอ้างอิง
[1] กลุ่ ม โรคติ ดต่อ น าโดยยุ งลาย กองโรคติ ด ต่ อ นาโดยแมลง กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข , “สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออก 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562”, ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค.
(2562)
[2] ประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา, พักต์เพ็ญ สิริคุตต, รศนา วลีรัตนาภา, สุจิตรา นิมมานนิตย,“ไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue
Hemorrhagic Fever)”. (2554-2557)
[3] ดารินทร์ อารีย์โชคชัย , สุภาวดี พวงสมบัต , วิโรจน์ เล้งรักษา, “รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562”, สานัก
โรคติดต่อนาโดยแมลง สานักระบาดวิทยา สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือ ง.
(2562)
[4] ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , สถิ ติ ป ระชากรศาสตร์ ป ระชากรและเคห ะ, สื บ ค้ น เมื่ อ 12 ธั น วาคม 2563, จาก
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
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การศึกษาประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าเฉลี่ยทั่วไปเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์
A COMPARISON OF GENERAL MEAN ESTIMATORS FOR DATA WITH OUTLIERS
มุทิตา บุญทรัพย์1, มนสิชา ประดิษฐ์รอด1, ศิรดา โพธิ์พิทักษ์กุล1 และ ภทรวรรณ แสงนวกิจ1,*
Mutita Boonsap1, Monsicha Praditrod1, Sirada Popitukkul1 and Patarawan Sangnawakij1
1
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* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ภทรวรรณ แสงนวกิจ

อีเมล: patarawan@mathstat.sci.tu.ac.th

บทคัดย่อ:
การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์เ ป็ น การอนุ ม านเชิ งสถิ ติ วิ ธี ก ารหนึ่ งที่ มี ค วามส าคั ญในงานวิ จั ย หลากหลายด้าน
การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการประมาณค่ากลางของข้อมูลเชิงปริมาณ การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร
ที่ นิ ย มใช้ มั ก จะเป็น การนาค่า สังเกตทั้ งหมดที่ ได้จ ากตัว อย่ างมาหาค่า เฉลี่ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ตามเมื่อ ข้อ มูล มีค่านอกเกณฑ์
การประมาณค่าเฉลี่ยด้วยวิธีดังกล่าวอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของค่าสังเกตบางค่าใน
ข้อมูลนั้น จากปัญหาดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร 3 วิธีหลัก ได้แก่ ตัว
ประมาณค่าเฉลี่ยอย่างง่าย ตัวประมาณค่าเฉลี่ยเล็มออก และตัวประมาณค่ าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ โดยการศึกษาครั้งนี้อาศัย
วิธีการจาลองภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาค่าความเอนเอียงและความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณ
ผลที่ได้จากการจาลองพบว่าเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ ตัวประมาณค่าเฉลี่ยอย่างง่ายมีความเอนเอียงในการประมาณค่า เฉลี่ย
เป็นอย่างมากและมีประสิทธิภาพต่าที่สุดในทุกระดับของความรุนแรงของค่านอกเกณฑ์ ตัวประมาณค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ที่มี
การกาหนดจานวนค่านอกเกณฑ์ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพดีที่สุด กล่าวคือเป็นตัวประมาณที่มีค่าความเอนเอียงเข้าใกล้ศูนย์
และความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ ยต่าที่สุดในทุกกรณีที่ทาการศึกษา ส่วนตัวประมาณที่มีประสิทธิภาพรองลงมาคือตัว
ประมาณค่าเฉลี่ยเล็มออกที่มีการกาหนดจานวนค่านอกเกณฑ์ที่เหมาะสม ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงควรใช้ตัวประมาณค่าเฉลี่ยวิน
เซอร์ไรซ์ในการประมาณค่าเฉลี่ยเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์
คาสาคัญ : ความเอนเอียง การประมาณค่า การจาลอง ค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์
Abstract:
Parameter estimation is a statistical inference widely used in research areas. In general, when a
continuous variable is studied, a measure of central tendency used is the sample mean. This estimator
uses all observed values available on average to estimate the population mean. However, in fact, when
the data have outliers, the sample mean may have a large bias in estimation. This is because the impact
of outliers, both in large and small observation. In this paper, we therefore investigate the performance of
the three mean estimators using simulations. The estimates of interest are sample mean, trimmed mean,
and Winsorized mean. Simulation results show that the sample mean provides a large bias which is
unsatisfied in estimation. The Winsorized mean has the bias and variance lower than the compared
estimators in all situations. Meanwhile, trimmed mean estimator has a lower performance than Winsorized
mean, but it outperforms the sample mean. In practice, the Winsorized estimator is therefore appropriate
and suggested for estimating the population mean for data with outliers.
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Keywords: Bias, estimation, simulation, Winsorized mean
บทนา:
ในการอนุมานทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประมาณค่าพารามิเตอร์นั้นมีวิธีการหาค่ากลางของข้อมูล (Measure of
central tendency) หลายวิธีที่นิยมนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้การที่ผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการใดในการประมาณ
ค่ากลางของข้อมูลมักจะพิจารณาจากลักษณะของข้ อมูลและวัตถุประสงค์ของการวิจัยของผู้ใช้ข้อมูลชนิดนั้น ๆ เป็นหลัก
สาหรับวิธีการประมาณค่ากลางของข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ซึ่งวิธีการหาค่าเฉลี่ย
ของข้อมูลนั้นยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายวิธี แต่อย่างไรก็ตามถ้าข้อมูลมีค่าแตกต่างกันมาก เช่น มีค่าสูงเกินไป หรือต่า
เกินไปอยู่ในข้อมูลชุดนั้น ๆ ซึ่งเรียกว่าค่านอกเกณฑ์ (Outliers) แล้ว อาจส่งผลทาให้ค่าประมาณที่คานวณได้เอนเอียงไปจาก
ค่าจริง ทั้งนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของค่านอกเกณฑ์ ที่ทาให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ คานวณได้มีค่าเอนเอียงไปตามค่า เหล่านั้น
สาหรับลักษณะของค่านอกเกณฑ์ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1

รูปที่ 1.1 กราฟแผนภาพกล่อง (ซ้าย) และฮีสโตแกรม (ขวา) แสดงข้อมูลที่มีค่านอกเกณฑ์
ตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อชุดข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์รวมอยู่ด้วย เช่น ในการวิเคราะห์การถดถอย (Regression
analysis) ถ้าข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ปรากฎอยู่จะทาให้การประมาณค่าประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยคลาดเคลื่อนได้มาก
[1] และไม่มีสมบัติเป็นตัวประมาณไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุด หรือ Best linear unbiased estimator (BLUE) ถึงแม้ค่า
นอกเกณฑ์จะเป็นปัญหาที่สาคัญในการอนุมานทางสถิติ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่ควรตัดค่านอก
เกณฑ์ออกจากข้อมูลทันที เนื่องจากค่าดังกล่าวอาจแสดงลักษณะที่แท้จริงบางประการของข้อมูลได้ ดังนั้นจึงมีผู้นาเสนอ
วิธีการประมาณค่าเฉลี่ยเมื่อข้อมูลที่มีค่านอกเกณฑ์ขึ้น เช่น วิธีค่าเฉลี่ยเล็มออก (Trimmed mean) และวิธีค่าเฉลี่ยวินเซอร์
ไรซ์ (Winsorized mean) ในทางปฏิบัติ ทั้งสองวิธีนี้ถูกนาไปใช้ในการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่มี
งานวิจัยใดที่ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณดังกล่าวจากการจาลองภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ตามระดับ
ความรุนแรงของค่านอกเกณฑ์ จานวนค่านอกเกณฑ์ และขนาดตัวอย่าง
จากความสาคัญที่กล่าวไปข้างต้น ในงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึง มีวัตถุประสงค์ที่จะทาการศึกษาสมบัติของตัว
ประมาณที่ได้จากวิธีค่าเฉลี่ยเล็มออก และวิธีค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ โดยอาศัยการจาลอง (Simulation) แล้วหาค่าประสิทธิภาพ
ของตัวประมาณจากค่าความเอนเอียงและความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย ของตัวประมาณ เพื่อที่จะได้ทราบสถานการณ์ที่
เหมาะสมสาหรับวิธีการประมาณค่าเฉลี่ยในแต่ละวิธีเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ รวมทั้งสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
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วิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้แสดงตัวอย่างของการใช้โปรแกรม R ในการคานวณค่าเฉลี่ยจากวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ด้วย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง:
1. ค่านอกเกณฑ์
ในการรวบรวมข้อมูลชุดหนึ่งหากปรากฏค่าหรือกลุ่มค่าหนึ่งที่มีจานวนน้อย โดยค่าดังกล่าวมีลักษณะผิดแปลก
แตกต่างไปจากข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นค่าสูงเกินไปหรือต่าเกินไปจากกลุ่ม เราจะเรียกค่าที่แตกต่างไปจากกลุ่มนั้นว่าเป็น
ค่านอกเกณฑ์ [2] ค่านอกเกณฑ์เมื่อปรากฏในข้อมูลทั่วไปวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรจะไม่สามารถอธิบาย
คุณลักษณะประชากรทีมีค่านอกเกณฑ์ได้อย่างละเอียด อีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน
หากค่ า นอกเกณฑ์ ป รากฏในข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลาหรื อ ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ จะมี ผ ลกระทบต่ อ การก าหนดตั ว แบบการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์และการพยากรณ์ ทาให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงและข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือในที่สุด
สาเหตุการเกิดค่านอกเกณฑ์อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการวัด (Measurement error) หรือค่าความ
คลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติการ (Execution error) เช่น การบันทึกข้อมูลผิด รวมไปถึงความผันแปรที่มีอยู่ในประชากรที่
ทาการศึกษา (Inherent variability) ซึ่งไม่ได้เกิดจาก 2 กรณีข้างต้น แต่เกิดจากความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่ว่า
จะควบคุมเก็บรวบรวมข้อมูลหรือควบคุมการวัด ความผันแปรของประชากรก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้นการนาข้อมูลที่มีค่านอกเกณฑ์
มาวิเคราะห์อาจทาให้เกิดความผิดพลาดดังที่กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากค่านอกเกณฑ์เพื่อให้
ความผิ ด พลาดดั ง กล่ า วลดน้ อ ยลงหรื อ หายไปในที่ สุ ด ส าหรั บ วิ ธี ก ารตรวจสอบและปรั บ แก้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค่ า นอกเกณฑ์ มี
หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีการพิจารณาจากกราฟ วิธีการทาซ้า วิธีค่าเฉลี่ยที่ถูกเล่มออกหรือวิธีตัดปลายข้อมูล วิธี Grubb’s
test วิธี Rosner’s test วิธี Boxplot และวิธีกาลังสองน้อยที่สุด
2. การตรวจสอบค่านอกเกณฑ์จากแผนภาพกล่อง
แผนภาพกล่อง (Boxplot) คือ แผนภูมิแสดงสาระที่สาคัญของข้อมูล ชุดหนึ่ง ๆ ซึ่งได้แก่ ค่ากลางหรือมัธยฐาน
(Median) และค่าวัดการกระจาย แผนภาพกล่องจะแสดงสัดส่วนของข้อมูลที่มากหรือน้อยกว่าค่ากลาง (Symmetry)
รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ห่างจากกลุ่มมาก ๆ โดยใช้ค่าสถิติที่สาคัญ คือ ค่าควอไทล์ที่ 1 ค่าควอไทล์ที่ 2 และ ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q1
Q2 และ Q3 ตามลาดับ) ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของแผนภาพกล่อง
การตรวจสอบค่านอกเกณฑ์โดยใช้แผนภาพกล่องอาศัยหลักการที่สาคัญดังต่อไปนี้ ค่านอกเกณฑ์ระดับที่มีความรุนแรงต่า
(Mild value) หมายถึง ค่าสังเกตที่มีค่าอยู่ในช่วงค่าดังนี้ [Q1  1.5(IQR), Q1  3(IQR)] ส่วนค่านอกเกณฑ์ที่มีระดับความ
รุนแรงมาก (Extreme value) หมายถึง ค่าสังเกตที่มีค่าอยู่ในช่วงค่าดังนี้ [Q1  3(IQR), Q1  (IQR)] โดยที่ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ IQR = Q3 – Q1
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3. วิธีการประมาณค่าเฉลี่ย
ในกรณีที่ประชากรมีจานวนมากทาให้การเก็บข้อมูลทั้งหมดได้ครบถ้วนนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะต้องใช้เวลานานและ
ค่าใช้จ่ายสูง จึงได้มีการสุ่มตัวอย่างข้อมูลเพียงบางส่วนจากประชากรมาทาการศึกษา ดังนั้นจุดมุ่ง หมายหนึ่งของการอนุมาน
เชิงสถิติก็เพื่อที่จะทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ซึ่งเป็นลักษณะของประชากรโดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง การคานวณค่าที่ได้จาก
ตัวอย่างจะอาศัยตัวประมาณ (Estimator) ซึ่งมีทั้งการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง สาหรับการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึง
วิธีการประมาณค่าแบบจุด (Point estimation) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายดังนี้
3.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (Sample mean) คือ วิธีการนาค่าสังเกตจากตัวอย่างมารวมกัน
แล้วหารด้วยจานวนค่าสังเกต ( n ) ทั้งหมด ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรนี้เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้

1 n
 Xi
n i1

การหา

ค่าเฉลี่ยโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้อย่างมากในงานวิจัย ซึ่งข้อดีคือเป็นวิธีที่ใช้ได้ง่ายและสะดวกในการคานวณ และนาไป
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงได้ แต่จะใช้ค่าสังเกตทุกค่ามาทาการคานวณ [3]
ตัวอย่างของการคานวณหาค่ากลางโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต พิจารณาได้ดังนี้ ข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าสังเกตที่
สนใจจากตัวอย่างจานวน 10 ค่า คือ 112 120 104 97 85 103 93 112 93 และ 100 ดังนั้นค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้
มีค่าเท่ากับ

112  120  ...  93  100
10

= 101.9

3.2 ค่าเฉลี่ยที่ถูกเล็มออก (Trimmed mean)
ค่าเฉลี่ยที่ถูกเล็มออก คือ ตัวประมาณค่ากลางของข้อมูลชนิดหนึ่งที่มีสมบัติไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง

เล็กน้อยในข้อมูล สามารถคานวณได้โดยการนาข้อมูลมาเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย แล้วตัดข้อมูล
บางส่วนจากส่วนต้นและส่วนท้ายของข้อมูล เดิมที่มีการเรียงลาดับแล้วออก จากนั้นข้อมูลส่วนที่เหลือจะถูกนามาคานวณหา
ค่าเฉลี่ย ซึ่งจานวนข้อมูลที่ถูกตัดทิ้งจะขึ้นอยูก่ ับขนาดตัวอย่าง ซึ่งอาจจะมีการตัดค่าออกประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 25 ใน
บางครั้งค่าร้อยละนี้จะแทนด้วยสัญลักษณ์



หรือเรียกว่า Trimming rate จากหลักการของวิธีค่าเฉลี่ยที่ถูกเล็มออกที่

กล่าวไปจะเห็นว่าเป็นวิธีที่ทาให้จานวนข้อมูลลดลงจากเดิม แต่ในขณะเดียวกันก็ทาให้ค่านอกเกณฑ์ที่จะรบกวนข้อมูล ส่วน
ใหญ่หายออกไป
กาหนดให้ค่าสังเกตจากตัวอย่างในตัวแปรที่สนใจศึกษา คือ 1 1 2 4 5 7 8 9 12 12 13 130
การคานวณค่าเฉลี่ยโดยวิธี ค่าเฉลี่ยที่ถูกเล็มออก และกาหนดค่าที่ถูกเล็มออกร้อยละ 20 แล้ว จะได้ว่าค่าที่ถูกตัดทิ้งทาง
ด้านซ้ายมีจานวน 2 ค่า คือ 1 และ 2 ส่วนค่าที่ถูกตัดทิ้งทางด้านขวามีจานวน 1 ค่า คือ 130 ค่าที่เหลือ คือ 2 4 5 7 8
9 12 12 และ 13 ทาให้ได้ว่าค่าเฉลี่ยที่ถูกเล็มออกมีค่าเท่ากับ

2  4  ...  12  13
9

=8

3.3 ค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ (Winsorized mean)
ค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ คือ วิธีการวัดค่าแนวโน้มสู่ศูนย์กลางวิธีหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิธีค่าเฉลี่ยที่ถูก
เล็มออก แต่การคานวณค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์จะแทนที่ค่านอกเกณฑ์ด้วยค่าสังเกตที่เป็นค่าปรกติ โดยวิธีนี้จะไม่ทาให้ขนาด
ตัวอย่างลดลงเช่นเดียวกันกับวิธคี ่าเฉลี่ยที่ถูกเล็มออก ทาให้จานวนข้อมูลไม่ลดลงไปจากเดิม แต่อย่างไรก็ตามความแปรปรวน
หรือการกระจายของข้อมูลก็จะลดลงและมีค่าซ้า (Tie rank) ค่อนข้างมาก [4] สาหรับขั้นตอนในการหาค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์มี
ดังต่อไปนี้
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1. ทาการเรียงลาดับข้อมูลจากค่าน้อยไปมาก
2. หาจานวนข้อมูลที่ถูกตัดออก g ค่า โดยที่ g คานวณจากขนาดตัวอย่างคูณ ด้วยเปอร์เซ็นต์ตัดปลาย
ข้อมูล (ปัดเศษทิ้ง)
3. ตัดข้อมูลออกจานวนด้านละ g ค่าและแทนที่ด้วยข้อมูลที่มากที่สุด (ค่าที่น้อยที่สุด) ที่ไม่ถูกตัดออก
เท่ากับจานวนข้อมูลที่ถูกตัดออก
4. นาข้อมูลที่ได้จากข้อที่ผ่านมาหาค่าเฉลี่ย โดยค่าที่ได้ คือ ค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์
ตัวอย่างการคานวณหาค่ากลางโดยใช้วิธีค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์มีดังนี้ สมมติข้อมูลจากตัวอย่างที่สนใจศึกษา
คือ 1 2 8 9 10 16 18 22 27 29 35 และ 42 และกาหนดการตัดปลายข้อมูลวินเซอร์ไรซ์ 20% ดังนั้นจะได้
จานวนข้อมูลที่ถูกตัดออกด้านละเท่ากับ g = 2 ค่า และเมื่อนาค่าน้อยสุดที่ไม่ถูกตัดออก คือ 8 มาแทนในตาแหน่งที่ตัดออก
ทางค่าน้อยสุด นั่นคือ ตาแหน่งที่ 1 และ 2 และนาค่ามากที่สุดที่ไม่ได้ถูกตัดออกคือ 29 มาแทนในตาแหน่งข้อมูลที่ตัดออก
ทางค่ามากแล้ว จะได้ค่าสังเกตคือ 8 8 8 9 10 16 18 22 27 29 29 และ 29 ดังนั้นจะได้ค่าเฉลี่ยวินเซอไรซ์เท่ากับ
8  8  ...  29  29
12

= 17.75

วิธีดาเนินการศึกษาจากการจาลอง:
1. สร้างข้อมูลหนึ่งชุดที่มีการแจกแจงปรกติด้วยค่าเฉลีย่ คือ  โดยกาหนดให้มีค่าเท่ากับ 50 และความแปรปรวน
คือ  2 โดยกาหนดให้มีค่าเท่ากับ 10
2. กาหนดขนาดตัวอย่าง (n) คือ 10 20 30 50 และ 100
3. สร้างค่านอกเกณฑ์ทางด้านมาก โดยการบวกค่าที่สูงที่สุดในข้อ 1.1 ไปอีก 3  IQR และ 5  IQR เพื่อให้ได้ค่า
นอกเกณฑ์ในระดับรุนแรง (level) น้อยไปหามาก
4. กาหนดจานวนค่านอกเกณฑ์ 5% 10% และ 20% ของขนาดตัวอย่าง
5. ทาการคานวณหาค่าเฉลี่ย แทนด้วย Mean ค่าเฉลี่ยเล็มออก (ตัดค่าสังเกตด้านมาก 20% แทนด้วย Trim1 และ
ตามจานวนค่าผิดปกติจริง แทนด้วย Trim2) และค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ (แทนที่ค่าสังเกตด้านมาก 20% หรือ Win1 และตาม
จานวนค่าผิดปกติจริง หรือ Win2) รวม 5 วิธี
6. ทาซ้าขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 จานวน 100,000 รอบ
7. คานวณค่าความเอนเอียงและความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยจากแต่ละวิธี
ผลจากการทาการจาลอง:
1. ค่าเฉลี่ยของความเอนเอียง
จากการจาลองข้อมูลภายใต้การแจกแจงปรกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50 และความแปรปรวนเท่ากับ 10 และกาหนด
ขนาดตัวอย่างเป็น 10 20 30 50 และ 100 จานวนค่านอกเกณฑ์ร้อยละ 5 10 และ 20 ที่ระดับความรุนแรงของค่านอก
เกณฑ์ 3  IQR และ 5  IQR นั่นคือ ค่านอกเกณฑ์ระดับรุนแรง และระดับรุนแรงมาก ตามลาดับ พบว่าค่าเฉลี่ยของความ
เอนเอียงจากตัวประมาณค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) มีค่าสูงที่สุดในทุกสถานการณ์ที่ทาการศึกษา กล่าวคือตัวประมาณ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีประสิทธิภาพต่าที่สุด ส่วนตัวประมาณค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ที่แทนที่ข้อมูลตามจานวนค่านอกเกณฑ์ที่วัดได้
จริ ง (Win2) จะให้ ค่ า เฉลี่ ย ของความเอนเอี ย งต่ าที่ สุ ด หรื อ เข้ า ใกล้ ค่ า ศู น ย์ ม ากที่ สุ ด นั่ น คื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด
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และตัวประมาณที่มีประสิทธิภาพรองลงมาคือตัวประมาณค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ที่แทนค่าสังเกตด้านมาก 20% (Win1) ผลที่ได้
ดังกล่าวแสดงไว้ดังรูปที่ 3 นอกจากนั้นจากผลการทดลองยังพบว่าเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มจะไม่มีผลต่อค่าความเอนเอียง
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รูปที่ 3 ค่าความเอนเอียงของตัวประมาณเมื่อค่านอกเกณฑ์อยู่ในระดับรุนแรง (บน) และรุนแรงมาก (ล่าง)

2. ค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย
เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณที่ทาการศึกษาจากการจาลองข้อมูลภายใต้
สถานการณ์ที่กาหนดพบว่า ตัวประมาณค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) มีค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยสูงที่สุด แต่ในบาง
กรณีที่จานวนค่านอกเกณฑ์เป็น 5% ตัวประมาณค่าเฉลี่ยที่ถูกเล็มออก 20% (Trim1) มีค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย
สูงกว่าตัวประมาณค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยที่ได้จากตัวประมาณค่าเฉลี่ยวินเซอร์
ไรซ์ที่แทนที่ข้อมูลตามจานวนค่านอกเกณฑ์ที่วัดได้จริง (Win2) จะมีค่าต่าที่สุดนั่นคือมีประสิทธิภาพดีที่สุด ตัวประมาณที่มี
ประสิทธิภาพรองลงมาคือตัวประมาณค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ ที่แทนค่าสังเกตด้านมาก 20% (Win1) ผลที่ได้ดังกล่าวแสดงไว้
ดังรูปที่ 4 นอกจากนั้นจากผลการทดลองยังพบว่าเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น ค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยจะมีค่า
ลดลง
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รูปที่ 4 ค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณเมื่อค่านอกเกณฑ์อยู่ในระดับรุนแรง (บน) และรุนแรงมาก (ล่าง)

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจริง:
จากการศึ ก ษาข้ อ มูล ค่ าความดั นโลหิต ที่สู งที่สุ ดเมื่ อหั ว ใจห้ อ งล่างซ้ ายบีบ ตัว Systolic Blood Pressure: SBP
(มิลลิเมตรปรอท) เมื่อได้รับสารตกค้าง จากงานวิจัยของ Raj and Kannan [5] มีดังนี้
144, 220, 138, 145, 162, 142, 170, 124,
158, 154, 162, 150, 140, 110, 128, 130,
135, 114, 116, 124, 136, 142, 120, 120,
160, 158, 144, 130, 125, 175
และเมื่อนาข้อมูลชุดนี้ไปสร้างแผนภาพกล่องดังรูปที่ 5 ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลชุดนี้มีค่าผิดปกติจานวน 1 ค่า ได้แก่ 220 ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 3.33 ของข้อมูลทั้งหมด
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รูปที่ 5 แผนภาพกล่องแสดงลักษณะของความดันโลหิตที่สูงสุดเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัว
เราสามารถผลสรุปของค่า ความดันโลหิตสูงที่สุดเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัว Systolic Blood Pressure (SBP)
ที่ได้จากวิธีการวัดค่าเฉลี่ย 5 วิธีได้ดังนี้
วิธี
ค่าเฉลี่ย (มิลลิเมตรปรอท)
Mean
142.53
Trim1
141
Trim2
141.41
Win1
156.8
Win2
144.03
ผลที่ ไ ด้ ข้ า งต้ น จะพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย จากแต่ ล ะวิ ธี มี ค่ า แตกต่ า งกั น ซึ่ ง จากผลการจ าลองท าให้ ท ราบว่ า วิ ธี Win2
มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการประมาณค่าเฉลี่ย ดังนั้นจากข้อมูลชุดนี้จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตสูงที่สุดเมื่อหัวใจ
ห้องล่างซ้ายบีบตัว Systolic Blood Pressure (SBP) ของผู้ป่วยจะมีค่าเท่ากับ 144.03 มิลลิเมตรปรอท
ตัวอย่างการใช้ โปรแกรม R ในการประมาณค่าเฉลี่ยจากวิธีต่าง ๆ มีดังนี้
x = c(144, 220, 138, 145, 162, 142, 170, 124, 158, 154, 162, 150, 140, 110, 128, 130, 135,
114, 116, 124, 136, 142, 120, 120, 160, 158, 144, 130, 125, 175)
mean (x)
x2= x[1: (30-0.2*30)]; mean(x2)
x3= x[1: (30*(1-0.0333))]; mean(x3)
x4=x[1:(30-0.2*30)]
x4[((30-0.2*30)+1):30]=max(x4); mean(x4)
x5=x[1:(30*(1-0.033))]
x5[(30*(1-0.033)+1):30]=max(x5); mean(x5)
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สรุปผลการศึกษา:
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้ 3 วิธีหลัก คือ วิธีค่าเฉลี่ยอย่างง่าย
ตัวประมาณค่าเฉลี่ยเล็มออก และตัวประมาณค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ โดยอาศัยการจาลองข้อมูลภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
ผลสรุปที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มีดังนี้ เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นแล้ว ค่าความเอนเอียงและค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
เฉลี่ยของตัวประมาณมีค่าลดลง แต่เมื่อระดับความรุนแรงของค่านอกเกณฑ์เพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีค่าสังเกตสูงกว่าข้อมูลในกลุ่ม
มากขึ้นแล้ว ค่าความเอนเอียงและค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อจานวน
ของค่านอกเกณฑ์มีค่าเพิ่มขึ้น ค่าความเอนเอียงและค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณมีค่าเพิ่มขึ้น
ในทุกกรณีที่ศึกษา เมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์แล้ว วิธีค่าเฉลี่ยมีประสิทธิภาพต่าที่สุด และถึงแม้ค่าเฉลี่ยเล็มออกจะ
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีค่าเฉลี่ยในเรื่องความเอนเอียง แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่ถูกแนะนาเนื่องจากยังคงมีค่าความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยสูงในหลายกรณี วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการประมาณค่ากลางของข้อมูลเมื่อมีค่านอก
เกณฑ์ คือ ค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ที่มีการแทนที่ค่านอกเกณฑ์ตามจานวนค่านอกเกณฑ์ที่วัดได้จริง เนื่องจากมีค่าความเอนเอียง
เข้าใกล้ศูนย์และมีความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยต่า
จากการศึกษาในครั้งนี้ เราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าการแทนที่ค่านอกเกณฑ์เท่ากับ 20% ของขนาดตัวอย่างตามที่
ใช้กันโดยทั่วไปนั้นไม่ควรนามาใช้ แต่ควรใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น แผนภาพกล่องในการตรวจสอบค่านอกเกณฑ์ก่อน
แล้วจึงใช้ค่าเฉลี่ยวินเซอร์ไรซ์ที่มีการแทนที่ค่านอกเกณฑ์ตามจานวนค่านอกเกณฑ์ที่วัดได้จริง (Win2) ในการหาค่ากลางของ
ข้อมูลที่มีค่านอกเกณฑ์
กิตติกรรมประกาศ:
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ที่ได้
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของกาแฟสกัดเย็น
ANTIOXIDATION CAPACITY OF COLD BREW COFFEE
พิทยารัตน์ สุพรรณ์, ชุติมา คงจรูญ*
Pitayarat Suphan, Chutima Kongjaroon*
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ชุติมา คงจรูญ อีเมล: chutima.kongjaroon@gmail.com

บทคัดย่อ:
กาแฟสกัดเย็นเป็นเครื่องดื่มที่มีวิธีการสกัดโดยการใช้น้าเย็นแทนน้าร้อน กาแฟสกัดเย็นมีรสชาติละมุน มีความขม
น้อยและเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งช่วยลดความสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรือรัง งานวิจัยนีท้า
การสกัดกาแฟสกัดเย็นโดยใช้น้าเย็ นแช่กาแฟคั่วบดด้วยอัตราส่วนกาแฟคั่วกลางบดต่อน้าเย็นคือ 1:8 1:12 1:16 1:20 น้าไป
สกัดที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส โดยเวลาในการสกัด 12 18 และ 24 ชั่วโมง จากนันน้ากาแฟสกัดเย็นที่ได้มาหา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ความสามารถในต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณคาเฟอีนและคุณค่าทางโภชนาการ ผลการศึกษา
พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุดคือ 0.000135 mgGAE/g ที่อัตราส่วน 1:8 เวลาในการสกัด 18 ชั่วโมง อัตราส่วน
ที่มีร้อยละการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH มากที่สุดคือ ร้อยละ 70 ที่อัตราส่วน 1:8 ที่เวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง อัตราส่วน
ระหว่างกาแฟกับน้าเย็นที่พบคาเฟอีนมากที่สุดคือ 1:8 เวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง มีปริมาณคาเฟอีนเท่ากับ 850 µg/mL และ
การให้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภคปริมาตร 100 มิลลิลิตรของกาแฟสกัดเย็นอัตราส่วน 1:8 1:12 1:16 และ 1:20 เป็น 42.61
28.40 21.31 และ 17.05 kcal ตามล้าดับ
คาสาคัญ: กาแฟสกัดเย็น ต้านอนุมูลอิสระ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
Abstract:
A cold brewing method is the method in which cold water is used instead of hot water. The unique
of cold brew coffee is mild, slightly bitter. Cold brew coffee contains bioactive compounds which helps
reduces the risk of non-communicable diseases. This research was extracted cold brew coffee by infusion
of cold water to ground coffee with the ratio of coffee to water is 1:8 1:12 1:16 and 1:20 and brew in
temperature chamber at 4-8°C for 12 18 and 24 hours. The result cold brew coffee is used to determine
total phenolic compound, the amount of caffeine and nutritional facts. The results show that highest total
phenolic compound content was 0.000135 mg GAE/g at the ratio of 1:8 at 18 hours extraction. The highest
of % DPPH inhibition of 70% was found in 1:8 at 24 hours extraction. The highest amount of caffeine content
of 850 µg/mL was found in 1:8 at 24 hours extraction. The energy consumption per serving, 150 ml of cold
brew coffee, ratio 1: 8, 1:12, 1:16 and 1:20 were 42.61, 28.40, 21.31 and 17.05 kcal, respectively.

Keywords: Cold brew coffee, Antioxdation, Bioactive compounds
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บทนา:
กาแฟเป็นเครื่องดื่ มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่า งมากจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีถิ่นก้าเนิดมากจากประเทศเอธิโอเปีย
(Ethiopia) ซึ่งถูกน้าเข้ามาสู่ประเทศอาหรับ (Arabia) มาหลายศตวรรษ และแพร่หลายไปยังหลายภูมิภาค เช่น แอฟริกา
(Africa) ลาติน (Latin) และ อเมริกา (America) กาแฟมักถูกท้าเป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วจากต้นกาแฟหลากหลายชนิด
อย่างไรก็ตามกาแฟอาราบิก้า (Coffea arabica) และกาแฟโรบัสต้า (Coffea canephora) เป็นสายพันธุ์กาแฟสองสายพันธุ์
ที่มีความส้าคัญเป็นอย่างมากทางเศรษฐกิจ กาแฟอาราบิก้าจะมีต้นสูง 2.5 ถึง 4.5 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็น เมล็ด
กาแฟจะมีลักษณะเป็นรูปทรงรี เส้นผ่ากลางเมล็ดโค้ง มีปริมาณคาเฟอีนต่้า มีรสชาตินุ่ม ส่วนกาแฟโรบัสต้าต้นจะสูง 4.5 ถึง
6.5 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนชืน ลักษณะเมล็ดกลม เส้นผ่ากลางเมล็ดเป็นเส้นตรง มีปริมาณคาเฟอีนสูง รสชาติ
กาแฟเข้ม กาแฟอุดมไปด้วยแร่ธาตุ พอลิฟีนอล คาเฟอีน เมลานอยดิน คาร์โบไฮเดรต และอื่นๆ โดยกาแฟที่ปลูกในภูมิประเทศ
และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันคุณภาพของกาแฟจะมีความแตกต่างกัน [1]
ต้นกาแฟจะใช้เวลาในการเจริญเติบโตเต็มที่อย่างน้อย 3 ปี ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมต้นกาแฟที่โต
เต็มที่จะเริ่มออกดอก ดอกที่มีความสมบูรณ์จะเกิดเป็นผลกาแฟสีเขียวและสุกเป็นสีแดงเรียกว่าเชอรี่กาแฟและพร้อมเก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เชอรี่กาแฟที่เก็บเกี่ยวได้จะถูกน้าไปปอกเปลือกจนได้เป็นกะลากาแฟและหมักไว้
เป็นเวลา 2 คืน ก่อนน้าไปตากและบ่มเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน กะลากาแฟที่ผ่านการบ่มจะถูกน้าไปสีจากนันน้าไปคั่วตาม
อุณหภูมิที่ก้าหนดซึ่งการคั่วกาแฟเป็นกระบวนการที่ท้าให้เมล็ดกาแฟเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยอุณหภูมิและระยะเวลา
ในการคั่วกาแฟขึนอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภคเนื่องจากเป็นตัวก้าหนด สี กลิ่ นและรสชาติ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่
เกิดขึนนันท้าให้เมล็ดกาแฟมีน้าหนักลดลง ปริมาตรมากขึน ความหนาแน่นน้อยลง นอกจากนีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่
เกิ ด ขึ นยั ง ท้ า ให้ สี ข องกาแฟเปลี่ ย นจากสี เ ขี ย วเป็ น สี น้ า ตาลเนื่ อ งจากการไหม้ ข องน้า ตาลคี โ ตสและอั ล โดสซึ่ ง น้ า ตาลจะ
เปลี่ยนเป็นกรดระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด ท้าให้กาแฟที่ผ่านการคั่วมีความหวาน จากกระบวนการคั่วที่แตกต่างกันนัน
ท้าให้รสชาติและกลิ่นของกาแฟแตกต่างกัน [2]
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารประกอบฟีนอลิกที่ส้าคัญที่พบในกาแฟคือกรดคลอโรจีนิค (chlorogenic acid)
สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) และคาเฟอีน (cafeine) ซึ่งกรดคลอโรจีนิคเป็นกรดที่พบมากที่สุดในกาแฟมีฤทธิ์ในการ
ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของโมเลกุลขนาดใหญ่
ภายในร่างกายเช่น DNA ไขมัน และ โปรตีน และช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกาย นอกจากนี ยังมีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพ
ต้านไวรัส และต้านแบคทีเรีย สารประกอบฟินอลิกและสารกลุ่มฟลาโวนอยด์หลักที่พบในกาแฟคือคาเทชิน เควอซิติน และไอ
โซฟลาโวล ซึ่งสารกลุ่มนีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยังการเจริญเติบโตของเชือไวรัส ลดการอักเสบ ลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมะเร็งบางชนิด ช่วยรักษาระดับน้าตาลในเลือด และลดปัจจัยเสี่ย งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและคาเฟอีนมี
ฤทธิ์ในการกระตุ้นสมองท้าให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัว ลดความง่วง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด [3]
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ
(antioxidant) มากมาย ซึ่ง สารต้า นอนุมูลอิสระเป็นสารที่ช่ วยต่อ ต้า นหรื อก้า จั ดอนุมูล อิสระ (free radicals) ที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชันภายในร่างกาย มีคาเฟอีนซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ช่วยกระตุ้นประสาทท้าให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัว คนส่วนใหญ่
จึงนิยมบริโภคกาแฟในตอนเช้าเพื่อท้าให้รู้สึกสดชื่นและมีแรงในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี
กาแฟยังช่วยเผาผลาญพลังงาน ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรัง ลดอาการปวดหัวไมเกรน แต่ไม่เหมาะส้าหรับผู้ที่
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มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและล้าไส้เพราะกาแฟชงร้อนจะมีปริมาณกรดสูง นอกจากนียังมีผู้ที่หันมาบริโภคกาแฟด้า
เนื่องจากเครื่องดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของนมและครีมมีไขมัน คอเลสเตอรอลสูง ถึงแม้กาแฟด้าจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็เป็น
เครื่องดื่มกาแฟที่ชงโดยใช้น้าร้อนจึงมีปริมาณกรดไม่แตกต่างจากกาแฟชงร้อนอื่นๆ และยังมีรสชาติที่เข้ม บริโภคยาก จึงท้าให้
กาแฟสกัดเย็นซึ่งเป็นกาแฟที่มีรสชาตินุ่มและมีปริมาณกรดน้อยกว่าได้รับความสนใจมากขึน [4]
กาแฟสกัดเย็นเป็นเครื่องดื่มที่มีความเข้มข้น รสชาตินุ่ม ไม่ขมติดคอ และมีกลิ่นของกาแฟที่ชัดเจน ซึ่งกาแฟสกัดเย็น
เป็นกาแฟที่ชงโดยใช้น้าเย็นจึงท้าให้มีปริมาณกรดที่ละลายออกมาน้อยกว่ากาแฟชงร้อน มีสารต้านอนุมูลอิสระ มีคาเฟอีนซึ่ง
ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญได้ดี และขันตอนการสกัดไม่ยุ่งยาก กาแฟสกัดเย็นจึงเป็นเครื่ องดื่มที่รักสุขภาพนิยมบริโภค [4]
งานวิจั ยนี มีจุ ดประสงค์ เพื่ อ หาอั ตราส่ วนที่ เ หมาะสมระหว่า งน้ า กั บกาแฟ ปริมาณสารประกอบฟีน อลิ กรวม วิเคราะห์
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ วิเคราะห์ปริมาณคาเฟอีน และคุณค่าทางโภชนาการในเครื่องดื่มกาแฟสกัดเย็น

วิธีการทดลอง:
1. การสกัดตัวอย่างกาแฟสกัดเย็น
น้าเมล็ดกาแฟคั่วกลางบดด้วยเครื่องบดจนได้ลักษณะเป็นผงคล้ายเมล็ดงา แล้วน้าไปแช่ในน้าเย็นโดยใช้อัตราส่วนระหว่าง
เมล็ดกาแฟคั่วกลางบดหยาบเป็น 1:8 1:12 1:16 และ 1:20 โดยใช้เวลาในการสกัด 12 18 และ 24 ชั่วโมง
2. การวิเคราะห์ปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างกาแฟสกัดเย็นด้วยเทคนิค High-performance liquid chromatography [5]
การสร้ า งกราฟมาตรฐานคาเฟอี น โดยเตรี ย มสารมาตรฐานคาเฟอี น ความเข้ ม ข้ น 0.5 10 50 100 และ 200
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วน้าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค High-performance liquid chromatography เพื่อน้ามาสร้างเป็น
กราฟมาตรฐานคาเฟอีน จากนันน้าตัวอย่างกาแฟสกัดเย็นกรองด้วย Nylon syringe filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร บรรจุลง
ในขวด vial แล้ ว น้ า ไปวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค high-performance liquid chromatography โดยใช้ ค อลั ม น์ Brownlee
Analytical C18 column (PerkinElmer) ความยาว 25 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.60 มิลลิเมตร ความหนาของ
ลิควิดเฟส 5.0 ไมโครเมตร เฟสเคลื่อนที่ 3 ชนิดคือ 0.5% กรดอะซิติกในน้า เมทานอล และอะซิโตไนไตรล์ โดยมีอัตราการไหล
ที่ 1 มิลลิลิตรต่อนาที ปริมาณสารที่ฉีด 10 ไมโครลิตร อุณหภูมิส่วนที่ฉีด 35 C ตรวจวัดโดย Photodiode array detector
(PDA) ความยาวคลื่น 280 นาโมเมตร และมีสภาวะการแยกแบบ gradient elution
3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolic compounds) ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu’s assay [6]
ดัดแปลงจากวิธีของ Burguieres et al. (2007) ปิเปตตัวอย่างกาแฟสกัดเย็นมา 20 ไมโครลิตรใส่ลงใน micro plate
เติม Folin-Ciocalteu reagent เข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร จ้านวน 100 ไมโครลิตร ผสมและทิงไว้ในที่มืด 5 นาที เติม
Na2CO3 เข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร จ้านวน 80 ไมโครลิตร บ่มไว้ในที่มืด 1 ชั่วโมง น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 765 นาโนเมตร แล้วน้าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในหน่วยไมโครกรัมสมมูลของกรด
แกลลิกต่อกรัมสารสกัดหยาบโดยการเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก และค้านวณหาปริมาณสารฟีนอลิกทังหมดจาก
สมการ
C = c * V/m
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โดย

C = ปริมาณสารฟีนอลิกทังหมดในสารสกัด (mg/g ของสารสกัด )
c = ความเข้มข้นของกรดแกลลิกที่ได้จากกราฟของสารสกัด (mg/ml)
V = ปริมาตรของสารสกัด (ml)
m = น้าหนักของสารสกัด (g)

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) [7]
ดัดแปลงจากวิธีของ Randhir et al. (2004) ปิเปตตัวอย่างกาแฟสกัดเย็น 50 ไมโครลิตรใส่ลงใน micro plate เติม DPPH
reagent ความเข้มข้น 60 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ผสมแล้วบ่มไว้ในที่มืด 10 นาที แล้วน้าไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใช้ตัวควบคุมเป็นน้ากลั่นแทนตัวอย่างกาแฟสกัดเย็น ค่าที่วัดได้น้าไปค้านวณฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระเป็นร้อยละของการยับยัง (% inhibition)
% inhibition = [(A517 control - A517 sample)/A517 control] ×100
5. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ [8]
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Inmucal-Nutrient V.4.0 เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นชายและหญิง อายุตังแต่ 25 ปี โดยค้านวณ
จากส่วนผสมระหว่างเมล็ดกาแฟคั่วกลางบดและน้ารวมเป็นปริมาตรเครื่องดื่มกาแฟสกัดเย็น 100 มิลลิลิตร
ผลการทดลอง:
ปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างกาแฟสกัดเย็นทัง 12 ตัวอย่าง ซึ่งท้าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค High-performance liquid
chromatography แสดงในรูปที่ 1 พบว่ากาแฟสกัดเย็นอัตราส่วนระหว่างกาแฟคั่วกลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 8 ที่เวลาในการ
สกัด 24 ชั่วโมง มีปริมาณคาเฟอีนสูงสุด 1035.37 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนกาแฟสกัดเย็นอัตราส่วนระหว่างกาแฟคั่วกลาง
บดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 12 ที่เวลาในการสกัด 18 ชั่วโมง มีปริมาณคาเฟอีนสูงสุด 966.38 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร กาแฟสกัดเย็น
อัตราส่วนระหว่า งกาแฟคั่ วกลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 16 ที่เวลาในการสกัด 24 ชั่ วโมง มีปริมาณคาเฟอีนสูง สุด 690.64
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตัวอย่างกาแฟสกัดเย็นอัตราส่วนระหว่างกาแฟคั่วกลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 20 ที่เวลาในการสกัด 24
ชั่วโมงมีปริมาณคาเฟอีน 613.69 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
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1:08

622.72
640.71
690.64

24 hr.

1:12

1:16

524.63
605.39
613.69

18 hr.

966.38
790.61

761.47

815.23
1008.04
1035.37

ปริมาณคาเฟอีน (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)

12 hr.

1:20

อัตราส่วนระหว่างกาแฟต่อน้า

กราฟที่ 1 แสดงปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างกาแฟสกัดเย็น
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในตัวอย่างกาแฟสกัดเย็น ทัง 12 ตัวอย่าง แสดงในรูปที่ 2 พบว่ากาแฟสกัดเย็น
อัตราส่วนระหว่างกาแฟคั่วกลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 8 ที่เวลาในการสกัด 18 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด 1.355
ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดหยาบ ส่วนกาแฟสกัดเย็นอัตราส่วนระหว่างกาแฟคั่วกลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ
12 ที่ใช้ระยะเวลาในการสกัด 18 ชั่วโมง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด 1.160 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ
กรัมสารสกัดหยาบ ส้าหรับกาแฟสกัดเย็นอัตราส่วนระหว่างกาแฟคั่ว กลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 16 ที่ใช้เวลาในการสกัด 18
ชั่วโมง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด 0.930 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดหยาบ กาแฟสกัดเย็น
อัตราส่วนระหว่างกาแฟคั่วกลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 20 ที่เวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด
0.813 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดหยาบ

1:08

1:12

1:16

0.6605
0.74337
0.81323

24 hr.

0.92503
0.92997
0.86397

18 hr.

1.12823
1.16037
1.02337

1.10977
1.35497
1.3477

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
(ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดหยาบ)

12 hr.

1:20

อัตราส่วนระหว่างกาแฟต่อน้า

กราฟที่ 2 แสดงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในตัวอย่างกาแฟสกัดเย็น
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เนื่องจากกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนันงานวิจัยนีจึงวัดความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันของเครื่องดื่มกาแฟสกัดเย็น การยับยังอนุมูลอิสระ DPPH แสดงในตารางที่ 1 พบว่ากาแฟสกัดเย็นที่มีอัตราส่วน
ระหว่างกาแฟคั่วกลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 8 ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด 24 ชั่วโมง มีร้อยละการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH สูงสุด
ที่ 70.30 ส่วนกาแฟสกัดเย็นที่มีอัตราส่วนระหว่างกาแฟคั่วกลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 12 ระยะเวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง มี
ร้อยละการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH สูงสุดที่ 67.83 กาแฟสกัดเย็นที่มีอัตราส่วนระหว่างกาแฟคั่วกลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 16
ระยะเวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง มีร้อยละการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH สูงสุดที่ร้อยละ 66.25 และกาแฟสกัดเย็นอัตราส่วน
ระหว่างกาแฟคั่วกลางบดต่อน้าเป็น 1 ต่อ 20 ที่เวลาในการสกัด 18 ชั่วโมง มีร้อยละการยับยังอนุมูลอิสระสูงสุดที่ร้อยละ
62.99
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละการยับยังอนุมูลอิสระของตัวอย่างกาแฟสกัดเย็นด้วยวิธี DPPH
% DPPH inhibition

อัตราส่วนกาแฟ:นา
ระยะเวลาในการสกัด

1:8

1:12

1:16

1:20

12

61.46

63.46

59.77

60.60

18

66.10

67.70

66.10

62.99

24

70.30

67.83

66.25

61.99

คุณค่าทางโภชนาการของกาแฟสกัดเย็นในแต่ละอัตราส่วนใน 1 หน่วยบริโภค ปริมาตร 100 มิลลิลิตร แสดงใน
ตารางที่ 2 พบว่ากาแฟสกัดเย็นที่อัตราส่วน 1 ต่อ 8 ให้พลังงาน 42.61 กิโลแคลอรี กาแฟสกัดเย็นที่อัตราส่วน 1 ต่อ 12 ให้
พลังงาน 28.40 กิโลแคลอรี ส่วนกาแฟสกัดเย็นที่อัตราส่วน 1 ต่อ 16 ให้พลังงาน 21.31 กิโลแคลอรี และกาแฟสกัดเย็นที่
อัตราส่วน 1 ต่อ 20 ให้พลังงาน 17.05 กิโลแคลอรี
ตารางที่ 2 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของกาแฟสกัดเย็น
อัตราส่วน กาแฟ: นา
Nutritional value
Energy (kcal)

1:8

1:12

1:16

1:20

42.61

28.40

21.31

17.05

Carbohydrate (g)

9.15

6.10

4.58

3.66

Protein (g)

1.48

0.98

0.74

0.59

Fat (mg)

3.83

2.55

1.91

1.53
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วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
งานวิจั ยนี ศึ กษาผลของอัตราส่วนระหว่า งกาแฟบดกับน้า และระยะเวลาในการสกัด ที่มีผลต่อปริมาณคาเฟอีน
สารประกอบฟีนอลิกรวม ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และคุณค่าทางโภชนาการของกาแฟสกัดเย็น ส้าหรับอัตราส่วน
ระหว่างกาแฟคั่วกลางบดหยาบกับน้าเย็น 1:8 1:12 1:16 และ 1:20 และเวลาในการสกัด 12 18 และ 24 ชั่วโมง ปริมาณ
คาเฟอีนในอัตราส่วนระหว่างกาแฟคั่วกลางบดหยาบ 1:8 ที่เวลา 24 ชั่วโมงมีปริมาณมากที่สุด ปริมาณ 1035.37 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร และปริมาณต่้าสุดที่ 524.63 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบในอัตราส่วนของกาแฟบดต่อน้า 1:20 ระยะเวลาในการ
สกัด 12 ชั่วโมง ในขณะที่อัตราส่วนที่ใช้ในการท้ากาแฟสกัดเย็นที่นิยมบริโภคอยู่ที่ 1:16 ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดอยู่ที่ 24
ชั่วโมง มีระดับคาเฟอีน 690.64 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งปริมาณคาเฟอีนที่ร่างกายควรได้รับต่อวันไม่ควรเกิน 400 มิลลิกรัม
[9] ดังนันปริมาณคาเฟอีนในกาแฟสกัดเย็นที่ได้จากการสกัดในงานวิจัยนีมีค่าไม่เกินกว่าค่าที่แนะน้าไว้ส้าหรับการบริโภคต่อวัน
ซึ่งงานวิจัยนีใช้ขนาดบรรจุประมาณ 100 มิลลิลิตร ส้าหรับการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH เพื่อให้ทราบถึงคุณค่าของพฤกษเคมีที่มีอยู่ในเครื่องดื่มกาแฟสกัดเย็น พบว่าเครื่องดื่มกาแฟสกัดที่ศึกษาใน
งานวิ จั ย นี ให้ ผ ลในการยั บ ยั ง DPPH อยู่ ใ นช่ ว งประมาณร้ อ ยละ 50-70 แต่ ทั งนี ควรวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการต้ า น
ออกซิเดชันด้วยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันผลให้ชัดเจนยิ่งขึน และเมื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่ม
กาแฟสกัดเย็นต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ปริมาตร 100 มิลลิลิตร พบว่าระดับพลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันจะเพิ่มขึน
ตามปริมาณกาแฟที่ใช้
กิตติกรรมประกาศ:
งานวิจัยนีได้รับการสนับสนุนจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณ ศูนย์วิทยาการอาหาร คณะพัฒนาการท่องเที่ยวที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ
เอกสารอ้างอิง:
[1] Farah A., Donangelo C. M. Phenolic compounds in coffee, Braz. J. Plant Physiol., 18(1) 23-36 (2006).
[2] ชุติมา คงจรูญ, องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเมล็ดกาแฟอินทรีย์คั่วกลางจากแหล่งปลูกป่าต้นน้า
แม่ลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครังที่ 30, 115-122 (2563).
[3] Kreicbergs V., Dimins F., Mikelsone V., Cinkmanis I. “ Biologically active compounds in roasted coffee”,
Foodbalt, 1, 110-115 (2011)
[4] Rao N. Z., Fuller M. “Acidity and antioxidant activity of cold brew coffee”, Scientific Reports, 8, 1-9 (2018)
[5] Motora K. G., Beyene T. T. “Determination of caffeine in raw and roasted coffee BEANS OF Ilu Abba Bora
Zone, southwest Ethiopia”, Indo American Journal of Pharmaceutical Research, 9, 463-470 (2017).
[6] Burguieres E., McCue P., Kwon Y-I., Shetty K. Effect of vitamin C and folic acid on seed vigour response
and phenolic-linked antioxidant activity. Bioresource Technology 98: 1393–1404 (2007).
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39: 637–646 (2004).
[8] INMUCAL-Nutrients, รู้จักโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.4.0 ภายใน 2 นาที, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
, สืบค้นเมื่อ 24 มกราคม 2564, จาก http://www.inmu2.mahidol.ac.th/inmucal/trainingonline/login.aspx
[9] คาเฟอีน มีประโยชน์หรือให้โทษต่อร่างกาย สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2564, จาก คาเฟอีน มีประโยชน์หรือให้โทษต่อ
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ผลกระทบของขนาดถุงชาและอุณหภูมิที่มีผลต่อค่าความต้านทานความร้อนของเชื้อ Salmonella ในชา
เก๊กฮวย
The effect of tea bag size and temperature on the thermal resistance of Salmonella in
chrysanthemum tea
ฐิติพร วงศยา1 และ พิชามญชุ์ ลิม่ เจริญชาติ1*
Thitiporn Wongsaya1 and Pichamon Limcharoenchat1
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290
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* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ

อีเมล: limcharo.p@gmail.com

บทคัดย่อ:
ชาเก๊กฮวยเป็นหนึ่งในชาที่นิยมรับประทานเป็นอย่างมากในประเทศไทย โดยมักผลิตจากการอบแห้งดอกเก๊กฮวยสด
และบรรจุถุงเป็นชาพร้อมชง ซึ่งระหว่างกระบวนการผลิตนั้นอาจเกิดการปนเปื้อนได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลกระทบของขนาดของถุงชาและอุณหภูมิที่มีผลต่อค่าความต้านทานความร้อนในชาสมุนไพร ดอกเก๊กฮวยสดถูกทำความ
สะอาดด้วยน้ำกลั่น ก่อนนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 75°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง นำมาทำให้ปนเปื้อนด้วยเชื้อ Salmonella และ
นำไปบรรจุในถุงชาต่างขนาดด้วยน้ำหนัก 0.5 และ 1 กรัมต่อถุง ถุงชาแต่ละถุงจะถูกนำไปแช่ในน้ำร้อน (50-70°C) ที่เวลาต่าง
ๆ จากนั้น นำไปทดสอบหาปริมาณเชื้อ Salmonella พบว่า เมื่อทำการทดสอบที่อุณหภูมิ 50°C ปริมาณเชื้อ Salmonella
ลดลง 2.19 log CFU/g ในเวลา 30 วินาที และตรวจไม่พบปริมาณเชื้อ Salmonella หลังทำการทดสอบที่อุณหภูมิ 70°C
เป็นเวลา 40 วินาที นอกจากนี้ ยังพบว่าขนาดถุงชาไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อ Salmonella
คำสำคัญ: เก๊กฮวย อุณหภูมิ ถุงชา Salmonella
Abstract:
Chrysanthemum tea is one of the most popular tea in Thailand. Chrysanthemum flowers were
dried and packed in tea bag which may become contaminated during process. The objective of this research
is to study the effect of tea bag size and temperature on the thermal resistance of Salmonella in
chrysanthemum tea. Chrysanthemum flowers were clean and dried at 7 5 °C for 12 hours. Dried
chrysanthemum flowers were inoculated with Salmonella spp. and packed in tea-bag (0.5 and 1 g/bag).
Each tea bag was put into hot water (50-70°C) for each time. Salmonella was calculated after enumeration.
Results showed that Salmonella was reduced for 2.19 log CFU/g after treating with hot water at 5 0 °C for
30 sec. At 70°C, Salmonella was killed after treating for 40 sec. Additionally, size of tea-bag did not
significantly (p<0.05) affect the inactivation of Salmonella in chrysanthemum tea.
Keywords: Chrysanthemum, Temperature, Tea-bag, Salmonella
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บทนำ:
เก๊กฮวยเป็ นหนึ่งในดอกไม้ทน่ี ยิ มนำมำแปรรูปเพื่อใช้ในกำรผลิตเครื่องดื่มและชำสมุนไพรทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ปั จจุบนั มีแนวโน้มกำรนำดอกไม้ชนิดต่ำง ๆ มำพัฒนำเป็ นชำสมุนไพรทีเ่ น้นกลิน่ หอม และดีต่อสุขภำพ โดย
ตลำดชำสมุนไพรได้รบั กำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มจะเติบโตมำกขึน้ ตำมลักษณะกำรบริโภคของ
ประชำชนในยุคปัจจุบนั ทีเ่ น้นกำรรักษำสุขภำพ อีกทัง้ ทำงรัฐบำลยังสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรเพื่อ
ส่งออกตำม “แผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 [1] ดังนัน้ กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทป่ี ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคจึงมีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่
กำรปนเปื้ อนของเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ กิดได้ทงั ้ ก่อน ระหว่ำง หรือหลังกระบวนกำรผลิต ขึน้ อยู่กบั กำรจัดกำรใน
ระหว่ำงนัน้ ดอกเก๊กฮวยอำจปนเปื้ อนเชือ้ ก่อโรคจำกปุ๋ ยทีใ่ ช้บำรุงดินในระหว่ำงกำรเก็บเกีย่ วทีไ่ ม่ถูกสุขลักษณะ อำจ
เกิดจำกกำรปนเปื้ อนในระหว่ำงกำรขนส่ง กระบวนกำรทำควำมสะอำด รวมถึงกำรแปรรูปผลผลิตก็เป็ นได้ มีรำยงำนที่
กล่ำวถึงกำรปนเปื้ อนของชำสมุนไพรมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์ชำสมุนไพรหลำยครัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เช่น กำรเรียกคืนชำเครื่องเทศ [9] ชำเขียวโฮจิฉะออร์แกนิค [10] หรือชำสมุนไพรทีผ่ ลิตจำกขมิน้ ชัน ขิง
และชำเขียว [11] ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศสหรัฐอเมริกำ นอกจำกนี้ ยังมีรำยงำนกำรระบำดของเชือ้ Salmonella ในใบ
กระท่อม ส่งผลให้มผี ปู้ ่ วยเข้ำรักษำในโรงพยำบำลถึง 50 คน ใน 41 รัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกำ [4] กำรเจ็บป่ วยดังกล่ำว
ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภำพ หำกยังส่งผลต่อควำมเชื่อมั ่นต่อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริโภคอีกด้วย
กำรผลิตชำเก๊กฮวยทีม่ คี วำมปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคจึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่
เมื่อทำกำรพิจำรณำกำรระบำด
ของเชือ้ ก่อโรคชนิดต่ำง ๆ ในสมุนไพร พบว่ำ กำรระบำดของเชือ้ Salmonella ส่งผลต่อกำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์เป็ น
จำนวนมำก และมีกำรระบำดของเชือ้ ชนิดนี้มำกกว่ำเชือ้ จุลนิ ทรียช์ นิดอื่น นอกจำกนี้ ประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข
ฉบับที่ 280 พ.ศ. 2547 [2] ยังกำหนดด้วยว่ำ จะต้องไม่พบเชือ้ Salmonella spp. ในชำสมุนไพรปริมำณ 10 กรัมอีกด้วย
สำหรับเชือ้ จุลนิ ทรียก์ ่อโรค Salmonella เป็ นเชือ้ แบคทีเรียทีก่ อ่ ให้เกิดอำหำรเป็ นพิษ ส่งผลให้ผตู้ ดิ เชือ้ มีไข้ อำเจียน
ท้องเสีย บำงกรณีอำจเกิดกำรเสียชีวติ หำกไม่ได้รบั กำรรักษำทีถ่ ูกต้อง เชือ้ ก่อโรคชนิดนี้ถูกจัดเป็ นเชือ้ ก่อโรคหลักทีท่ ำ
ให้เกิดกำรระบำดของอำหำรเป็ นพิษทัวโลก
่
โดยเฉพำะในผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วำมชืน้ ต่ำ เนื่องจำกสำมำรถรอดชีวติ ได้เป็ น
เวลำนำนเมื่ออยู่ในสภำวะแห้ง เช่น กำรเก็บรักษำชำเก๊กฮวย เป็ นต้น
กำรชงชำเก๊กฮวยด้วยน้ำร้อนสำมำรถทำลำยเชือ้ Salmonella ได้ แต่อำจมีเชือ้ ก่อโรคบำงส่วนหลงเหลืออยู่ได้
ในกำรชงชำนัน้ ผูบ้ ริโภคนิยมชงด้วยน้ำร้อนทีอ่ ุณหภูมแิ ตกต่ำงกันไป โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรชงชำทีบ่ ำ้ นซึง่ ไม่มแี บบ
แผนตำยตัว บำงคนนิยมใช้น้ำร้อนจัดแช่ถุงชำด้วยเวลำอันสัน้ บำงคนนิยมใช้น้ำอุ่นแช่ถุงชำในระยะเวลำนำนกว่ำ ซึง่
อุณหภูมขิ องน้ำทีใ่ ช้ชงนัน้ ส่งผลต่อค่ำควำมต้ำนทำนควำมร้อน (ค่ำ D-value) ของเชือ้ Salmonella นอกจำกนี้
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้บรรจุชำแต่ละประเภทยังแตกต่ำงกันออกไป
ขนำดถุงชำทีป่ ริมำณบรรจุของชำเก๊กฮวยแตกต่ำงกัน
ออกไป ตำมกำรออกแบบของผูผ้ ลิต หรือตำมควำมพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ซึง่ ปัจจัยดังกล่ำวย่อมส่งผลต่อค่ำควำม
ต้ำนทำนควำมร้อนเช่นกัน ดังนัน้ งำนวิจยั นี้จงึ มีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลกระทบของขนาดของถุงชาและอุณหภูมิที่มผี ลต่อ
ค่าความต้านทานความร้อนในชาสมุนไพร
วิธีการทดลอง:
การทดลองที่ 1 การเตรียมชาเก๊กฮวย
ดอกเก๊กฮวย (Chrysanthemum) ถูกนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20°C ก่อนทำการทดลอง ดอกเก๊กฮวยแช่แข็งจะ
ถูกนำมาละลายที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า นำไปอบที่อุณหภูมิ 75°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
และลดอุณหภูมดิ ้วยการนำมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที
ตัวอย่างเก๊กฮวยสด และเก๊กฮวยแห้งจะถูกทำการทดสอบเพื่อหาปริมาณความชื้น (moisture content)
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การทดลองที่ 2 การทำให้ชาเก๊กฮวยปนเปื้อนเชื้อ Salmonella
การเตรียมเชื้อ Salmonella โดยนำเชื้อ Salmonella ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80°C มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
Tryptic Soy Broth (TSB) ปริมาตร 10 mL ในหลอดทดลอง นำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และทำการ
ถ่ายเชื้อลงในหลอดทดลองบรรจุอาหารเหลว TSB และบ่มด้วยวิธีเดิมอีกครั้ง จากนั้น ทำการดูดอาหารเลี้ยงเชื้อที่ม ีเ ชื้อ
Salmonella ปริมาณ 1 mL เกลี่ยลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Agar (TSA) นำไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา
24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาแล้ว ทำการเตรียมหัวเชื้อ (inoculum) โดยใช้น้ำเพปโทน (peptone water) ปริมาตร 10 mL เทลง
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA เกลี่ยเบา ๆ เพื่อให้เชื้อ Salmonella ถูกถ่ายลงในน้ำเพปโทน จนได้หัวเชื้อ Salmonella
การทำให้ปนเปื้อน (inoculation) ทำโดยทำการผสมหัวเชื้อ Salmonella ปริมาณ 8 mL กับเก๊กฮวยแห้งปริมาณ
100 กรัม ในถุงพลาสติกปลอดเชื้อ ทำการผสมให้เข้ากันโดยใช้การขยำด้วยมือเป็นเวลา 2 นาที เกลี่ยลงบนภาชนะพลาสติก
ปลอดเชื้อ ทิ้งไว้ให้แห้งในตู้ปลอดเชื้อ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น เก๊กฮวยแห้งที่ถูกทำให้ปนเปื้อนจะถูกบรรจุลงในถุงชา
ขนาดสองขนาด โดยบรรจุชาเก๊กฮวยปริมาณ 0.5 g ลงในถุงชาขนาด 4 x 5 cm และบรรจุชาเก๊กฮวยปริมาณ 1 g ลงในถุงชา
ขนาด 5 x 6 cm
การทดลองที่ 3 การทดสอบอัตราการตายของเชื้อ Salmonella ในชาเก๊กฮวยด้วยน้ำร้อน
ถุงชาเก๊กฮวยที่ปนเปื้อนถูกนำไปแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิ 50, 60, และ 70oC ปริมาณ 100 ml ที่บรรจุในถ้วยเซรามิค
ขนาด 150 ml ทำการเก็บตัวอย่างที่ระยะเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ 30 วินาที จนถึง 2.5 นาที และวัดอุณหภูมิของชาเก๊กฮวยที่จุด
ศูนย์กลางของถุงชาโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล ตัวอย่างที่ถูกแช่ในน้ำร้อนจะถูกนำไปตรวจสอบปริมาณเชื้อ Salmonella
โดยทำการเพาะลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Salmonella Shigella Agar (SSA) รวมถึงทำการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณค่า D-value
และการประเมินผลทางสถิติดว้ ยวิธี One-way analysis of variance (ANOVA)
ผลการทดลอง:
ตัวอย่างเก๊กฮวยก่อนอบแห้งและหลังอบแห้งที่อุณหภูมิ 75°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมงถูกนำมาวิเคราะห์ปริมาณความชืน้
พบว่าปริมาณความชื้นของตัวอย่างเก๊กฮวยลดลงจาก 77.88±0.89% เป็น 14.91±1.52%
ตัวอย่างชาเก๊กฮวยในขนาดบรรจุ 0.5 และ 1 g ที่ผ่านการชงด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50°C ถูกนำมาวิเคราะห์ปริมาณ
เชื้อ Salmonella โดยรูปจะแสดงถึงอัตราการลดลงของเชื้อ Salmonella ภายในเวลา 2.5 นาที (รูปที่ 1) ผลการทดลอง
พบว่า น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50°C สามารถทำลายเชื้อ Salmonella ในเก๊กฮวยที่บรรจุถุงชาขนาด 0.5 และ 1 g ได้ 2.89 log
cfu/g และ 2.68 log cfu/g ตามลำดับ เมื่อคำนวณหาค่าความต้านทานความร้อนของเชื้อ Salmonella ในการชงชาเก๊กฮวย
ที่ความร้อน 50°C (D50°C) พบว่า ค่า D50°C ของชาเก๊กฮวยขนาดบรรจุ 0.5 g มีค่าเท่ากับ 1.40 นาที และค่า D50°C ของชา
เก๊กฮวยขนาดบรรจุ 1 g มีค่าเท่ากับ 1.15 นาที และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05) เมื่อนำตัวอย่างชา
เก๊กฮวยทั้งสองขนาดไปชงด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60°C และ 70°C พบว่า เชื้อ Salmonella ลดลงจนไม่สามารถตรวจสอบ
ปริมาณได้ เมื่อชงชาเป็นเวลา 1 นาที 20 วินาที และ 40 วินาที ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อทำการทดสอบตัวอย่างน้ำชาหลัง
การชงที่อุณหภูมิต่าง ๆ พบว่า ตรวจไม่พบเชื้อ Salmonella ในทุกตัวอย่าง
อุณหภูมิของน้ ำร้อนในถุงชำเก๊กฮวยเมื่อทำกำรทดลองที่ 50°C มีค่ำลดลงเมื่อเวลำผ่ำนไปแสดงดังรูปที่ 2 ผล
กำรทดลองพบว่ำ อุณหภูมขิ องน้ำร้อนจะลดลงโดยเฉลีย่ 1.7°C เมื่อเวลาผ่านไป 2.5 นาที
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วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง:
การแปรรูปดอกเก๊กฮวยโดยใช้การอบแห้งที่ 75°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ส่งผลให้เก๊กฮวยมีขนาดลดลง มีกลีบดอก
และเกสรหลุดร่วง อีกทั้ง ปริมาณความชื้นลดลงถึง 80.9% หลังการแปรรูป ชาเก๊กฮวยจัดอยู่ในอาหารประเภทความชื้นต่ำ
(low aw) ที่สามารถเก็บรักษาได้อย่างยาวนาน รวมถึงเชื้อ Salmonella สามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นระยะเวลานานในสภาวะนี้
ชาสมุนไพรที่ผลิตจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอกเก๊กฮวย สามารถตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งบนพื้นผิวของใบ
และดอก แม้จะผ่านการอบแห้งมาแล้ว [6] การทำให้ปนเปื้อนบนพื้นผิวของชาเก๊กฮวยจึงมีความเป็นไปได้ โดยวิธีที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้ สามารถทำให้เก๊กฮวยแห้งปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ได้เท่ากับ 6.96±0.37 log cfu/g ซึ่งมีปริมาณสูงมากพอจะ
ทำการทดสอบเพื่อหาอุณหภูมิที่ทำให้เชื้อ Salmonella ได้มากกว่า 5 log reduction ตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและ
ยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Food and Drug Administration, USFDA) ในระหว่างการทำให้ปนเปื้อน กลีบดอก
และเกสรบางส่วนได้หลุดร่วง ตัวอย่างที่ถูกบรรจุในถุงชาจึงมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่โครงสร้างอยู่ในรูปดอก กลีบ และเกสร
ในปัจจุบันการชงชามีหลายรูปแบบทั้งการชงชาแบบแช่ (infuse) ที่ชงโดยทำการแช่ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ในน้ำเย็น
เป็นเวลานาน การชงชาแดด (sun tea) ที่ชงโดยทำการแช่ถุงชาลงในขวดแล้วทำการตากแดดเป็นระยะเวลานาน โดยอุณหภูมิ
ของน้ำจะสูงไม่เกิน 55°C ซึ่งไม่เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อก่อโรคทั้งหมด [8] และการชงชาด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลา 3-5
นาที โดยขึ้นอยู่กับชนิดของชาที่เลือกใช้ [8] เมื่อพิจารณาอัตราการลดลงของเชื้อ Salmonella [รูปที่ 1] เมื่อทำการชงชาที่
อุณหภูมิ 50°C พบว่า การลดลงของเชื้อ Salmonella สามารถพบได้ในสามสิบวินาทีแรกที่ทำการชงชา ค่า D50°C ของชา
เก๊กฮวยขนาดบรรจุ 0.5 g มีค่าเท่ากับ 1.40 นาที และขนาดบรรจุ 1 g มีค่าเท่ากับ 1.15 นาที ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า D50°C ของ
อาหารเลี้ยงเชื้อ Trytone Yeast Soy Extract (TYSE) ที่มีค่าเท่ากับ 9.3 นาที [5] และต่ำกว่าค่า D55°C ของใบชาที่ชงด้วยน้ำ
ร้อนที่ 55°C ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 2.78 ถึง 3.04 นาที [7] แสดงให้เห็นว่า ตัวกลางที่เชื้อ Salmonella ปนเปื้อนอยู่ ส่งผลต่อค่า
ความต้านทานความร้อน อย่างไรก็ตาม ขนาดบรรจุของชาเก๊กฮวย ไม่ส่งผลต่อค่าความต้านทานความร้อน อาจเป็นไปได้ว่า
ปริมาณบรรจุมีขนาดเล็กเมือ่ เทียบกับปริมาณน้ำร้อน แม้น้ำหนักของชาเก๊กฮวยขนาดบรรจุ 1 g มีปริมาณมากกว่าถึงหนึ่งเท่าก็
ตาม
เมื่ออุณหภูมิของน้ำร้อนที่ใช้ชงชาเพิ่มสูงขึ้นเป็น 60 และ 70°C พบว่า ปริมาณเชื้อ Salmonella ลดลงอย่างรวดเร็ว
ในเวลาอันสั้น โดยไม่สามารถตรวจพบเชื้อ Salmonella ได้หลังทำการชงชาเป็นเวลา 1 นาที 20 วินาทีสำหรับอุณหภูมิ 60°C
และ 40 วินาที สำหรับอุณหภูมิ 70°C แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่ออัตราการตายของเชื้อ Salmonella [3]
และการชงชาโดยใช้น้ำร้อนจัดเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อ Salmonella ได้มากกว่า 5 log reduction
ในการวัดอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ใช้ชงชา (รูปที่ 2) พบว่า อุณหภูมิของถุงชาขนาดบรรจุ 0.5 g ลดลงเร็วกว่าของถุงชา
ขนาดบรรจุ 1 g โดยอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้ ส่งผลให้อัตราการลดลงของเชื้อ Salmonella ของถุงชาขนาด 1 g มีค่าสูงกว่า
ขนาด 0.5 g นอกจากนี้ ภาชนะที่ใช้บรรจุชาส่งผลต่อการลดลงอุณหภูมิเช่นกัน ภาชนะเซรามิกที่ใช้ในการทดลองนี้ สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี ในทุกการทดลอง อุณหภูมิของน้ำลดลงไม่เกิน 2°C ภายในเวลา 2.5 นาที ในขณะที่การใช้
ภาชนะแก้วชนิดปิดฝานั้น ลดลงไม่เกิน 6°C ภายในเวลา 8 นาที [7]
งานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อค่าความต้านทานความร้อนของเชื้อ Salmonella ในชาเก๊กฮวยแห้ง
ได้แก่ อุณหภูมิ และควรทำการชงชาด้วยน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ 60°C ขึ้นไป เป็นระยะเวลามากกว่า 1.5 นาที ในขณะที่ขนาดถุง
ชาและปริมาณบรรจุขนาดเล็กไม่ส่งผลต่อค่าความต้านทานความร้อนของเชื้อ Salmonella
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