
Volume 35 Number 2 March - April 2016

ISSN : 1686-9664

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2559

ISSN : 1686-9664

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี ่ที ่ 35 ฉบับที ่ 2 มีนาคม - เมษายน 2559
Journal of SCIENCE and TECHNO

LO
GY M

AHASARAKHAM
 UNIVERSITY Volum

e 35 Num
ber 2 M

arch - April 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในฐานข้อมูล TCI



รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ  เสนาะเมือง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงประดับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  คำาเหม็ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ยืน  ภู่วรวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  สุทธิขำา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  บุญปก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัววรุณ  ศรีชัยกุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  กุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  ปรสุพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  พุทธกาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อนุชา  เพียรชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อาจารย์  ดร.เสกสรร  สุขะเสนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร.รักษ์จินดา  วัฒนาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม 
อาจารย์ ดร.สมนึก  พ่วงพรพิทักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mr.Paul  Dulfer
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางฉวีวรรณ  อรรคะเศรษฐัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 เลขานุการ
 นางพิชยา  โชติวรรณกุล

	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

 นางจิรารัตน์  ภูสีฤทธิ์
 นางพักตร์วิไล  รุ่งวิสัย

	 กำาหนดออกและตีพิมพ์เผยแพร่
ปีละ 6 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤษจิกายน - ธันวาคม

 บทความและความคิดเห็นในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนกองบรรณาธิการ 
ไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปและบทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สงวนสิทธิ์ตามกฏหมายไทยการจะนำาไปเผยแพร่ต้องได้รับ 
อนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการเท่านั้น

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.journal.msu.ac.th พิมพ์ ณ วันที่ 5 เมษายน 2559

	 วัตถุประสงค์
 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีที่มีเนื้อหาครอบคลุมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
 ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ บทความและ 
 บทความวิจัยที่จะนำามาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 จะต้องได้ รับการตรวจสอบทางวิชาการจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 (peer review) ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้วารสาร 
 มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

	 เจ้าของ
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สำานักงานกองบรรณาธิการ
 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 โทรศัพท์ภายใน 1754
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4416

	 ที่ปรึกษา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ศาสตราจารย์ นพ.ดร.เรือน  สมณะ  ราชบัณฑิต
 ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม้
 ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  บุญแสง

	 บรรณาธิการ
 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา

	 ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วรพล  เองวานิช

	 กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  บุญเกิด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อ่านเปรื่อง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจาพร  พิชัยณรงค์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  สายกระสุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ประมวล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร  ศิริอมรพรรณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.อำาพล  ธรรมเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  บุญยะลีพรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา  อารมณ์ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 Aim and Scope:
The MSU Journal of Science and Technology is published quarterly and  
dedicated to the promotion and dissemination of scientific knowledge 
in the disciplines of Bioscience, Physical Science and Engineering 
Articles and research papers to be published in the Journal of Science 
and Technology Mahasarakham University will be subject to verification 
of academic luminaries both from within and outside the University 
to assure journal quality standards.

 Ownership
 Mahasarakham University
 Editorial Office
 Division of Research Support and Development,
 Khamriang Sub-distict, Kantharawichai District,
 Maha Sarakham Province 44150
 Tel & Fax: 0 4375 4238 ext. 1754

 Advisors
 President of Mahasarakham University

Professor Dr. Reon Somana
Professor Dr. Visut Baimai
Professor Dr. Vichai Boonsaeng

 Editor-in-Chief
 Professor Dr.Preecha  Prathepha

 Assistant Editors
 Associate Professor Dr.Worapol  Aengwanich

 Editorial Board
Professor Dr. Thaweesakdi Boonkerd
Chulalongkorn  University
Professor Dr.La-orsri Sanoamuang
Khon Kaen University
Professor Dr.Supannee Promthet
Khon Kaen University
Professor Dr. Pranee Anprung
Chulalongkorn  University
Professor Dr.Sampan Ritthidech
Mahasarakham University
Associate Professor Dr.Natchaporn Pichainanong
Mahasarakham University
Associate Professor Dr.Sunan Saikrasun
Mahasarakham University
Associate Professor Dr.Pairot  Pramual
Mahasarakham University
Associate Professor Dr.Sirithon  Siriamornpun
Mahasarakham University
Associate Professor Dr. Ampon Dhamacharoen
Burapha  University
Associate Professor Dr.Suwanna Boonyaleepun 
Khon Kaen University
Associate Professor Dr.Kwanjai Kanokmedhakul
Khon Kaen University
Associate Professor Dr.Chantana Aromdee
Khon Kaen University

Associate Professor Dr.Niwat Sonoamuang
Khon Kaen University
Associate Professor Dr.Boonchong Chawsithiwong
National Institute of Development Administration
Associate Professor Dr.Porntep   Tanonkeo
Khon Kaen University
Associate Professor Dr.Narumon Sangpradub
Khon Kaen University
Associate Professor Dr.Terdsak Khammeng
Khon Kaen University
Associate Professor Dr.Yuen  Poovarawan
Kasetsart  University
Associate Professor Dr.Vallaya Sutthikhum
Mahasarakham University
Assistant Professor Dr.Chawalit Boonpok
Mahasarakham University
Assistant Professor Dr.Buavaroon  Srichaikul
Mahasarakham University
Assistant Professor Dr.Bungon Kumphon
Mahasarakham University
Assistant Professor Dr.Sirikasem Sirilak
Naresuan University
Assistant Professor Dr.Supattra Porasuphatana
Khon Kaen University
Assistant Professor Dr.Napparat  Buddhakala
Rajamangala  University of Technology Thanyaburi
Assistant Professor Dr.Anucha  Pranchana
Ubon Ratchathsni Rajabhat University
Dr.Seckson Sukhasena
Naresuan University
Dr.Rakjinda  Wattanalai
Siam University
Dr.Somnuk Puangpronpitag
Mahasarakham University
Paul Dulfer
Mahasarakham University
Chaweewan  Akkasesthang
Mahasarakham University

 Secretary
 Pichaya  Chowtivannakul

 Assistant secretary 
 Jirarat  Puseerit

Phakwilai  Rungwisai

 Six issues per year
Number 1 January - February
Number 2 March - April
Number 3 May - June
Number 4 July - August
Number 5 September - October
Number 6 November - December

Mahasarakham University Journal of Science and Technology



บทบรรณาธิการ

 วารสารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ป พ.ศ. 2559 ไดกาวเขาสูปที ่35 จาํนวนบทความวชิาการ
และบทความวิจัยที่ผานกระบวนการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มากกวา 1,000 เรื่อง บทความวิชาการ
สวนหน่ึงถกูนําไปอางอิงในบทความวิจยัหรือผลงานวิชาการของนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ ความสําเร็จของวารสาร
วิชาการ มีสิ่งบงชี้คือ จํานวนบทความวิจัยที่สงเขามาใหกองบรรณาธิการ พิจารณาในเบื้องตน ซึ่งแนวทางการพิจารณาคือ 
ความสอดคลองกับขอบเขตและวัตถุประสงคของวารสาร ความสมบูรณของเน้ือหาและเปนไปตามรูปแบบวิธีเขียนที่กําหนด
ผลการวิจัยที่คนพบส่ิงใหมๆ ในแวดวงวิชาการ  เปนตน กอนที่จะสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้นพิจารณากลั่นกรองเพื่อเขาสูการตี
พมิพหรอืปฏเิสธการตีพมิพ  สิง่บงชีท้ีส่องของความสําเรจ็คอื จาํนวนบทความท่ีตพีมิพแลวในวารสารถูกอางอิงโดยนกัวชิาการหรือ

นกัวจิยัคนอ่ืนๆ ทีป่รากฏในบทความวิจยัทีต่พีมิพในวารสารวิชาการท่ีมคีณุภาพ  ความสําเรจ็สองประการน้ีเปนสิง่ทีก่องบรรณาธิการ

ววารสารวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยมหาสารคามมีความภาคภมูใิจในความสําเรจ็เหลานี ้วารสารน้ียงัคงไวซึง่คณุภาพ
ของวารสารตามมาตรฐานสากลที่สะสมมาจากอดีตจวบจนปจจุบัน 
 ในเลมที่สองของปนี้ มีบทความวิชาการและบทความวิจัยจํานวน 14 เรื่อง ที่มีความหลากหลายของสาชาวิชา และเปยมลน

ดวยความรูใหมทีค่นพบจากการวิจยั รวมถึงบทความวิชาการท่ีนาํเสนอแนวทางใหมเพือ่แกปญหาของประเทศ ใหผูอานไดมโีอกาส
ไดผานสายตาและพบประเด็นที่สนใจที่จะนําไปใชประโยชนในทางวิชาการตอไป

 ศาสตราจารย ดร. ปรีชา ประเทพา
 บรรณาธิการ



คําอธิบายภาพปก :  การพัฒนากังหันเติมอากาศโดยใชพลังงานแสงอาทิตย, การพัฒนาระบบควบคุมเครือขายจากภายในสู
ภายนอกสําหรับเครือขายแบบหลายจุด

ภาพปก  : นรภัทร นอยหลุบเลา และคณะ. 2559, 141-149, อรรถพล สุวรรณษา และคณะ. 2559, 254-263



สารบัญ

นิพนธตนฉบับ
การพัฒนากังหันเติมอากาศโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 141
The Development of an Aeration Turbine Using Solar Energy 

นรภัทร นอยหลุบเลา, ชวิศร ปูคะภาค
Norrapat Noilublao, Chawisorn Phukapak 

การพยากรณการถายโอนมวลในกระบวนการออสโมซิสในสับปะรดดวยโครงขายประสาทเทียม 150
Prediction of Mass Transfer during the Osmosis Process of Pineapple using Artifi cial Neural Networks

สิริมา ชินสาร
Sirima Chinnasarn

ประสิทธิภาพการระบายนํ้าของคลองลัดดวยหนาตัดที่เหมาะสมในแมนํ้าทาจีนตอนลาง 159
Drainage Effi ciency of a Shortcut Canal with the Optimal Cross-Sectional Shape
in the Lower Thachin River

ณัฐวุฒิ อินทบุตร
Nuttawut Intaboot

การจัดทําฐานขอมูลปาจากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับชุมชน :
กรณีศึกษา ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 167
GIS Database of Nypa palm (Nypa fruticans) utilization with community participation: 
A case study of Khanap Nak Subdistrict, Pak Phannang District, Nakhon Si Thammarat Province.

จันทิรา รัตนรัตน
Jantira Rattanarat

 

การด้ือตอยาปฏิชีวนะของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกไดจากสิ่งแวดลอม
ในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดหนองบัวลําภ ู 174
Antibiotic Resistance of Environmental Isolates of Pseudomonas aeruginosa
in Maha Sarakham Province and Nong Bua Lamphu Province

กนกพร ไชยอนันตพร, ศรวณีย ทนุชิต, สุทธิวรรณ ธรรมวัตร, ทศพล ไชยอนันตพร
Kanokporn Chaianunporn, Sonvanee Tanuchit, Sutthiwan Thammawat, 
Thotsapol Chaianunporn

 

การเปรียบเทียบความชุกของพยาธิใบไมตับในโคพื้นเมืองระหวางชายแดนไทย-ลาวกับชายแดนไทย-กัมพูชา 182

The Comparison of Liver Fluke Prevalence in Native Cattle between Thai-Laos and Thai-Cambodia Border
ณัฐภาส โกยรัมย, คมกริช พิมพภักดี, ชุลีพร ศักด์ิสงาวงษ 
Nutthapard Goiyram, Komkrich Pimpukdee, Chuleeporn Saksangawong 



สารบัญ

ผลของถานแกลบ และหินฟอสเฟตตอการเจริญเติบโตทางลําตน และรากของยางพาราที่ปลูกใหม 189
Effects of Rice Husk Charcoal and Rock Phosphate on Shoot 
and Root Growth of New Planting Para-Rubber
เสาวคนธ เหมวงษ
Saowakon Hemwong

 อิทธิพลของปุยอินทรียตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของตนชมจันทร 196
Effects of Organic Fertilizers on Growth and Yield of Moonfl ower (Ipomoea alba L.) 
พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, สกุลกานต สิมลา
Phatcharee Siritrakulsak, Sakunkan Simla

ระบบ Telegraphic medicine ในหนวยการแพทยฉุกเฉินมูลนิธิสวางเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา 205
System of Telegraphic Medicine in Emergency Medical Service by the Sawangmetta 
Dhammasathan Foundation Nakhon Ratchasima Province,Thailand
สุนทร ชินประสาทศักดิ,์ ศุภฤกษ สัทธาพงศ, รัฐ สอนสุภาพ,นันทวรรณ ทิพยเนตร,
เจน วาวจะโปะ,อภิวัฒน จันบุดศรี, ชลณี ชมจันทร

การพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน ของเทศบาล ตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร  212

Development of a Healthy Workplace in Patiu Municipality Patiu District Yasothon Province Thailand.
เศรษฐไชย มีมา, จตุพร เหลืองอุบล, วิโรจน เซมรัมย
Setthachai Meema, Jatuporn Luang-Ubol, Wirote Semrum

การพัฒนารูปแบบการปองกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียน  วัดโพธิ์ทอง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 226
Development of an Injury Prevention Model for Primary Students in Wadphoetong School, 
Mueang Buriram District, Buriram Province
กนิษฐา จอดนอก, อัครเดช ดีออม, ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
Kanittha Chodnock, Akaradej Deeaom, SiriKanya Ridthplake

ผลของการประยุกตใชโปรแกรมอาสาสมัครสาธารณสุขผูสูงอายุตอการสราง
การมีสวนรวมในการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ ตําบลหนองกุง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 235
The Result of an Application of the Elderly Volunteers to Establish Participation
in the Operation of an Elderly Club in Nhongkung Subdistrict, Nonkoon District, Sisaket Province
พัฒนะชัย พิมพสวัสดิ์, วิรัติ ปานศิลา, เฉลิมพล ตันสกุล

Patanachai Pimsawat, Virat Pansila, Chalermpol Tansakul



สารบัญ

บทความวิชาการ
พื้นฐานของแมเหล็กขั้วเดี่ยวเชิงทฤษฎี 243
Basic Theoretical Magnetic Monopole
พิเชฐ วณิชชาพงศเจริญ
Pichet Vanichchapongjaroen

การพัฒนาระบบควบคุมเครือขายจากภายในสูภายนอกสําหรับเครือขายแบบหลายจุด 251
Development of an Egress NAC System for Multi-Hop Networks
อรรถพล สุวรรณษา, สมนึก พวงพรพิทักษ
Atthapol Suwannasa, Somnuk Puangpronpitag





นิพนธตนฉบับ

1,2 อาจารย, คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000,
1,2  Lecturer, Faculty of Engineering, Rajabhat Maha Sarakam University, Maha Sarakam, Maha Sarakam 44000,Thailand. 

*  Corresponding author; Norrapat Noilublao, Faculty of Engineering, Rajabhat Maha Sarakam University, Maha Sarakam, Maha Sarakam 
44000,Thailand. E-mail: narapat_n@rmu.ac.th

การพัฒนากังหันเติมอากาศโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
The Development of an Aeration Turbine Using Solar Energy 

นรภัทร นอยหลุบเลา,1* ชวิศร ปูคะภาค2 

Norrapat Noilublao,1* Chawisorn Phukapak 2 

Received: 8 September 2015; Accepted: 25 December 2015

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาออกแบบระบบกลไกของกังหันเติมอากาศเพ่ือใชแหลงพลังงานจากแสงอาทิตย ใหมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยใชมอเตอรไฟฟาขนาดกาํลังตํา่กวา 2 แรงมา และสามารถเพิม่ออกซเิจนไดไมตํา่กวา 1.2 กโิลกรมัของ
ออกซิเจน/แรงมา-ชัว่โมง หรือไมตํา่กวา 4.00 มลิลกิรัม/ลติร ผลการศึกษาพบวา กงัหนัเติมอากาศสามารถทํางานไดดวยมอเตอร
ตนกําลังขนาด 1 แรงมา โดยใชพลังงานไฟฟาจากระบบโซลาเซลลที่ประกอบดวยแผงโซลาเซลลแบบโพลี คริสทัลไลน ขนาด 
280 วัตต จํานวน 3 แผง ใชรวมกับเครื่องชารจประจุแบตเตอร่ีขนาด 800 วัตต แบตเตอร่ีขนาด 125 แอมแปร จํานวน 2 ลูก 
และอินเวอรเตอรขนาด 2,000 วตัต กงัหันหมุนดวยความเรว็รอบ 2.5 รอบตอนาท ีโดยทีน่ํา้สามารถไหลผานรูซองนํา้ทีอ่อกแบบ
ไวไดหมดพอดีทีต่าํแหนงซองนํา้สงูสดุ ระบบโซลาเซลลสามารถผลิตไฟฟาใหมอเตอรตนกําลงัของกงัหนัทาํงานได 8 ชัว่โมง และ
กังหันเติมอากาศสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนเฉลี่ยที่ระดับความลึกจากผิวนํ้า 0.50 เมตร ได 6.21 มิลลิกรัม/ลิตร และที่ระดับ
ความลึกจากผิวนํ้า 1.00 เมตร ไดปริมาณออกซิเจนเฉลี่ย 3.07 มิลลิกรัม/ลิตร 

คําสําคัญ : กังหันเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย เติมออกซิเจน

Abstract
The aim of this research is to develop and design a mechanism for an aeration turbine that uses solar energy 
effectively. For the new design An electric motor should be less than 2 HP. Oxygen in the airated water is expected 
to increase for no less than 1.2 kg of oxygen/hp.–hours, or no less than 4.00 mg / liter. The results showed that the 
water turbine can be operated with a 1 HP motor using electricity from solar cells. The cells are poly crystalline solar 
panel types rated at  280 watts for 3 panels, with a charger controller of 800 watts. There are two sets of 125 Ah 
batteres and a power inverter of 2,000 watts. The aeration turbine can rotate at a speed of 2.5 rpm at which time 

water will fl ow through the water hole designed to fi t up to the water box. The solar cell systems can produce electricity 
to power the motor for more than 8 hours. Moreover, the aeration turbine can increase the amount of oxygen from the 
surface to water at the depth of 0.50 meter (6.21 mg / liter). At the depth of 1.00 meter, the average oxygen content 

is 3.07 mg / liter.

Keywords: Aeration Turbine, Solar Energy, Oxygenation 
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บทนํา
จากการท่ีสภาพแวดลอมไดเปลีย่นแปลงเกิดเปนภาวะมลพษิ
อันเกิดจากน้ําเนาเสียที่มีอัตราและปริมาณสูงขึ้นจนยากแก
การแกไขใหบรรเทาเบาบางและกลับมีแนวโนมรุนแรงมากย่ิง
ขึน้น้ัน ดวยพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
จึงพระราชทานพระราชดําริใหประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศ
แบบประหยดัคาใชจาย สามารถผลติไดเองและบรรเทานํา้เนา
เสียอีกทางหน่ึงดวย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิ
ชยัพฒันาสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือศึกษาวิจยัสิง่ประดิษฐใหม
นี้รวมกับกรมชลประทาน ซึ่งตอมาเครื่องมือเติมอากาศนี้เปน
ที่รูจักกันแพรหลาย ในนาม “กังหันนํ้าชัยพัฒนา1” โดยใช
พลังงานไฟฟาจากตนกําลังจากมอเตอรไฟฟา 2 แรงมา และ
สามารถเพิ่มออกซิเจนได 1.2 กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงมา-
ชัว่โมง หรอื 4.00 มลิลิกรมั/ลติรและใชพลงังานคนหมนุในพืน้ที่
ทีไ่มมไีฟฟาเขาถงึ ในการใชกงัหนัโดยท่ัวไปกรณีทีใ่ชพลงังาน
ไฟฟาเปนตนกําลังไดมีการเดินสายไฟฟาพาดผานแมนํ้า
ลําคลองเพ่ือเช่ือมตอกับมอเตอรไฟฟา ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายไดหากมีการรั่วหรือขาดของสายไฟฟาและตองใช
ไฟฟา ในการดําเนินการตลอดเวลาซึ่งเปนการสิ้นเปลือง
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนากังหันเติม
อากาศโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานใหกบั
กงัหันเติมอากาศ เพือ่นาํไปใชในพ้ืนทีท่ีไ่ฟฟาเขาไมถงึตามถ่ิน
ทรุกนัดาร โดยหลักการในการดําเนินงานน้ัน จะทําการพัฒนา
ออกแบบระบบกลไกของกังหันเติมอากาศใหใชพลังงานนอย
ลงแตยังคงไวซึ่งสมรรถนะในการเติมออกซิเจนในน้ําโดยการ

ออกแบบโทโปโลยี รปูรางและขนาดของรูพรุนซองน้ําท่ีเหมาะสม
สุดเพ่ือสาดกระจายนํ้าใหเปนฝอยใหมากท่ีสุด เพ่ือเพิ่มพื้นท่ี

สัมผัสระหวางน้ํากับอากาศกวางขวางมากขึ้นที่สุด ซึ่งจะเปน
ผลทําใหออกซิเจนในอากาศละลายเขาไปในนํ้าอยางรวดเร็ว

มากขึน้ ในขณะเดียวกนั การออกแบบดังกลาวตองลดพลังงาน
ที่ใชในการขับเคลื่อนกังหัน ซึ่งจะสงผลทําใหขนาดกําลังของ
มอเตอรไฟฟาที่รับพลังงานจากแผงโซลาเซลลลดลงไปดวย 

และทําใหขนาดแผงโซลาเซลลเล็กลงไมเทอะทะและประหยัด
คาใชจายในสวนของอุปกรณการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสง
อาทิตย แตยังคงไวซึ่งประสิทธิภาพของการเติมอากาศ และ
เปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงคือ 1) ความ
พอประมาณ สามารถท่ีจะพ่ึงพาตัวเองได โดยไมตองอาศัย

ไฟฟา 2) มีเหตุผล เนื่องจากพัฒนาออกแบบกังหันที่มีขนาด
และรูปรางท่ีเหมาะสมสุด เพ่ือใหเกิดความประหยัดพลังงาน

และลดคาใชจาย 3) อาศัยองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเปนภูมิคุมกัน เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตยเปน
แหลงพลังงานมหาศาล สามารถนํามาใชไดอยางไมจํากัด 
สะอาดและเปนมิตรกับสิง่แวดลอม ไมเกิดมลภาวะท้ังทางเสียง
และทางอากาศ

วัตถุประสงค
 เพือ่พัฒนาออกแบบระบบกลไกของกังหันเติมอากาศ
เพื่อใชแหลงพลังงานจากแสงอาทิตย ใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยใชมอเตอรไฟฟาขนาดกําลังต่ํากวา 2 แรงมา และมี
กําลังเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนกังหันใหทํางานไดไมตํ่ากวา 6 
ชัว่โมงตอวนั และสามารถเพ่ิมออกซิเจนในน้ําไดไมตํา่กวา 1.2 
กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงมา-ชั่วโมง หรือไมตํ่ากวา 4.00 
มลิลกิรมั/ลติร พรอมสรางและทดสอบประสทิธภิาพของกงัหนั
เติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย

วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้มีขั้นตอนหลักๆ อยู 5 ขั้นตอน คือ
 1)  ศึกษาโครงสรางและหลักการทํางานของกังหัน
นํ้าชัยพัฒนา ดังแสดงใน (Figure 1)
  กังหันนํ้าชัยพัฒนา มีโครงกันหันเปนรูป 12 
เหลี่ยม มีเสนผาศูนยกลางขนาด 2.00 เมตร กวาง 1.00 เมตร 
ซองวิดนํา้มีขนาดความจนุํา้ได 110 ลติร มทีัง้หมด 6 ซอง และ
มีการเจาะรูพรุนเพื่อกระจายนํ้าใหสัมผัสอากาศมากที่สุด 
มอเตอรไฟฟาขนาด 2 แรงมาหมุนดวยความเร็ว 1,450 รอบ/
นาที ใชสงกําลังขับผานระบบเฟองจานโซไปยังซองตักวิดนํ้า
ใหหมุนเคล่ือนตัวโดยรอบดวยความเร็วทีช่าลงเหลือ 5-6 รอบ/
นาท ีสามารถวดิตกันํา้ลึกลงไปจากใตผวินํา้ 0.50 เมตร ยกขึน้
ไปสาดกระจายเปนฝอยเหนือผิวนํ้าดวยความสูง 1.00 เมตร 
เพื่อใหนํ้าสัมผัสอากาศใหมากท่ีสุดและนานท่ีสุดซึ่งเปนการ
ละลายออกซิเจนในนํ้า

 2)  การออกแบบรูพรุนซองน้ํา ออกแบบระบบกลไก
ตนกําลังของกังหนั ออกแบบหาขนาดแผงโซลาเซลลและสราง
แบบจําลอง
  การออกแบบรูพรุนซองนํ้า
  ออกแบบการเจาะรูซองนํ้า เพื่อใหนํ้าแตก
กระจายสัมผัสอากาศมากที่สุด นั่นคือการทําใหนํ้าที่ไหลผาน
รูซองน้ํามีเวลาอยูในอากาศมากท่ีสุด และขณะเดียวกันนํ้าใน
แตละซองตองไหลออกหมดเมื่ออยูในตําแหนงสูงสุด
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Figure 1 The mechanism Chart of Chaipattana turbine prototype1

Figure 2 The position of water fl ow out

  กําหนดใหกังหันหมุนดวยความเร็วรอบไมเกิน 
5 รอบตอนาที (ความเร็วรอบของกังหันนํ้าชัยพัฒนา) 
  การคํานวณหาระยะเวลาท่ีซองน้ําเคล่ือนท่ีจาก

ตาํแหนงท่ี 1 ไปยงัตาํแหนงที ่2 สามารถหาไดจากกงัหนัหมนุ 
1 รอบใชเวลาเทากับ (60 วินาที) / (5 รอบ) เทากับ 12 วินาที/
รอบ จํานวนรอบที่ซองนํ้าเคลื่อนที่จากตําแหนงที่ 1 ไป 2 
เทากับ 1/4 + 1/8 = 3/8 รอบ
  ดังนั้น ใชเวลา เทากับ 12x(3/8) = 4.5 วินาที 
นํ้าในแตละซองจึงจะหมดจากสมการการไหล3

      (1.1)

โดยท่ี  Q = fl ow rate (cu.m/s) 
 V  = fl ow velocity (m/s) 

 A  = fl ow section area (sq.m) 

 ดังนั้น สามารถหาพ้ืนที่หนาตัดของการไหลได คือ
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  ในการเจาะรูพรุนซองนํ้านี้ กําหนดใหใชดอก
สวานขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร และ 12 มิลลิเมตร 
เนือ่งจากเปนขนาดท่ีสะดวกในการจดัแนวการเจาะและหาซ้ือ
ไดงายตามทองตลาด โดยเจาะรูใหไดพื้นที่ไมเกิน 0.04667 
ตารางเมตร ของแตละซองน้ํา (กรณีภาระแบบสถิต)
  จากการออกแบบหาขนาดรพูรนุซองนํา้ไดขนาด
เสนผาศูนยกลางของรูซองนํ้าที่ทําใหนํ้าไหลออกหมด ณ 
ตําแหนงสูงสุดของซองนํ้าพรุนขนาดความจุ 110 ลิตร หมุน
ดวยความเร็วรอบไมเกิน 5 รอบตอนาที ดังนี้
  (1)  ผนังดานลางของซองน้ําเจาะรูกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง 12 มิลลิเมตร จํานวนแถวละ 13 รู ระยะหาง
แตละรูเทากับ 6.8 เซนติเมตร ระยะหางแถว 3.4 เซนติเมตร 
ทั้งหมด 5 แถว และรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร 
จํานวนแถวละ 14 รู ระยะหางแตละรูเทากับ 6.8 เซนติเมตร 
ระยะหางแถว 3.4 เซนติเมตร ทั้งหมด 6 แถว 
  (2)  ผนังดานขาง (วงใน) ของซองนํา้เจาะรกูลม
ขนาดเสนผาศนูยกลาง 6 มลิลิเมตร จาํนวนแถวละ 27 ร ูระยะ
หางแตละรูเทากับ 3.4 เซนติเมตร ระยะหางแถว 3.4 
เซนติเมตร ทั้งหมด 3 แถว

Figure 3 Porous design of water box

  การออกแบบมอเตอรตนกําลัง
  นํ้าหนักอันเนื่องมาจากโครงเหล็กกังหัน เหล็ก
ซองวิดนํา้และปริมาณน้ําในซองวิดน้ํา จากสมการการคํานวณ

หาทอรค7

 

 โดยที่  

   

  ในงานวิจยันีผู้ออกแบบเลือกใชระบบตอติดกาํลงั
โดยการใชจานโซและโซ และมีระบบทดแรงและทดรอบ เพื่อ
ลดขนาดกําลังของมอเตอรและไดความเร็วรอบที่ตองการ ดัง
รายละเอียดการคํานวณดังนี้
  ระบบทดแรง7ของจานโซกงัหนักบัชดุจานโซกลาง

 
โดยท่ี m

G
 = Gear ratio

 N
G
, Z

2
 = Teeth on gear or following (teeth)

 N
P
, Z

1
 = Teeth on pinion or driving (teeth)

 n
1
 = Gear speeds (rpm)

 n
2
 = Pinion speeds (rpm)

  เพราะฉะน้ันกําลังลดลงเปน 1,618.65/4 = 
404.66 N-m (วัตต) ผูวิจัยเลือกใชมอเตอรไฟฟาขนาด
ประมาณ 1 แรงมา (หรือ 746 วัตต)
  ออกแบบระบบการทดรอบจากมอเตอรไปยัง
จานโซกังหัน จากอัตราทดเทากับ 4.00 ไดความเร็วรอบของ
จานโซกังหัน เทากับ 3 รอบตอนาที (ไมเกิน 5 รอบตอนาที)

Figure 4 Transmission system of water turbine

  ออกแบบหาขนาดแผงโซลาเซลล
  (1) กําลังวัตตที่ใชงานจริงโดยกําหนดใหใช

มอเตอรไฟฟาขนาด 746 วัตต (หรือ 1 แรงมา) 
  (2)  หาคาอนิเวอรเตอรอปุกรณทีใ่ชงานตองไม
ตํา่กวาคากาํลงัวตัตรวมของอุปกรณไฟฟาทัง้หมดซ่ึงจากท่ีใช
งานจริงเทากับ 746 วัตต ดังนั้นอินเวอรเตอรขนาดที่เหมาะ
สมเทากับ 800 วัตต ผูวิจัยเลือกใชอินเวอรเตอรขนาด 2,000 

W. Pure sine wave Power Inverter, Input 24V, output 220 
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V 50 Hz, Peak surge 4,000 W เพื่อรองรับแบตเตอร่ีหลายชุด 

การหาคาความจุของแบตเตอร่ีซึ่งจะคํานวณไดจากสมการ6 
1.4

 BattQ  = 249.79 Ah
โดยที่  Q

Batt
  = battery capacity (Ah) 

 P
Load

 = total power (W) 
 V

Batt
  = battery voltage (V) 

 %DOD  = depth of discharge (40-60%)
  E

Inverter
  = inverter effi ciency (0.8-0.9) 

  T
Batt

 = charging timing (h)

  ดังน้ัน ผูวิจัยเลือกใชแบตเตอร่ีขนาด 125 Ah 
จํานวน 2 ลูก คาความจุแบตเตอร่ีที่เหมาะสมใชงาน เทากับ 
12 Volt 125 Ah ตอแบบอนุกรม2

  (4)  การหาคาขนาดของแผงโซลาเซลล 6 

สามารถทําการหาไดจากสมการ 1.5

  
โดยที่ PV = solar panel power (Watt) 

 Q  = solar energy value (kW-hour/ sq.m) 
 C  = cell loss value (0.8) 

 H  = heat loss value (0.85) 
  I  = inverter effi ciency (0.8-0.9)

 D = light intensity value (kW/sq.m)
 
  ดงันัน้ ผูวจิยัเลอืกใชแผงโซลาเซลล แบบโพล ีค

ริสทัลไลน (Poly crystalline) ขนาด 280 วัตต จํานวน 3 แผง 
ตอแบบขนาน2 
  (5) การหาคาเครื่องชารจประจุแบตเตอร่ีเครื่อง
ควบคุมการชารจตองมีขนาดกําลงัวตัตทีไ่มนอยกวาแผงโซลา
เซลลซึ่งสามารถทําการคํานวณไดจากสมการ6ที่ 1.6

 

โดยท่ี  C
Batt

 = current charge (A) 
  PV  = solar panel power (Watt) 
 V

Batt 
= battery voltage (V)

  ผูวิจัยเลือกใชเคร่ืองชารจประจุแบตเตอร่ีขนาด 
30 A, 24V, 800 W.
  การสรางแบบจําลองโดยใชโปรแกรม Solid-
works 2007 เพื่อใชเปนแบบในการสรางและติดต้ังโครงสราง
กังหันจริง ดังแสดงใน (Figure 5)

Figure 5 The aeration turbine simulation

 3) การสรางและประกอบติดตั้งโครงสรางกังหัน
ดาํเนนิการประกอบโครงกงัหนั ซองวดินํา้และโครงฐานทุนลอย 
ตามแบบจําลอง

Figure 6 The aeration turbine prototype

 4)  การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของกังหัน
ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพระบบกลไกของกังหัน หลัง
จากประกอบติดตั้งโครงสรางกังหันท้ังหมดเรียบรอย และ

ทําการทดสอบดังนี้
  (1) ทดสอบกําลังของมอเตอรขนาด 1 แรงมา 
ของการรับภาระนํ้าหนักในการหมุนกังหันนํ้า
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  (2) ทดสอบความเร็วรอบของกังหันตามท่ีได
จากการออกแบบ
  (3) ทดสอบการไหลของน้ําในซองวิดนํ้า
  (4) ทดสอบการทํางานของระบบโซลาเซลล
 5)  การทดสอบการเพ่ิมปรมิาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา
การทดลองในแหลงนํ้าที่ทําการเติมอากาศ ณ หนองนํ้าขาง
อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กอนกังหันเติม
อากาศทํางานในแหลงนํ้า ตองทําการวัดคาออกซิเจน เพื่อ
เปรยีบเทียบปริมาณการละลายของออกซเิจนหลงัการทดลอง 
โดยจะมีวิธีการทดลองและเก็บขอมูลดังนี้ 
  การวัดคาออกซิเจนในน้ําขณะเดินเคร่ือง จะ
ทําการวัดดวยเครื่องมือวัด Dissolved Oxygen Meter: DO 
Meter ทุกๆ 1 ชั่วโมง เปนเวลา 4-8 ชั่วโมง/วัน ใชระยะเวลา
ในการทดลอง 1-2 สัปดาห โดยจะทําการวัดในความลึก 0.5-
1.00 เมตร มีขั้นตอนการทดลองท่ีแสดงใน (Figure 7) ดังนี้
  (1) ทาํการวดัในจดุท่ี 1 ระยะ 1 เมตร ทัง้ 4 ทศิ
ของกังหัน วัดในความลึก 0.5-1.00 เมตร โดยจะวัดจุดละ 3 
คร้ัง เพือ่หาคาเฉล่ีย แลวนาํคาเฉล่ียมาบันทกึลงในตารางการ
ทดลอง
  (1) ทาํการวดัในจดุท่ี 2 ระยะ 2 เมตร ทัง้ 4 ทศิ
ของกังหัน วัดในความลึก 0.5-1.00 เมตร โดยจะวัดจุดละ 3 
คร้ัง เพือ่หาคาเฉล่ีย แลวนาํคาเฉล่ียมาบันทกึลงในตารางการ
ทดลอง
  (1) ทาํการวดัในจดุท่ี 3 ระยะ 3 เมตร ทัง้ 4 ทศิ
ของกังหัน วัดในความลึก 0.5-1.00 เมตร โดยจะวัดจุดละ 3 

คร้ัง เพือ่หาคาเฉล่ีย แลวนาํคาเฉล่ียมาบันทกึลงในตารางการ

ทดลอง
  (1) ทาํการวดัในจดุท่ี 4 ระยะ 4 เมตร ทัง้ 4 ทศิ

ของกังหัน วัดในความลึก 0.5-1.00 เมตร โดยจะวัดจุดละ 3 
คร้ัง เพือ่หาคาเฉล่ีย แลวนาํคาเฉล่ียมาบันทกึลงในตารางการ

ทดลอง

Figure 7 Dissolved Oxygen testing plan

ผลการวิจัย
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบกลไกของกังหันเติมอากาศ
 การทดสอบประสทิธภิาพระบบกลไกของกงัหนั หลงั
จากประกอบติดตั้งโครงสรางกังหันท้ังหมดเรียบรอย และ
ทําการทดสอบดังนี้
 (1) การทดสอบกําลังของมอเตอรขนาด 1 แรงมา 
ของการรับภาระนํ้าหนักในการหมุนกังหันนํ้า ผลปรากฏวา
มอเตอรขนาด 1 แรงมาสามารถขับเคลื่อนกังนํ้าผานระบบ

กลไกการทดแรงไดอยางมปีระสทิธภิาพ ดงัแสดงใน (Figure 7)

Figure 7 Motor power testing

 (2) การทดสอบความเรว็รอบของกงัหนัตามทีไ่ดจาก
การออกแบบประมาณ 3 รอบตอนาท ีจากการทดสอบ ปรากฏ
วา กังหันหมุนดวยความเร็ว 2.5 รอบตอนาที ซึ่งนอยกวาที่
ออกแบบไว เนื่องจากแรงตานจากน้ําในขณะท่ีซองวิดน้ํา
เคล่ือนท่ีผานนํ้าที่ระดับความลึก 0.50 เมตร จึงทําใหกังหัน
หมุนชาลง
 (3) การทดสอบการไหลของน้ําผานรซูองวดินํา้ จาก

การออกแบบ ตําแหนงของซองวิดนํ้าที่นํ้าไหลออกหมด 
(Figure 2) จากการทดสอบพบวา นํ้าในซองวิดนํ้าไหลผานรู

ซองนํา้ทีต่าํแหนงท่ีกาํหนดพอด ีดวยความเรว็รอบของกงัหนั 
2.5 รอบตอนาที ดังแสดงใน (Figure 8)

Figure 8 Water fl ow testing of water box porous
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 (4) การทดสอบการทํางานของระบบโซลาเซลล จาก
การออกแบบขนาดแผงโซลาเซลล เลือกใชแผงโซลาเซลล 
แบบโพลีคริสทัลไลน ขนาด 280 วัตต จํานวน 3 แผง ตอแบบ
ขนาน แบตเตอรี่ขนาด 125 Ah จํานวน 2 ลูก อินเวอรเตอร
ขนาด 2,000 W. Pure sine wave Power Inverter, Input 24V, 
output 220V 50 Hz, Peak surge 4,000 W เครือ่งชารจประจุ
แบตเตอรี่ขนาด 30 A, 24V, 800 W. จากการทดสอบพบวา 
แผงโซลาเซลลสามารถผลิตกระแสไฟฟาเขาแบตเตอรี่ผาน
ชารจเจอร โดยใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ชวงเวลา 10.00 
น.ของทุกวัน (กรณีที่ไมมีเมฆบังแดด) แผงโซลาเซลลติดตั้ง
ดวยมมุเอยีง 15๐ หนัหนาลาดเอยีงไปทางทิศใตเพือ่รบัแดดท้ัง
ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก กังหันสามารถทํางานได
จากชวงเวลา 09.00-17.00 น. (8 ชั่วโมง) สวนชวงที่ไมมีแดด
หรือกลางคืนสามารถทํางานไดประมาณ 3 ชั่วโมง 

 การทดสอบการเพิม่ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายนํา้

 การทดลองในแหลงนํ้าที่ทําการเติมอากาศ ณ 
หนองนํา้ขางอาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม กอน
ดําเนินการทดลองเติมอากาศในแหลงนํ้าตองทําการวัดคา
ออกซิเจนเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการละลายของออกซิเจน
หลงัการทดลอง โดยกอนการทดลองคาเฉลีย่ปรมิาณออกซเิจน
ที่ระดับความลึก 0.50 เมตร จากผิวนํ้าเฉล่ียเทากับ 3.96 

มิลลิกรัมตอลิตร และคาเฉล่ียปริมาณออกซิเจนท่ีระดับความ
ลึก 1.00 เมตร จากผิวนํ้าเฉลี่ยเทากับ 1.17 มิลลิกรัมตอลิตร
 การวัดคาออกซิเจนในนํ้าขณะท่ีกังหันทํางานจะ
ทําการวัดดวยเครื่องวัดออกซิเจนในนํ้า (Dissolved Oxygen 
Meter, DO Meter) ทุกๆ 1 ชั่วโมง เปนเวลา 4-8 ชั่วโมง/วัน 
ใชระยะเวลาในการทดลอง 1-2 สัปดาห โดยจะทําการวัดที่
ระดับความลึก 0.50 และ1.00 เมตร พรอมมีการวัดอุณหภูมิ
ทุกจุดท่ีมีการวัดคา DO ดังแสดงใน (Table 1, 2)

Table 1 Average amount of oxygen at a depth 0.50 m. (at the average temperature 39.61 C๐)

Distance,(m)

DO, (mg/l) Average
 

1.00 2.00 3.00 4.00

N 6.97 7.05 6.97 6.89 6.97

E 5.35 5.43 5.35 5.27 5.35

S 6.66 6.74 6.66 6.58 6.66

W 5.91 5.94 5.79 5.78 5.86

Total average 6.21

Table 2  Average amount of oxygen at a depth 1.00 m. (at the average temperature 38.56 C๐)

Distance,(m)

DO, (mg/l) Average
 1.00 2.00 3.00 4.00

N 4.67 4.75 4.67 4.59 4.67

E 2.18 2.26 2.18 2.10 2.18

S 2.94 3.02 2.94 2.86 2.94

W 2.50 2.58 2.50 2.42 2.50

Total average 3.07

Position

Position
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W 

Figure 9 Comparison of average amount of oxygen between position and distance at a depth 0.50 m. 

N 

E 

S 

W 

Figure 10 Comparison of average amount of oxygen between position and distance at a depth 1.00 m.

อภิปรายผลการทดลอง
จาก (Table 1) ทีร่ะดับความลึกจากผิวนํา้ 0.50 เมตร หลงัจาก

ที่กังหันน้ําเติมอากาศทําใหมีปริมาณออกซิเจนเฉล่ีย 6.21 
มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อเทียบกับปริมาณออกซิเจนกอนการ
ทดลองท่ีมีระดับปริมาณออกซิเจน 3.96 มิลลิกรัมตอลิตร 
เพราะฉะน้ันปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้น 2.25 มลิลิกรัมตอลิตร 
หรือคิดเปนรอยละ 56.82

 จาก (Table 2) ทีร่ะดบัความลกึจากผวิน้ํา 1.00 เมตร 
หลังจากท่ีกังหันนํ้าเติมอากาศทําใหมีปริมาณออกซิเจนเฉล่ีย 
3.07 มลิลกิรัมตอลิตร เม่ือเทยีบกบัปรมิาณออกซิเจนกอนการ

ทดลองท่ีมีระดับปริมาณออกซิเจน 1.17 มิลลิกรัมตอลิตร 
เพราะฉะน้ันปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้น 1.90 มิลลิกรัมตอลิตร 

หรอืคดิเปนรอยละ 47.98 จาก (Table 1,2) จะเห็นไดวาทีร่ะดับ

ความลึกจากผิวนํา้เพ่ิมขึน้ 0.50 เมตร ทาํใหปรมิาณออกซเิจน
ลดลงประมาณรอยละ 50.56 

 จาก (Figure 9,10) จะเห็นไดวา ในตําแหนงทางทิศ
เหนือของกังหันมีปริมาณออกซิเจนที่สูงสุด เนื่องจากเปน
ตาํแหนงท่ีตกันํา้ขึน้ของซองวดินํา้และกระจายนํา้สูอากาศ รอง

ลงมาคือปริมาณออกซิเจนในทางทิศใตของกังหนั สวนดานทิศ
ตะวนัออกและตะวนัตกของกงัหนัมปีรมิาณออกซเิจนตํา่ลงมา

วิจารณและสรุปผล
 สรปุผลการทดสอบประสิทธภิาพการทาํงานของ

กลไกกังหันเติมอากาศ
 กังหันเติมอากาศสามารถทํางานไดดวยมอเตอรตน
กาํลังขนาด 1 แรงมา ไดพลังงานไฟฟาจากแผงโซลาเซลลแบบ
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โพลีคริสทัลไลน ขนาด 280 วัตต จํานวน 3 แผง ใชรวมกับ
เคร่ืองชารจประจุแบตเตอรี่ขนาด 30 A, 24 V, 800 W 
แบตเตอร่ีขนาด 125 Ah จาํนวน 2 ลกู และอินเวอรเตอรขนาด 
2,000 W, Pure sine wave Power Inverter, Input 24V, 
output 220V 50 Hz, Peak surge 4,000 W กังหันหมุนดวย
ความเรว็รอบ 2.5 รอบตอนาที โดยทีน่ํา้สามารถไหลผานรูซอง
นํ้าที่ออกแบบไวไดหมดพอดีที่ตําแหนงซองน้ําสูงสุด ระบบ
แผงโซลาเซลลสามารถผลิตไฟฟาใหมอเตอรตนกําลังของ
กังหันทํางานได 8 ชั่วโมง
 สรปุผลการทดสอบประสิทธภิาพการเตมิอากาศ
ใหแหลงนํ้า
 กังหันเติมอากาศสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่
ระดบัความลกึจากผิวนํา้ 0.50 เมตร ไดเพิม่ขึน้ 2.25 มลิลกิรมั
ตอลิตร หรือคิดเปนรอยละ 56.82 และท่ีระดับความลึกจากผิ
วนํ้า 1.00 เมตร ปริมาณออกซเิจนเพิ่มขึ้น 1.90 มิลลิกรัมตอ
ลติร หรอืคดิเปนรอยละ 47.98 ทีร่ะดบัความลกึลงไปจากผวินํา้
ทกุ 0.50 เมตร ปรมิาณออกซิเจนลดลงประมาณรอยละ 50.56 
 ในตําแหนงดานหนาและหลังของกังหัน (ดานท่ีตัก
นํา้ขึน้ของซองวิดนํา้) มปีรมิาณออกซเิจนท่ีสงูสุด สวนดานขาง
ของกังหันมีปริมาณออกซิเจนต่ําลงมาเน่ืองจากไมมีการกระ
จายน้ํา
 งานในอนาคต ควรมีการปรบัปรงุการเพิม่เติมอากาศ
ใหแหลงน้ําดานขางของกงัหนัดวยการเพ่ิมเปนระบบปมนํา้อดั
อากาศใตนํ้าโดยใชไฟฟาจากโซลาเซลล หรือออกแบบระบบ
การเคลื่อนท่ีของกังหันรอบบริเวณแหลงน้ําท่ีตองการเติม

อากาศ เพื่อใหสามารถเติมอากาศไดทั่วถึง
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บทคัดยอ
การถายโอนมวลสารเปนกลไกหลักที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการออสโมซิสซึ่งมีปจจัยที่เก่ียวของหลายปจจัย การพยากรณ
การถายโอนมวลในกระบวนการออสโมซสิดวยตวัแบบเชงิคาํนวณจงึเปนสิง่ทีม่คีวามจําเปนทีจ่ะชวยลดตนทนุในการศกึษา งาน
วิจัยนี้จึงนําเสนอการพยากรณการถายโอนมวลในกระบวนการออสโมซิสสับปะรดดวยโครงขายประสาทเทียม 3 ประเภท 

คือ BPNN, RBF และ SVM ซึ่งทั้งสามประเภทเปนวิธีการเรียนรูของเคร่ืองจักรแบบมีผูสอน โดยโครงขายทั้ง 3 แบบจะถูกใชในการ
พยากรณคาปรมิาณนํา้ทีส่ญูเสยีและปริมาณของแข็งทีเ่พิม่ขึน้ในกระบวนการออสโมซิสในสับปะรด ผลการศกึษาพบวาโครงขาย
ประสาทเทียมแบบ BPNN เหมาะสมกับการทํานายปริมาณนํ้าที่สูญเสียสวนโครงขายประสาทเทียมแบบ BPNN เหมาะสมกับ
การทํานายคาปริมาณของแข็งที่เพ่ิมขึ้น

คําสําคัญ: การทํานายการถายโอนมวลในกระบวนการออสโมซิส โครงขายประสาทเทียม

Abstract
Mass transfer is a principal mechanism occurring during the osmotic process. It involves many factors. Prediction of 
mass transfer during the osmotic process, based on a scientifi c computier model is necessary to reduce processing 
cost. In this research, BPNN, RBF and SVM were used for mass transfer predicting during the osmotic process of 
pineapple. They were used for predicting water loss and solid gain. Experimental results showed that the BPNN was 
suitable for water loss prediction. However, the RBF was optimal learning machine for estimating solid gain.

Keywords: Prediction of Mass Transfer during Osmosis Process, Artifi cial Neural Networks

บทนํา
สบัปะรดเปนพชืเศรษฐกจิของไทยทีส่ามารถเกบ็เก่ียวไดตลอด
ทั้งป จึงมีการนํามาแปรรูปเปนผลิตผลตางๆ เพื่อเพิ่มมูลคา
และยืดอายุการเก็บรักษา วิธีการแปรรูปสับปะรดวิธีการหนึ่ง
คือ การออสโมซิสสับปะรดรวมกับการอบแหงเพื่อใหได
ผลติภณัฑอาหารวางชนิดใหมทีม่รีสชาตอิรอยและอายุการเก็บ

รักษานาน โดยการออสโมซิสเปนวิธีการลดปริมาณน้ําใน
อาหารลงดวยการแชชิน้อาหารลงในสารละลายออสโมตกิ เชน 
สารละลายนํ้าตาล สารละลายเกลือ หรือสารละลายผสม

ระหวางน้ําตาลและสารดูดความช้ืน ซึง่สารละลายออสโมติกทีใ่ช

เปนสารละลายเขมขนทีม่คีาแรงดันสูงทาํใหเกิดความแตกตาง
ของแรงดันออสโมติกระหวางภายในเซลลของช้ินอาหารและ

สารละลายภายนอก เกิดเปนแรงขับใหมีการถายโอนมวลสาร
ระหวางชิ้นอาหารและสารละลายภายนอกผานเยื่อหุมเซลล
หรือเซลลเมมเบรนท่ีทําหนาท่ีเปนเย่ือเลือกผาน นํ้าภายใน

เซลลอาหารจะแพรออกจากเซลลสูสารละลายภายนอก ใน
ขณะเดียวกันตัวถกูละลายภายนอกก็จะแพรเขาสูภายในเซลล
ของอาหาร2เราสามารถเพ่ิมอตัราการถายโอนมวลสารดังกลาว
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ไดดวยการใชสุญญากาศในการเตรียมขั้นตน ซึ่งจะชวยให
เนื้อเยื่อของสับปะรดมีความพรุนมากขึ้นจึงทําใหนํ้าและสาร

ละลายออสโมติกสามารถแพรผานเซลลเมมเบรนไดดยีิง่ข้ึน และ
เน่ืองจากอตัราการถายโอนมวลสารเปนปจจยัสาํคญัทีม่ผีลตอ
การลดปรมิาณนํา้ในอาหารดวยกระบวนการออสโมซสิ ดงันัน้ 
หากเราสามารถสรางแบบจาํลองทีส่ามารถอธบิายกระบวนการ

ดงักลาวไดจะมีประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนากระบวนการใน
ระดับสงูตอไป แตการถายโอนมวลสารในระหวางกระบวนการ
ออสโมซิสนั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของกับการถายโอนมวลสาร
หลายๆปจจัยรวมกัน ซึ่งการสรางแบบจําลองแบบ Empirical 
model มกัมขีอจํากดัของการนาํแบบจาํลองนัน้ไปใช ทีจ่ะตอง
ควบคุมสภาวะของการทดลองใหเปนสภาวะเชนเดียวกับ
สภาวะท่ีไดสรางแบบจําลองข้ึน แบบจําลองเหลานั้นจะนําไป
สูการตอยอดในระบบการผลติขนาดใหญขึน้ไดยาก เพือ่แกไข
ปญหาน้ัน งานวิจัยนี้จึงสนใจใชระบบโครงขายประสาท
เทียม(Artifi cial Neural Network) เขามาชวยในการสรางแบบ

จาํลองท่ีสามารถตอบสนองตอการนําไปใชในระบบอุตสาหกรรม

ไดดียิ่งขึ้น
 โครงขายประสาทเทยีมเปนรูปแบบของการประมวล
ผลขอมูลโดยเลียนแบบการทํางานของระบบประสาทของ
มนุษย จึงมีลักษณะเดนที่สําคัญ คือ มีความสามารถในการ
เรียนรูและปรับตัวได โดยมีโครงสรางการประมวลผลที่เปน
โครงขายที่เชื่อมตอกันอยางทั่วถึง ทําใหโครงขายประสาท
เทยีมสามารถคนหาความสมัพนัธระหวางขอมลูทีส่ลบัซบัซอน
ไดดี จึงมีการนําโครงขายประสาทเทียมมาประยุกตใชในงาน
วิจัยดานตางๆ เชน การเรียนรูรูปแบบ การแยกประเภท 
การพยากรณ หรือ การหาคาเหมาะท่ีสุด (optimization) 
เปนตน1,3,4,5 จากความสามารถในการแกปญหาที่มีความ
สมัพันธซบัซอนดงักลาว โครงขายประสาทเทียมจึงเปนเคร่ือง
มือที่มีความเปนไปไดในการนํามาใชสรางแบบจําลองสําหรับ
การถายโอนมวลสารในระหวางการออสโมซิสสับปะรดท่ีผาน

การเตรยีมขัน้ตนดวยสญุญากาศเพือ่เพ่ิมความสามารถในการ
ถายโอนมวลสารของชิ้นสับปะรดและทําการออสโมซิสดวย
สารละลายผสมระหวางนํ้าตาลซูโครสและกลีเซอรอล
 จากขอมูลใน (Table 2, 3) กําหนดให  แทน 
Vacuum time,  แทน Soaking time และ  แทน Actual 

value (คาขอมลูจรงิจากการทดลอง) จากการสงัเกตพฤตกิรรม
ของคาของ   และ   พบวา   และ 

 ในการประมาณ
คาของ  โดยใชวธิกีารทางพีชคณติ
โดยตรงน้ัน จากลักษณะดังกลาวของตัวแปรตนท้ังสองตัวแปร

จะทําไดคอนขางยาก ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาตัวแบบของโครงขายประสาทเทียมท่ีเหมาะสมสรางตัว
แบบเพ่ือการพยากรณการถายโอนมวลสารในสับปะรดระหวาง
กระบวนการออสโมซสิดวยโครงขายประสาทเทยีมและเปรยีบ

เทยีบประสทิธภิาพตวัแบบการพยากรณการถายโอนมวลสาร
ในสับปะรดระหวางกระบวนการออสโมซิสตามวิธีการที่กลาว
ไวขางตน

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
 กระบวนการออสโมซิสสับปะรด
 ใชวัตถุดิบ คือ สับปะรดพันธุศรีราชาท่ีมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด 13 ± 1 องศาบริกซ ปอกเปลือก
และหั่นเปนชิ้นขนาด 2 x 2 x 1 เซนติเมตร ปริมาณ 100 กรัม 
แชในสารละลายออสโมติกซึ่งเปนสารละลายผสมระหวาง
ซูโครส 32.5เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก รวมกับกลีเซอรอล 32.5 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
ใชอัตราสวนระหวางสารละลายออสโมติกตอสับปะรด 3: 1 
(โดยนํ้าหนัก) เตรียมขั้นตนกอนการออสโมซิสดวยการลด
ความดันภายในฟลาสกทีใ่ชออสโมซสิลงเปน 200±10 mbarด
วยชุดเคร่ืองทําสุญญากาศแบบไดอะเตรม คงความดันนีไ้วเปน
เวลา 15 นาที จากนั้นถอดฟลาสกออกจากชุดเคร่ืองทํา
สญุญากาศแลวแชฟลาสกลงในอางนํา้ควบคมุอณุหภมูไิวที ่50 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 240 นาที ตัวอยางจะถูกนํามา
วิเคราะหการถายโอนมวลสาร ทุกๆ 20, 40, 60, 120, 180 
และ 240 นาที โดยนําชิ้นสับปะรดออกจากฟลาสก ซับใหแหง
ดวยกระดาษซับ นําไปชั่งนํ้าหนักและหาความชื้นบันทึกเปน
นํา้หนักและความช้ืนหลังการออสโมซิส ทาํการทดลองท้ังหมด 
3 ซํา้คาํนวณอตัราการถายโอนมวลสาร คอื ปรมิาณนํา้ท่ีสญูเสยี 
(Water lose; WL) และปรมิาณของแขง็ท่ีเพิม่ขึน้ (Solid Gain; 
SG)7 ดังนี้

 เมื่อ  คือ นํ้าหนักเริ่มตนของตัวอยาง (กรัม), คือ 

นํ้าหนักตัวอยางที่เวลาใด ๆ (กรัม),  คือ ปริมาณความช้ืน
เริ่มตนของตัวอยาง (กรัมนํ้า/100 กรัม) และ  คือ ปริมาณ
ความชื้นของตัวอยางที่เวลาใดๆ (กรัมนํ้า/100 กรัม)
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การสรางตัวแบบเพื่อการพยากรณการถายโอนมวลสาร
ในสับปะรดระหวางกระบวนการออสโมซิส
 การสรางตัวแบบโครงขายประสาทเทียมซ่ึงใชในการ
คาํนวณคาตวัเลขของการพยากรณและสามารถนาํคาดงักลาว
มาเปรียบเทียบกับคาการถายโอนมวลจริงโดยนําระบบโครง

ขายประสาทเทียมแบบมีผูสอน(Supervised Learning Artifi cial 
Neural Network) จํานวน 3 โครงขาย ประกอบดวยโครงขาย
ประสาทเทยีมแบบแพรยอนกลบั (Back-propagation Neural 
Networks: BPNN), แบบฟงกชันรัศมีฐาน (Radial Basis 
Function: RBF) และ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support 
Vector Machines: SVM)6มาทํานายคาการถายโอนมวลเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของสามโครงขายใน
ขอมูลชุดนี้ ดังแสดงใน (Figure 1)

 

Figure 1 Prediction Process

 โครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับ(Back-
propagation Neural Networks: BPNN) เปนขั้นตอนวิธีที่ใช

ในการเรียนรูของเครอืขายประสาทเทยีมทีม่โีครงขายประสาท
เทียมแบบหลายชั้น (Multilayer neural network) เพ่ือใชใน
การปรับคาน้ําหนักในเสนเช่ือมตอระหวางโหนดใหเหมาะสม 

โดยการปรับคานี้จะขึ้นกับความแตกตางของคาเอาตพุตท่ี
คํานวณไดกับคาเอาตพุตที่ตองการ 

โดย
  คือ เซตของคําตอบโหนดในขายงานประสาทฯ

  คือ คาคําตอบเปาหมายที่ตองการ

  คือ โหนดของคําตอบที่กําลังสนใจ
  คือ ตัวอยางที่กําลังใชในการสอน

 
Figure 2 Back-Propagation Neural Network Structures

 ขั้นตอนการประมวลผลของโครงขายประสาทเทียม
แบบแพรยอนกลับ สามารถสรุปได ดังนี้
 1. กําหนดคานํ้าหนักเริ่มตน โดยในทางปฏิบัติจะ
กําหนดเปนคาจํานวนตํ่า (ใกล 0)
 2. นําขอมูลตัวอยางที่ตองการสอนเขาชั้นนําเขา 
(input layer) 

 3. คาํนวณคาคาํตอบในทุกโหนดท่ีชัน้ซอน (hidden 
layer) พรอมการกระตุนคาคําตอบ 
 4.  คํานวณคาคําตอบในทุกโหนดท่ีชั้นคําตอบ 
(output layer) พรอมการกระตุนคาคําตอบ 
 5.  คํานวณคาคลาดเคลื่อนสําหรับทุกโหนดในช้ัน
คําตอบ
 6.  ปรับคานํ้าหนักระหวางชั้นซอนกับชั้นคําตอบ
 7.  ปรับคานํ้าหนักระหวางชั้นนําเขากับชั้นซอน
 8.  คํานวณคาความคลาดเคล่ือนรวม แลววนกลับ
ไปทํางานขั้นตอนที่ 2. ถาความคลาดเคลื่อนยังไมเปนไปตาม
ที่กําหนด หรือ ยังไมครบจํานวนรอบตามกําหนดไว

 โครงขายประสาทเทียมแบบฟงกชันรัศมีฐาน 
(Radial Basis Function: RBF) เปนโครงขายประสาทเทียม
ที่นําเอาแนวคิดการทํานายคาภายในรัศมีของวงกลมหรือวงรี 
ซึง่จะชวยลดจาํนวนของเสนแบง (Hyperplane) ลงไดดงัแสดง
ใน (Figure 3)

Figure 3 Radial Basis Functions Network Structures
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 โดย RBF มีขั้นตอนคํานวณที่สําคัญดังนี้
 1. กําหนดจํานวนจุดศูนยกลาง คารัศมีของแตละ
วงกลมพรอมฟงกชันการคํานวณของแตละวงกลม 

 2.  นําขอมูลตัวอยางที่ตองการสอนเขาชั้นนําเขา 
(input layer)  แลวคํานวณคาคําตอบใน Hidden Layer 
โดยฟงกชันท่ีกําหนดไว  ในขั้นตอนที่ 1
 3.  คํานวณคาคําตอบในทุกโหนดท่ีชั้นคําตอบ 
(output layer) พรอมการกระตุนคาคําตอบ 
 4.  คํานวณคาคลาดเคลื่อนสําหรับทุกโหนดในชั้น
คําตอบ
 5.  ปรับคานํ้าหนักระหวางชั้นซอนกับช้ันคําตอบ
 6.  ปรับตําแหนงจุดศูนยกลางของแตละวงกลม
 7.  คํานวณคาความคลาดเคล่ือนรวม แลววนกลับ
ไปทํางานข้ันตอนที่ 2. ถาความคลาดเคลื่อนยังไมเปนไปตาม
ที่กําหนด หรือ ยังไมครบจํานวนรอบตามกําหนดไว

 ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector 
Machine: SVM) จุดมุงหมายท่ีสําคัญของแนวคิด SVM คือ
การหาเสนแบง Hyperplane ซึ่งใชแบงขอมูลออกเปนคลาส 
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดี โดยพิจารณาจากสมการเสนตรง Hyper 
planes และ SVM จะทําการคนหาจุดของขอมูลที่อยูใกลเสน
แบง Hyper planes ซึ่งจุดนี้เรียกวา “Support Vector” มีหลัก
การดังน้ี
 1. นําขอมูลคํานวณหาคา y ซึ่งคา จากสมการ
      
 2. คํานวณหาเสนแบง ซึ่งเรียกวาเสน Optimal 

Hyperplane จากสมการ
     
 3. ระยะทาง (d) หรือ maximum margin จากเสน
ขอบ ณ จุด ไปยัง hyperplane แสดงดังสมการ

     
   คือ เวกเตอรนํ้าหนัก (Weight Vector)

    คือ Input
   คือ คาคงที่ที่กําหนดขึ้นเพ่ือใหเหมาะสม

กับการจัดกลุม

Figure 4 Support Vector Separation Hyperplane

 4. เลอืกจดุทีอ่ยูใกลเสนตรง Optimal Hyperplane 
ทั้งเหนือเสนซึ่งเรียกวา “ขอบลาง” ซึ่งเปนขอบลางสุดของ
คลาส ที่อยูเหนือเสนตรง Optimal Hyperplane และใตเสน
เรยีกวา “ขอบบน” ซึง่เปนขอบบนสดุของคลาสทีอ่ยูใตเสนตรง 
Optimal Hyperplane เพื่อท่ีจะหาระยะทางระหวางเสนขอบ
ทัง้สองโดยจะเลือกเอาคาระยะทางท่ีหางจากเสนตรง Optimal 
Hyperplane ที่นอยที่สุดเปนตัวเลือกในการจัดกลุมขอมูล

 โครงขายประสาทเทยีมสาํหรบัการทาํนายปริมาณ
นํ้าที่สูญเสียในสารละลายซูโครสรวมกับกลีเซอรอล
 การทํานายปริมาณน้ําทีส่ญูเสียในสารละลายซูโครส
รวมกับกลเีซอรอลสาํหรบังานวจิยันี ้จะเปรยีบเทยีบจาก 3 วธิ ี
คือ BPNN, SVM และ RBF โดยแตละวิธีจะมีโครงสรางและ
พารามิเตอรที่ไดจากการทดลองแลววาไดผลลัพธดีที่สุดโดย
พิจารณาจากคาMAEที่ไดตํ่าที่สุดจากคาพารามิเตอรตาง ๆ 
สําหรับขอมูลชุดนี้ ดังนี้

BPNN
 hiddenLayers: 4

 learningRate: 0.3
 momentum: 0.1

 trainingTime: 5000
RBF
 minStdDev: 0.1

 numClusters: 10
SVM
 C: 1
 Kernel: PolyKernel
 regOptimizer: RegSMOImproved
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 โครงขายประสาทเทยีมสาํหรบัการทาํนายปริมาณ

ของแขง็ทีเ่พิม่ขึน้ในสารละลายซโูครสรวมกบักลีเซอรอล
 การทํานายปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้นในสารละลาย 
ซูโครสรวมกับกลีเซอรอลสําหรับงานวิจัยนี้ จะเปรียบเทียบ
จาก 3 วิธี คือ BPNN, SVM และ RBF โดยแตละวิธีจะมี
โครงสรางและพารามิเตอรที่ไดจากการทดลองแลววาได
ผลลัพธดีที่สุดโดยพิจารณาจากคาMAEที่ไดตํ่าที่สุดจากคา
พารามิเตอรตาง ๆ สําหรับขอมูลชุดนี้ ดังนี้
BPNN
 hiddenLayers: 4
 learningRate: 0.3
 momentum: 0.1
 trainingTime: 5000
RBF
 minStdDev: 0.1
 numClusters: 9
SVM
 C: 1
 Kernel: NormalizedPolyKernel
 regOptimizer: RegSMO

 ชุดขอมูลสําหรับการทดสอบการสรางตัวแบบ
จําลองพยากรณ
 จากขอมูลที่รวบรวมไดจากการทดลองท้ังหมด
นํามาผานข้ันตอนการสกัดปจจัยในแตละกระบวนการก็จะได

ขอมลูนําเขาโครงขายประสาทเทียมโดยในการทํางานของโครง

ขายประสาทเทยีมนัน้ไดทาํการสุมขอมลูทีไ่ดจากปจจยัตวัใหม
ออกเปน 4 กลุมเพื่อใชในการฝกสอนและการทดสอบดัง 

(Table 1)

Table 1 Training and testing sets

Data set Group 

1

Group 

2

Group 

3

Group 

4

Training set 60% 70% 80% 90%

Testing set 40% 30% 20% 10%

 เนื่องจากวาในงานวิจัยนี้ไดนําเอาโครงขายประสาท
เทียมแบบแพรยอนกลับ (BPNN), แบบฟงกชันรัศมีฐาน 

(RBF) และ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector
Machines: SVM) มาใชเพ่ือทาํนายคาปรมิาณนํา้ทีส่ญูเสยีและ 
ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้นเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

โครงขายทั้งสามแบบโดยใชขอมูลชุดเดียวกัน โดยขอมูลที่ใช
ในการสรางตัวแบบเพ่ือการพยากรณ เพื่อหาโมเดลท่ีเหมาะ
สมจะถูกแบงออกเปน 2 ชุดขอมูลดังนี้
 1. ชุดขอมูลสารละลายซูโครสรวมกับกลีเซอรอล
สําหรับการทํานายปริมาณนํ้าที่สูญเสีย
 2. ชุดขอมูลสารละลายซูโครสรวมกับกลีเซอรอล
สําหรับการทํานายปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น

 การประมาณคาความถูกตองของการทํานาย
 การประเมินคาความถูกตองของวิธกีารทํานายท้ัง 3 
โครงขาย จะใชการเปรียบเทียบหาวิธทีีเ่หมาะสมไดแก BPNN, 
RBF และ SVMเทียบกับคาขอมูลจริงจากการทดลอง โดยจะ
ใช Weka tools (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/) เปน
เครื่องมือในการทดลองซึ่งในแตละวิธีที่นํามาเปรียบเทียบกัน
นีจ้ะถูกปรับโครงสรางและพารามิเตอรใหมคีวามเหมาะสมกับ

ชุดขอมูลนั้นๆ
 เกณฑที่ใชในการวัดประสิทธิภาพ ไดแก MAE, 
RMSE, RAE และ RRSE ดังนี้
 เมื่อ P  คือ คาที่ทํานายได
  A  คือ คาจริง
  A

m
 คือ คาเฉลี่ยของคาจริงทั้งหมด

 1. Mean absolute error

  

 2. Root mean squared error  

  

 3. Relative absolute error  

  
 4. Root relative squared error 

  

ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
 จากทีก่ลาวมาขางตนงานวจิยันี ้จะศกึษาขัน้ตอนวธิี
สําหรับการสรางตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับการทํานายปริ

มาณนํ้าที่สูญเสียในสารละลายซูโครสรวมกับกลีเชอรอล และ
ตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับการทํานายปริมาณของแข็งที่เพิ่ม
ขึ้นในสารละลายซูโครสรวมกับกลีเชอรอลตามลําดับ โดยขั้น
ตอนวิธีที่เลือกใชในการทํานายตัวแบบในงานวิจัยนี้เปนโครง
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ขายประสาทเทียมแบบมีผูสอน (Supervised learning neural 
network) ประกอบดวย BPNN, RBF และ SVMทั้งสามตัวแบ
บท่ีเลือกมาน้ีเปนตัวแบบมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั่วไปในการ
สรางตัวแบบเพื่อการพยากรณ จากนั้นจะนําตัวแบบทั้งสาม
ประเภทไปทําการทํานายขอมูลจริง คือปริมาณนํ้าที่สูญเสีย
และปริมาณของแข็งท่ีเพ่ิมขึ้นที่ไดจากการทดลองในหอง
ปฏิบัติการท่ีมีการควบคุมปจจัยภายนอกอยางถูกตองและ
เหมาะสม โดย (Table 2) และ (Table 3) จะเปนผลของการ
ทาํนายปรมิาณนํา้ท่ีสญูเสยีในสารละลายซโูครสรวมกบักลเีชอ
รอล และผลการเปรียบเทียบเกณฑวดัประสิทธภิาพ ตามลําดบั 
สวนใน (Table 4) และ (Table 5) จะเปนผลของการทํานาย
ปริมาณของแข็งท่ีเพิ่มขึ้นในสารละลายซูโครสรวมกับกลีเซ
อรอล และผลการเปรียบเทียบเกณฑวัดประสิทธิภาพ

 โครงขายประสาทเทียมสาํหรับการทํานายปริมาณ

นํ้าที่สูญเสียในสารละลายซูโครสรวมกับกลีเซอรอล
 จากผลการทดลองดัง (Table 2) แสดงใหเห็นวาคา
ปรมิาณน้ําทีส่ญูเสยีของชุดขอมลูสารละลายซูโครสรวมกบักลี
เซอรอลนั้น โดยมีขอมูลที่ใชในการทดลอง 12 คา พบวาโครง
ขายประสาทเทียมที่เหมาะสมในการสรางตัวแบบ คือ โครง
ขายประสาทเทียมแบบ BPNN โดยในขั้นตนพิจารณาเฉพาะ
คาซึ่ง BPNN ใหคา (แสดงใน (Table 3)) และเมื่อพิจารณา
กราฟการทํานายปริมาณนํ้าที่สูญเสียใน (Figure 5(ก) - (ง)) 
แสดงใหเห็นคาการทํานายดวย BPNN จะอยูในระนาบ
เดียวกันกับคาจริง (Actual values) และเมื่อพิจารณาเฉพาะ

คาความแตกตางของการทาํนาย ใน (Figure 2 (ง)) พบวา มคีาความ
แปรปรวนตํา่ทีส่ดุ ซึง่คาคลาดเคลือ่นหรอืความแตกตางเฉลีย่
รวมในทุกตวัวดัประสิทธภิาพความถกูตองตามทีก่ลาวไวในขอ 

2.6 ไดแสดงไวใน (Table 3) ซึง่โครงขายประสาทเทยีมแบบ BPNN 
ใหคาความแตกตางเฉลี่ยต่ําที่สุดในทุกตัววัดประสิทธิภาพ

Table 2 Water loss prediction of Sucrose and Glycerol solution experiments

No. Vacuum
time

Soaking
time

Actual
Value

Prediction Values Difference

BPNN RBF SVM BPNN RBF SVM

1 0 20 24.96 24.95 27.00 32.61 0.01 -2.04 -7.65

2 0 40 30.82 31.31 28.44 33.93 -0.49 2.38 -3.11

3 0 60 34.88 34.99 34.74 35.24 -0.11 0.14 -0.36

4 0 120 39.40 39.41 39.71 39.19 -0.01 -0.31 0.21

5 0 180 45.11 44.88 44.90 43.13 0.23 0.21 1.98

6 0 240 46.01 45.77 46.07 47.08 0.24 -0.06 -1.07

7 15 20 29.89 29.75 29.77 33.13 0.14 0.12 -3.24

8 15 40 35.03 34.74 35.78 34.44 0.29 -0.75 0.59

9 15 60 37.43 36.86 37.12 35.75 0.57 0.31 1.68

10 15 120 40.18 40.20 40.18 39.70 -0.02 0.00 0.48

11 15 180 44.75 45.00 44.76 43.64 -0.25 -0.01 1.11

12 15 240 46.48 45.58 46.48 47.59 0.90 0.00 -1.11
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Figure 5 Comparing water loss prediction of Sucrose and Glycerol (a) Back-Propagation Neural Network Structures 
(b) Radial Basis Functions Network Structures (c) Support Vector Machine (d) errors from 3 predictors

Table 3  Performance index of Water loss prediction

BPNN RBF SVM

0.27 0.53 1.88

0.37 0.94 2.74

4.73 9.19 32.76

5.52 13.97 40.59

 

 จากผลการทดลองใน (Table 3) เมือ่พจิารณาคา MAE, 
RMSE, RAE และ RRSE พบวา การเรียนรูแบบ BPNN ให

ผลตํา่ในทุกๆ คา แสดงใหเห็นวาสําหรับการทดลองของซูโครส
รวมกับกลีเซอรอล เพื่อทํานายปริมาณน้ําท่ีสูญเสียดวยการ
เรยีนรู BPNN ไดผลทีใ่กลกบัคาจรงิมากท่ีสดุ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับ RBF และ SVMโดยเมื่อพิจารณาควบคูกับ (Figure 5 (ง))

ใหผลสอดคลองกัน คือ ผลตางของความแตกตาง (error) 
ระหวางคาจริงกับคาที่ไดจากการประมาณจากวิธี BPNN มี
ความแปรปรวนของเสนกราฟนอยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 วิธี
 โครงขายประสาทเทยีมสาํหรบัการทาํนายปริมาณ

ของแขง็ทีเ่พิม่ขึน้ในสารละลายซโูครสรวมกบักลเีซอรอล
 จากผลการทดลองดัง (Table 4) แสดงใหเห็นวาคา

ปริมาณของแข็งที่ เพิ่มขึ้นของชุดขอมูลซูโครสรวมกับ
กลีเซอรอลนั้น โครงขายประสาทเทียมที่เหมาะสม คือ โครง
ขายประสาทเทียมแบบ RBF ซึง่จากกราฟแสดงใน (Figure 6 (ง))

แสดงใหเหน็คาความแตกตางของการทํานายมีคาอยูในระนาบ
เดียวกันกับคาจริง (Actual values) ซึ่งคาคลาดเคลื่อนหรือ

ความแตกตางเฉลีย่รวมในทกุตัววดัประสทิธิภาพความถกูตอง
ตามที่กลาวไวในขอ 2.6 ไดแสดงไวใน (Table 5) ซึ่งโครงขาย
ประสาทเทียมแบบ RBF ใหคาความแตกตางเฉลี่ยต่ําที่สุด
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Table 4  Solid gain prediction of Sucrose and Glycerol solution experiments

No. Vacuum

time

Soaking

time

Actual

Value

Prediction Values Difference

BPNN RBF SVM BPNN RBF SVM

1 0 20 7.75 7.81 7.60 7.87 -0.06 0.15 -0.12 

2 0 40 8.23 8.50 8.47 10.35 -0.27 -0.24 -2.12 

3 0 60 9.15 9.08 9.07 10.35 0.07 0.08 -1.20 

4 0 120 10.29 10.36 10.33 10.35 -0.07 -0.04 -0.06 

5 0 180 12.46 11.36 12.42 10.35 1.10 0.04 2.11

6 0 240 12.66 12.72 12.68 10.35 -0.06 -0.02 2.31

7 15 20 11.81 12.55 11.84 12.06 -0.74 -0.03 -0.25 

8 15 40 15.58 14.32 15.31 14.42 1.26 0.27 1.16

9 15 60 15.93 16.15 16.18 16.64 -0.22 -0.25 -0.71 

10 15 120 21.31 21.22 21.28 21.67 0.09 0.03 -0.36 

11 15 180 24.94 24.13 24.96 23.98 0.81 -0.02 0.96

12 15 240 24.76 24.49 24.75 24.35 0.27 0.01 0.41
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Figure 6 Comparing solid gain prediction of Sucrose and Glycerol (a) Back-Propagation Neural Network Structures 
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(b) Radial Basis Functions Network Struc-
tures (c) Support Vector Machine (d) errors 
from 3 predictors

Table 5 Performance index of Solid gain prediction
 

BPNN RBF SVM

0.42 0.10 0.98

0.59 0.14 1.25

8.46  1.95 19.86

10.14 2.33 21.46

 

 จากผลการทดลองใน (Table 5) เม่ือพิจารณาคา MAE,

RMSE, RAE และ RRSE พบวา การเรียนรูแบบ RBF ให
ผลตํา่ในทุกๆ คา แสดงใหเห็นวาสําหรับการทดลองของซูโครส
รวมกับกลีเซอรอล เพื่อทํานายปริมาณของแข็งที่เพ่ิมข้ึนดวย
การเรียนรู RBFไดผลท่ีใกลกับคาจริงมากท่ีสุด เมื่อเปรียบ
เทียบกับ BPNNและ SVM โดยเม่ือพจิารณาควบคูกบั (Figure 6 (ง))

ใหผลสอดคลองกัน คือ ผลตางของความแตกตาง (error) 
ระหวางคาจริงกับคาที่ไดจากการประมาณจากวิธี BPNN มี
ความแปรปรวนของเสนกราฟนอยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 วิธี

สรุปผลการทดลอง
งานวิจยันี ้นาํเสนอการใชโครงขายประสาทเทียมในการพยากรณ

การถายโอนมวลในกระบวนการออสโมซิสในสับปะรดจากผล
การทดลองพบวา โครงขายประสาทเทียมแบบ BPNN เปน

โครงขายประสาทเทียมที่เหมาะกับการทํานายขอมูลปริ
มาณน้ําท่ีสูญเสียโดยมีคาคาดเคลื่อน MAE เทากับ 0.27 และ 

โครงขายประสาทเทียมแบบ RBF เปนโครงขายประสาทเทียม
ที่เหมาะกับการทํานายขอมูลปริมาณของแข็งท่ีเพิ่มขึ้นโดยมี
คาคาดเคล่ือน MAE เทากบั 0.10ทัง้นีเ้นือ่งจาก ตวัแบบในการ
ประมาณคาฟงกชัน (Function Approximation) แตละตัวนั้น 

จะมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลที่ใช
ในการทํานาย (Pattern of Functions) จากงานวิจัยนี้ เราจะ
สามารถนําโครงขายประสาทเทียมไปใชในการทํานายลักษณะ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําของแมนํ้าทาจีนตอนลางท่ีมีความคดเค้ียวอยางมาก 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้านี้ไดยึดถือแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการพัฒนาคลองลัดโพธิ์
เพ่ือใชเปนคลองลัดในการระบายนํ้าของแมนํ้าเจาพระยาตอนลางในชวงที่มีความคดเคี้ยวที่อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมทุรปราการ ในการศกึษานีไ้ดประยกุตใชแบบจาํลองอทุกพลศาสตร (1 มติ)ิ จาํลอง และวเิคราะหสภาพการไหลของนํา้ในลาํนํา้
เพือ่หาประสิทธภิาพการระบายน้ํา พรอมท้ังทาํการจําลองเพ่ิมคลองลัดในชวงท่ีมคีวามคดเค้ียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการระบาย
นํ้าในแมนํ้าทาจีนตอนลาง ซึ่งจากการศึกษาเริ่มจากจําลองการระบายน้ําของคลองลัดที่มีหนาตัดสอดคลองกับลําน้ําเดิม 
ผลการศึกษาพบวาคลองลัดชวยระบายนํ้าไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามคลองลัดดังกลาวนี้มีขนาดใหญไมเหมาะสมในการ
กอสราง ดงัน้ันจงึทาํการศึกษาการระบายน้ําของคลองลัดทีอ่อกแบบหนาตดัตามหลักการหนาตดัทีด่ทีีส่ดุทางชลศาสตร ผลการ
ศกึษาพบวาหนาตดัรปูสีเ่หล่ียมคางหมูเปนหนาตดัทีเ่หมาะสมท่ีสดุ ใหพืน้ทีห่นาตัดทีน่อยทีส่ดุและยังมปีระสิทธภิาพการระบาย
นํ้าสูงท่ีสุดดวย

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการระบายนํ้า คลองลัด หนาตัดท่ีดีที่สุดทางชลศาสตร แมนํ้าทาจนี

Abstract
This research aims to study methods of increasing the drainage effi ciency of the lower meandering Thachin River.  
The concept is the initiative of His Majesty King Bhumipol Adulyadej under the Lad Pho Canal project. The Lad Pho 

Canal is used as a shortcut canal to drain the lower meandering Chopraya River at Phrapradaeng  District in 
Samut Prakan province. This study aimed to apply a hydrodynamic model (1D) to simulate and analyze fl ow 

circulation to fi nd drainage effi ciency. The analysis would then be used to construct a shortcut canal on the lower 
meandering Thachin River to improve the river’s drainage effi ciency.  The study began by simulating the drainage of 

the shortcut canal employing a cross sectional shape corresponding to the river.  The results indicated that the 
shortcut canal helped the drainage; however, the canal is very large and construction of this cross sectional shape 
would be unsuitable.  As such, the study of drainage shortcut canals was designed based on the principles of  best 

hydraulic section.  The results showed that a trapezoid cross section was the most appropriate due to its minimal 
cross sectional area and effective drainage capabilities.
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บทนํา
แมนํ้าทาจีนตอนลางมักเกิดปญหาอุทกภัยบอยคร้ัง ซึ่งสราง
ความเสียหายใหกับพ้ืนที่เกษตรกรรมและบานเรือนของ
ประชาชนทีอ่ยูอาศยัในพืน้ทีบ่รเิวณแมนํา้เปนจาํนวนมากและ
เปนประจําทกุป โดยปญหาอุทกภัยดังกลาวมีสาเหตุสวนหน่ึง
มาจากการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิบรเิวณพืน้ท่ีตนน้ําและการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองทําใหการระบายนํ้าในพื้นท่ีไมเพียง
พอ ซึง่การขยายตวัของชมุชนทาํใหมกีารเพิม่พืน้ผวิทบึนํา้ ยก
ตัวอยางเชน หลังคาบานเรือน พื้นผิวถนน เปนตน จึงทําให
สัมประสิทธิ์การเกิดนํ้าทาเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดนํ้าทาเร็วขึ้นและ
ยอดนํา้นองสงูขึน้ นอกจากน้ีการถมปรับพืน้ทีแ่ละการกอสราง
สาธารณูปโภคบางประเภทยังมีผลตอการระบายนํ้าอีกดวย 
 นอกจากการขาดประสิทธภิาพการระบายน้ําในพ้ืนที่
ชุมชนแลว ปญหาการเกิดอุทกภัยยังเกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพการระบายน้ําในแมนํ้าทาจีนดวย ซึ่งการระบาย
นํา้ในแมนํา้มีความลาชา เนือ่งจากสภาพแมนํา้ทาจนีตอนลาง
มคีวามคดเค้ียวไปมาอยางมาก ทาํใหการระบายน้ําออกสูทะเล
เปนไปอยางลาชา สงผลใหเกิดการยกตัวของระดับนํ้าสูงขึ้น 
ซึ่งกอใหเกิดปญหานํ้าทวม และในการท่ีจะลดปญหาดังกลาว 
จึงไดทําการทดลองศึกษาเพ่ิมคลองลัดในแมนํ้าบริเวณจุด
สําคัญตางๆเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา โดยใช
แนวคิดจากการลดปญหานํ้าทวมในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ “คลองลัดโพธิ์” เพื่อชวย
ระบายนํา้ในแมนํา้เจาพระยาในชวงทีเ่กดินํา้หลากและนํา้ทะเล
หนุนได ดังน้ันแสดงใหเห็นวาคลองลัดมีสวนชวยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําเพื่อลดปญหานํ้าทวมได
 ดังนั้นบทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะทําการศึกษา
ถงึการเพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ําในแมนํา้ทาจีนตอนลาง
ดวยการเพิ่มคลองลัดในบริเวณจุดสําคัญตางๆ และใชแบบ
จําลองทางอุทกพลศาสตรวิเคราะหการไหลในแมนํ้า และ
วิเคราะหการระบายน้ําดวยหนาตัดของคลองลัดที่เหมาะสม 

เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายนํ้าสูงสุด ในการ
บรรเทาปญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุมนํ้าดังกลาว
 พื้นที่ศึกษา

 แมนํ้าทาจีนท่ีใชในการศึกษาเร่ิมตั้งแตประตูระบาย
นํา้โพธิพ์ระยา อาํเภอเมอืงจังหวัดสพุรรณบรุ ีลงมาจนถงึปาก
แมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทาง 202 

กิโลเมตร โดยมีแหลงนํ้าหลักมาจากแมนํ้าเจาพระยา และยัง
ทําหนาที่เปรียบเสมือนคลองสงนํ้าสายใหญสายหนึ่งของ

โครงการใหกบัเกษตรกรในลุมนํา้ทาจนี แมนํา้ทาจนีเปนแมนํา้
ที่มีขนาดไมใหญมากมีความกวางเฉล่ีย ความลึกเฉล่ีย และมี
พื้นท่ีหนาตัดของลํานํ้าเฉลี่ย ประมาณ 570 เมตร, 10 เมตร 

และ1380 ตารางเมตร ตามลําดับ โดยท่ีความกวางของแมนํ้า
ทาจนีจะเพิม่ตามระยะทางตามหลักการเพิม่ขึน้ของความกวาง
ของแมนํา้โดยจะมีความกวางนอยท่ีสดุบรเิวณตนนํา้และกวาง
มากขึ้นในชวงปลายแมนํ้า1

  แมนํา้ทาจนีจดัวาเปนแมนํา้สายเดีย่ว (single branch)
ทีไ่หลผานลุมนํา้ทาจีนดังแสดงใน (Figure 1) โดยแมนํา้มคีวาม
ลาดชันในตอนตนและราบเรียบในตอนลางเพราะมีสภาพ
ภูมิประเทศเปนลักษณะราบลุม ลาดเทจากเหนือลงใต พื้นที่
สวนใหญเปนพื้นที่นา สวนผลไม สวนผัก และบอปลา มีพื้นที่
ชุมนํ้า (Wetland) และปาชายเลนอยูประปรายบริเวณที่นํ้า
ทะเลทวมถึง2

Location of additional
shortcut canal 
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Figure 1 Map of Thachin River

 การเพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ําในแมนํา้ดวย
คลองลัด

 จากปญหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานครท่ีผานมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสงผลทําใหเกิดความเสียหายท้ังชีวิต
และทรัพยสินเปนจํานวนมาก ดังนั้นในการที่จะบรรเทาความ
เสียหายดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงมีพระ
ราชดําริใหพัฒนาคลองลัดโพธิ์เพื่อใชเปนคลองลัดในการระ

บายนํา้ ของแมนํา้เจาพระยาในชวงทีม่คีวามคดเคีย้วเปนระยะ
ทาง 18 กิโลเมตร สั้นลงเหลือประมาณ 600 เมตร ในพื้นที่หมู 
9 ตาํบลทรงคะนอง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ
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 ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการระบายนํ้าของ
แมนํา้เจาพระยาหลงัจากเปดใชโครงการ พบวาภายใตเงือ่นไข
สภาวะนํา้หลากเดอืนตลุาคม 2549 อตัราการไหลผานบางไทร 
3,000-3,500 ลบ.ม/วินาที การเปดประตูระบายนํ้าผานคลอง
ลดัโพธิ ์ทาํใหระดบัสงูสดุในแมนํา้เจาพระยาลดลงตํา่กวากรณี
ที่ไมมีโครงการเฉล่ีย 0.08 เมตร และปริมาณนํ้าที่ระบายออก
ทะเลสะสมท่ีปากแมนํา้ใน 1เดอืน ประมาณ 8,726 ลาน ลบ.ม. 
มากกวากรณีปดบานประตูคลองลัดโพธิ์ ประมาณ 136 ลาน 
ลบ.ม. คดิเปนอตัราการระบายน้ําของแมนํา้เจาพระยา เพิม่ขึน้
ประมาณ 50 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 4.4 ลาน ลบ.ม./วัน3 
ดงันัน้โครงการเพ่ิมคลองลดัในแมนํา้ชวยเพ่ิมประสทิธิภาพกระ
บายนํ้าใหกับแมนํ้าได และยังสอดคลองกับผลของการเพ่ิม
คลองลัดตางๆทัว่โลกเชน ในยูโกสลาเวีย โรมาเนีย และฮังการ ี
เปนตน ซึ่งประเทศตางๆเหลาน้ีไดทําการขุดคลองลัดเปน
จํานวนมากเพ่ือใชในการชวยเรงระบายน้ําในพ้ืนท่ีที่มีความ
เสี่ยงสูงในการเกิดนํ้าทวม4

 Hiroshi และคณะ5 ไดทาํการศึกษาการระบายน้ําของ
แมนํ้าที่มีลักษณะราบเรียบและมีความคดเคี้ยวในแมนํ้า
เจาพระยาโดยใชแบบจําลองทางตวัเลข ซึง่การศกึษาไดจาํลอง
เพ่ิมคลองลัดในบริเวณลํานํ้าที่มีการคดเคี้ยว จากผลการ
จาํลองพบวากรณลีกัษณะของแมนํา้ทีม่คีวามคดเค้ียวการเพ่ิม
คลองลัดจะสงผลใหระดับนํ้าในแมนํ้าลดลง ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําเพ่ิมขึ้น และยังชวยลดปจจัยเส่ียงของการเกิดนํ้า
ทวมบริเวณท่ีราบลุมได 
 จากเหตผุลดงักลาวสงผลใหเกิดแนวความคิดในการ
เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้ในแมนํา้ทาจนีตอนลาง เพราะ
คณุลักษณะของแมนํา้ทาจีนตอนลางมีความคลายคลึงกับแมนํ้
าเจาพระยาอยางมาก กลาวคอืมลีกัษณะราบเรียบและคดเค้ียว
ทําใหเกิดปญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ราบลุมของแมนํ้าทาจีนจาก
ผลของการระบายนํา้ในลาํนํา้เปนไปอยางลาชาทาํใหระดบันํา้
ในแมนํา้สงูขึน้ ดงันัน้ในการศึกษาจึงไดทาํการเพ่ิมคลองลัดใน

บริเวณสวนท่ีคดเคี้ยวของลํานํ้าเพื่อลดระยะทางและเวลาใน
การระบายนํา้ในแมนํา้ โดยสรางโครงการขดุคลองลดัแมนํา้ทา
จนีตอนลางขึน้ 3 เสนทาง ดงัแสดงใน (Figure 2) ดงันี ้1) คลอง

งิว้ราย ต.งิว้ราย อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม, 2) คลองทรงคะนอง 
ต.ทรงคะนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม, 3) คลองทาขาม ต.ทา
ขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 นอกจากการเพ่ิมคลองลัดในแมนํ้าทาจีนท้ัง 3 
ตาํแหนงดงักลาวแลว หนาตดัคลองลดัเองกเ็ปนอกีปจจยัหนึง่

ทีช่วยในการเพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ําสงูสดุใหกบัลํานํา้ 
เพราะเน่ืองจากหนาตดัของลํานํา้สงผลตอการไหลในลํานํา้ ซึง่
เม่ือหนาตัดคลองมีขนาดใหญจะทําใหเกิดผิวสัมผัสอยางมาก

ระหวางนํ้ากับผิวคลองสงผลเกิดแรงเสียดทานสูงทําให
ประสิทธิภาพในการระบายนํ้าต่ํา ดังนั้นเพื่อใหลําน้ํามี
ประสิทธิภาพในการระบายนํ้าสูงสุดตองพิจารณาใหนํ้ามีผิว
สัมผัสกับลํานํ้านอยที่สุดเพราะทําใหเกิดแรงเสียดทานตํ่า 
ประสิทธิภาพในการระบายนํ้าสูง และยังเกิดการสูญเสียนํ้าใน
ลํานํ้านอยสุดดวย6 ดังนั้นการศึกษาน้ีจึงทําการศึกษาเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพการระบายนํ้าของคลองลัดที่มีหนาตัดใกล
เคียงกับลํานํ้าธรรมชาติกับหนาตัดที่ออกแบบตามหลักการ
หนาตัดที่ดีที่สุดทางชลศาสตร เพื่อหาหนาตัดที่เหมาะสมใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าในลํานํ้าที่ดีที่สุดได

ทฤษฎีและเคร่ืองมือที่ใช
 1.  แบบจาํลองอทุกพลศาสตร (Hydrodynamic 
Module)
  การคํานวณทางอุทกพลศาสตรของการไหลใน
ลํานํ้าแบบ 1 มิติ มีทฤษฎีที่สําคัญคือ กฎทรงมวลโดยยึดหลัก
วาดวยการไมสูญสลาย/หายไปของมวลน้ํา และกฎของแรง
กระทําทั้งนี้หากมีแรงกระทําที่ไมสมดุลก็จะกอใหเกิดการ
เคลื่อนที่สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้7

 เม่ือ  คอืปรมิาณการไหล,  คอืพืน้ท่ีหนาตดัลาํนํา้, 
 คือเวลา,  คือระยะทาง,  คือความกวางของลํานํ้า,  คือ

อตัราเรงจากแรงโนมถวง,  คอืความลาดชันของความเสียด
ทาน,  คือความลาดชันของทองนํ้า แบบจําลองนี้ทําการ

วเิคราะหความตานทานของการไหลเนือ่งจากความเสยีดทาน
ที่ทองนํ้า สามารถคํานวณไดจากสมการของ Manning ดัง

สมการท่ี 3

 

 เมื่อ  คือสัมประสิทธ์ิความขรุขระของลํานํ้า,  คือ
พืน้ทีห่นาตดั, และ  คอืรศัมชีลศาสตร ซึง่การหาคาสมัประสิทธ์ิ
ของความตานทานการไหล (n) นัน้สามารถประเมินไดจากการ
ปรับเทียบแบบจําลอง โดยปรับเทียบระหวางลักษณะทาง
กายภาพที่ไดจากแบบจําลอง และลักษณะทางกายภาพของ

สภาพความเปนจริงที่ไดจากขอมูลภาคสนาม
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Figure 2  The proposed shortcut canals in the Tha 
Chin River

 2.  วิธีการวัดผลการศึกษา
  ในการปรับเทียบและตรวจพิสูจนแบบจําลองฯ
จะใชดัชนีทางสถิติมาเปนตัวแทนในการเปรียบเทียบและ
ตัดสินใจ ประกอบดวยคาความแมนยําใชวิธี Root mean 
square error (RMSE) ซึ่งแสดงวิธีคํานวณไดดังสมการ

คาความสอดคลองกันใชวิธีทาง Goodness-of-fi t 

ประกอบไปดวยคาสัมประสิทธิ์ Coeffi cient of determination 
(R2) และ Nash coeffi cient (NSE) ดังสมการ

 เมื่อ y = ระดับนํ้าที่ไดจากแบบจําลอง,  x = ระดับ
นํ้าที่ไดจากการตรวจวัด,  = คาเฉล่ียระดับนํ้าที่ไดจากการ
ตรวจวดั,  = คาเฉลีย่ระดบันํา้ทีไ่ดจากแบบจาํลอง, i = ลาํดบั
ของขอมูล,  n = จํานวนขอมูล
 คาที่ยอมรับไดของคาดัชนีทางสถิติ RMSE ตองมี
คานอยที่สุด (เขาใกล 0) และคาสัมประสิทธ์ิ Coeffi cient of 
determination  (R2)  และ  Nash coeffi cient (NSE) ตองเขา
ใกล 1  และควรมากกวา 0.6 ขึ้นไป8

 3.  หนาตัดที่ดีที่สุดทางชลศาสตร
  หนาตดัทีด่ทีีส่ดุทางชลศาสตรของลาํนํา้ คอืหนา
ตัดท่ีมีพื้นผิวสัมผัสนอยที่สุดระหวางคลองกับลํานํ้า เมื่อผิว
สมัผสันอยทีส่ดุจะทาํใหเกดิแรงเสยีดทานระหวางผวิสัมผสันัน้

ตํา่ทีส่ดุ สงผลใหลาํนํา้มอีตัราการไหลสงูขึน้ทาํใหเกดิประสทิธภิาพ
การระบายนํ้าไดอยางมาก9

  จากการวิเคราะหสมการอตัราการไหลของแมนน่ิง 

(Manning’s Equation) พบวาอตัราการไหลจะแปรผันเปนสวน
กลับของเสนขอบเปยก

 

จากสมการท่ี 6 พบวาเสนขอบเปยก ( ) มีคาตํ่าสุด จะทําให
อัตราการไหล ( ) มีคาสูงสุด ดังนั้นในการวิเคราะหหนาตัดที่
ใชในการศกึษา ดงัแสดงใน (Figure 3) พบวาหนาตดัลาํนํา้รปู
สี่เหลี่ยมผืนผาที่มีเสนขอบเปยกนอยท่ีสุด ความกวางของ
ลํานํ้าจะตองเทากับ 2 เทาของความลึก ดังสมการท่ี 8 

 

 เมื่อ  คือความกวางของลํานํ้า และ  คือความลึก
ของลํานํ้า ในสวนของหนาตัดรูปส่ีเหล่ียมคางหมูที่มีเสนขอบ
เปยกนอยที่สุด มุมของพื้นที่เอียงทางดานขางตองเทากับ 60 
องศา และความยาวแตละดานตองเทากัน ดังสมการท่ี 9

 

 ดงันัน้ในการศกึษานีจ้ะทาํการจาํลองหนาตัดทีด่ทีีส่ดุ
ทางชลศาสตร 2 หนาตัด ประกอบไปดวยหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยม
ผนืผา และหนาตัดรปูสีเ่หลีย่มคางหมู ในการวเิคราะหหาหนา

ตดัทีเ่หมาะสมท่ีสดุในการชวยเพ่ิมประสิทธภิาพการระบายนํา้
ในแมนํ้าทาจีน
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ผลการศึกษา
 การปรับเทียบแบบจําลอง
 ในการปรับเทียบแบบจําลอง MIKE11-HD พบวาคา
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของลํานํ้า (n) จากการปรับเทียบฯ ที่
สถานีวดัระดับนํา้ T1 (กม.117) ในแมนํา้ทาจนีมคีา n=0.0375 
โดยจะใหคาที่ดีที่สุดทางสถิติของ R2, NSE, และ RMSE, 
เทากับ 0.741, 0.703, และ 0.197 เมตรตามลําดับ ซึ่งตอมา
การศึกษาของ ณัฐวุฒิและวิษุวัฒก10 พบวาคาสัมประสิทธิ์
ความขรุขระของลํานํ้าจะแปรผันตามแตละชวงของลํานํ้า ดัง
นั้นในการศึกษานี้จึงไดทําการปรับเทียบคาสัมประสิทธิ์ความ
ขรุขระของลํานํ้ าตลอดความยาวของลํานํ้ า พบวาคา
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของลํานํ้าท่ีเหมาะสมที่สุดอยูในชวง 
0.035-0.062 ซึ่งไดจากการปรับเทียบแบบจําลองฯ ที่สถานี
ประตูระบายน้ําบางยี่หน (กม.25), ประตูระบายน้ําพระพิมล 
(กม.82),และประตูระบายนํ้ามหาสวัสด์ิ (กม.116) ตามลําดับ
 การระบายน้ําในแมนํา้ทาจนีจากผลของการเพ่ิม
คลองลัด
 ในการจําลองการเพิ่มคลองลัดไดทําการพิจารณา
ออกแบบคลองลัดใหมีขนาดสอดคลองกับขนาดของแมนํ้าทา
จนี โดยมีลกัษณะรปูส่ีเหล่ียมคางหมมูคีวามกวางผวิคลอง 150 
เมตร ลึก 10 เมตรและความกวางทองคลอง 50 เมตร ทั้ง 3 
ตําแหนง
 ผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบระดับน้ําของ
แมนํา้ทาจีนกอนและหลังมโีครงการขุดคลองลัดในแมนํา้ทาจนี 
ระดับนํา้มคีาลดลงสูงสุดเทากบั 0.188 เมตร และมคีาเฉลีย่ทกุ
หนาตัดลํานํ้าเทากับ 0.075 เมตร โดยพ้ืนที่แมนํ้าทาจีนตอน
ลางตั้งแต กม.32+000 จนถึง กม.152+000 มีคาระดับนํ้าลด
ลงเฉล่ีย 0.120 เมตร และมีคาอยูในชวง 0.007 ถงึ 0.188 เมตร 
ดังแสดงใน (Figure 4) และ (Table 1)
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Figure 4  Water level comparisons of the Thachin 
River before and after adding the shortcut canal.

(a) 

(b) 

Figure 3 Cross section, (a) Rectangular, (b) Trapezoid

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
 การศึกษากําหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษาเปนบริเวณ
แมนํ้าทาจีน ตั้งแตประตูระบายน้ําโพธ์ิพระยา อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ลงมาจนถึงปากแมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร รวมระยะทาง 202 กิโลเมตร ดังแสดงใน (Figure 
1) สําหรับการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใช
ในการจดัทาํแบบจาํลอง ประกอบดวยขอมลูอตัราการไหล และ
ระดบันํา้รายวนัทีป่ระตรูะบายน้ําโพธิพ์ระยา ในป พ.ศ. 2555-
2558 จากกรมชลประทาน, รูปตัดขวางลําน้ําซึ่งมีจํานวน

ทั้งหมด 209 รูปตัด ซึ่งรวบรวมไดในป พ.ศ. 2545 จาก
กรมชลประทาน, ขอมูลระดับนํ้าทะเลท่ีบริเวณปากแมนํ้าทา

จีนรายชั่วโมงในป พ.ศ. 2555-2558 จากกรมเจาทา, ขอมูล

อัตราการไหลและระดับนํ้ารายวันที่สถานีวัดนํ้าทา T1 (กม.
117) ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมในป พ.ศ. 
2555-2558 จากกรมชลประทาน โดยขั้นตอนการศึกษา
สามารถแบงเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้
 สรางแบบจาํลองทางอทุกพลศาสตร และทาํการปรบั

เทยีบเพ่ือหาคาสมัประสิทธิค์วามขรุขระของลํานํา้ ซึง่ใชขอมลู
อัตราการไหล และระดับนํ้าในป พ.ศ. 2555-2558 มาทําการ
ปรับเทียบและตรวจพิสูจนแบบจําลอง

 เพิ่มคลองลัดในแมนํ้าจากแบบจําลอง และวิเคราะห
ประสิทธิภาพการระบายน้ํา โดยพิจารณาหนาตัดคลองลัดให
มีลักษณะตามธรรมชาติ มีขนาดใกลเคียงกับลํานํ้าเดิม
 วิเคราะหประสิทธิภาพการระบายน้ําของหนาตัด
คลองลัดที่ไดจากการออกแบบตามหลักการของหนาตัดที่ดี
ทีส่ดุทางชลศาสตร เพือ่หาหนาตดัทีเ่หมาะสมในการระบายนํา้
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 สวนการระบายนํ้าหลังมีโครงการขุดคลองลัดพบวา
คลองลัดมีสวนชวยในการระบายนํ้าไดเปนอยางมาก โดยมี
อตัราการระบายของ คลองงิว้ราย, คลองทรงคะนอง, และคลอง
ทาขาม อยูที ่148.38, 146.62, และ 150.21 ลกูบาศกเมตรตอ
วนิาที ตามลาํดบั หรอือตัราการระบายน้ําจะเพ่ิมขึน้เฉลีย่ 5.23 
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ประมาณ 452,000 ลูกบาศกเมตรตอ
วันดังแสดงใน (Figure 5) และ (Table 2) 
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Figure 5 Flow rate comparisons of the Thachin River 

drainage before and after adding shortcut canal

Table 1 Water level comparisons after adding shortcut 
canal 

Distance (km) water level decrease (m)

0+000 to 23+070 0.000 - 0.026

23+070 to 43+000 0.026 - 0.081

43+000 to 63+000 0.081 - 0.140

63+000 to 111+940 0.140 - 0.188

111+940 to 125+000 0.188 - 0.098

125+000 to 149+000 0.098 - 0.027

149+000 to 201+000 0.027 - 0.000

Average 0.075

Table 2 Flow rate comparisons after adding shortcut 

canal
Distance (km.) Difference of the fl ow rate (m3/s)

0+000 to 54+480 0.00 – 0.012

54+480 to 67+500 0.003 – 0.877

67+500 to 78+500 0.877 – 1.169

78+500 to 101+500 1.169 – 1.915

101+500 to 127+500 1.915 – 4.469

127+500 to 155+500 4.469 – 5.299

155+500 to 200+500 5.299 – 5.064

Average 5.23

 จากการวัดประสิทธิภาพการระบายน้ําของคลองลัด
ที่มีขนาดพื้นที่หนาตัดสอดคลองกับลํานํ้าเดิมพบวา คลองลัด
ชวยเพ่ิมความสามารถในการระบายน้ําในแมนํา้ไดเปนอยางดี 
แตอยางไรก็ตามคลองลัดที่ทําการศึกษานี้มีพื้นที่หนาตัด
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ซึ่งถือวาเปนพื้นที่หนาตัดขนาด
ใหญทําใหมีตนทุนสูงในการขุด สงผลใหหนาตัดดังกลาวมี
ความไมเหมาะสมในการกอสราง ดังนั้นในการศึกษาจึงได
ทําการพิจารณาหารูปแบบหนาตัดที่ดีที่สุดในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ํา อกีทัง้ยงัเปนหนาตดัทีเ่หมาะสมใน
การกอสรางดวย
 ประสิทธิภาพการระบายน้ําในแมนํ้าทาจีนดวย
หนาตัดคลองลัดที่เหมาะสม
 ในการวิเคราะหประสิทธิภาพการระบายนํ้าเพื่อหา
รปูแบบของหนาตัดทีเ่หมาะสมจะทาํการพจิารณาจากหลกัการ
การไหลผานหนาตัดที่ดีที่สุดทางชลศาสตร ดังนั้นในการ
ออกแบบหนาตัดคลองลัดโดยใชหลักการดังกลาวไดทําการ
กําหนดความลึก 10 เมตร ซึ่งสอดคลองกับลํานํ้าเดิม ดังนั้น
หนาตัดของลํานํ้าที่ใชในการจําลองการไหลประกอบไปดวย 
หนาตัดดังแสดงใน (Figure 6)
 หนาตัดรปูสีเ่หลีย่มคางหมู มคีวามกวางของผิวคลอง 
23.1 เมตร ความกวางของทองคลอง 11.55 เมตร และลึก 10 
เมตรทั้ง 3 ตําแหนง
 หนาตดัรปูส่ีเหลีย่มผนืผา มคีวามกวาง 20 เมตร ลกึ 
10 เมตร ทั้ง 3 ตําแหนง
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระ
บายนํ้าของแมนํ้าทาจีนท่ีไดจากหนาตัดทั้งสองพบวา อัตรา

การไหลในคลองลัดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมากในขณะที่พื้นที่
หนาตัดของคลองลัดมีขนาดนอยลงกวาเดิม โดยพื้นที่ของ

คลองลัดที่มีหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมคางหมูจะมีพื้นที่ 173 ตาราง
เมตร มีประสิทธิภาพการระบายนํ้าที่คลองงิ้วราย, คลองทรง
คะนอง, และคลองทาขาม อยูที ่176.59, 192.65, และ 229.43 

ลกูบาศกเมตรตอวนิาที ตามลาํดับ ในสวนคลองลดัหนาตัดรูป
สีเ่หล่ียมผืนผา มพีืน้ที ่200 ตารางเมตร มปีระสิทธภิาพการระ
บายนํา้ท่ีคลองงิว้ราย, คลองทรงคะนอง, และคลองทาขาม อยู
ที ่162.95, 174.73, และ 188.62 ลูกบาศกเมตรตอวนิาที ตาม
ลําดับ ดังแสดงใน (Table 3)

 การเพ่ิมคลองลัดดังกลาวพบวา การไหลของน้ําใน
แมนํา้โดยสวนใหญจะไหลผานในคลองลดัเพราะเปนระยะทาง
ทีต่รงและส้ันทีส่ดุดงันัน้จะสงผลใหอตัราการไหลในลาํนํา้ปกติ

ลดลง ชวยปองกันภาวะนํ้าลนตลิ่ง และชวยลดเวลาในการระ
บายนํ้าลงสูทะเลที่บริเวณปากแมนํ้าได
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Figure 6 Designed Shortcut canal cross section 
 
Table 3  Flow rate comparisons of all shortcut canal

shortcut canal

Flow rate (m3/s)

Natural Cross 
Section 

(A=1000m2)

Trapezoid 
Cross 

Section 
(A=173m2)

Rectangular 
Cross 

Section 
(A=200m2)

Ngewrai
Thong Kanong

Thakham

148.38
146.62

150.21

176.59
192.65

229.43

162.95
174.73

188.62

 จากผลของอตัราการไหลของคลองลดัทีห่นาตดัตางๆ
พบวาคลองลดัทีไ่ดออกแบบตามหลกัการการไหลผานหนาตดั
ที่ดีที่สุดทางชลศาสตรนั้น จะมีประสิทธิภาพการระบายนํ้าดี

กวาหนาตัดที่มีขนาดสอดคลองกับลํานํ้าธรรมชาติ โดยอัตรา
การไหลเพ่ิมขึ้น ของลํานํ้าหนาตัดรูปสี่เหล่ียมคางหมู ที่คลอง
งิ้วราย 19.01 % ที่คลองทรงคะนอง 31.39 % และที่คลองทา
ขาม 52.74 % ในสวนอัตราการไหลเพ่ิมขึน้ ของลํานํา้หนาตดั
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ที่คลองงิ้วราย 9.82 % ที่คลองทรงคะนอง 

19.17 % และที่คลองทาขาม 25.57 % ดังแสดงใน (Table 4)

Table 4 Comparison of drainage effi ciency at both cross 
sections

shortcut canal
% Difference of the fl ow rate (m3/s)

Trapezoid Rectangular

Ngewrai

Thong Kanong

Thakham

19.01

31.39

52.74

9.82

19.17

25.57

สรุปผลการศึกษาและวิจารณ
ผลการศึกษาเปรียบเทียบการระบายนํ้าของแมนํ้าทาจีนตอน
ลางทีมลีกัษณะคดเค้ียวในกรณีทัง้กอนและหลังการเพ่ิมคลอง
ลัดพบวา คลองลัดทําหนาที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
นํา้ไดเปนอยางดรีะดบันํา้ลดลงสงูสุดที ่0.188 เมตร ซึง่จะชวย
ไมใหเกดินํา้ลนตลิง่ทวมพืน้ทีข่องเกษตรกรในพ้ืนทีร่าบลุมของ
แมนํา้ทาจนี และยงัชวยเพิม่การระบายนํา้มากขึน้กวาเดมิโดย
มีอัตราการระบาย ที่คลองงิ้วรายอยูที่ 148.38 ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที ที่คลองทรงคะนองอยูที่ 146.62 ลูกบาศกเมตรตอ
วนิาที และท่ีคลองทาขามอยูที ่150.21 ลกูบาศกเมตรตอวินาที 
หรืออัตราการระบายนํ้าจะเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 5.23 ลูกบาศกเมตร
ตอวนิาที ประมาณ 452,000 ลกูบาศกเมตรตอวนั สาํหรบัเวลา
ในการระบายนํ้ายอดคล่ืนนํ้าทวม หลังมีโครงการขุดคลองลัด
พบวามีเวลาลดลงจากเดิมคิดเปนคาเฉลี่ย 1.67 ชั่วโมง และ
อยูในชวง 1 ถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลอง
กบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําของแมนํา้เจาพระยาท่ี
คลองลดัโพธ์ิ ซึง่เปนโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั และอกีทัง้ยงัสอดคลองกบัผลการศึกษาของนัก

วิจัยอื่นๆ ดวย
  แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพการระบายน้ําดงักลาว

ไดจากการวิเคราะหคลองลัดท่ีมีหนาตัดขนาดใหญ ซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร สงผลใหเกิดตนทุนสูงในกรณีที่

จะทําการกอสรางขุดคลองลัด ดังนั้นจากปญหาดังกลาวจึงได
มกีารศึกษาวิเคราะหเพิม่เติมเพ่ือหาหนาตดัทีเ่หมาะสมในการ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการะบายน้ํา อกีทัง้ยงัชวยลดพ้ืนทีห่นา
ตดัของคลองลัดลงเพือ่ลดคาใชจายในกรณีทีจ่ะทาํการกอสราง

ขุดคลองลัดดวย
 ซึง่จากการศกึษาพบวาหนาตดัทีเ่หมาะสมจะตองได
รบัการออกแบบหนาตัดตามหลักการของการไหลผานหนาตดั
ที่ดีที่สุดทางชลศาสตร ซึ่งจากการศึกษาจําลองการไหลจาก
หนาตดัคลองลัดทีไ่ดออกแบบจากหลักการดังกลาวพบวา หนา

ตัดที่เหมาะสมที่สุดคือ หนาตัดคลองรูปส่ีเหล่ียมคางหมูโดย
หนาตัดดังกลาวมีพื้นที่ประมาณ 173.25 ตารางเมตร ซึ่งมี
พื้นที่นอยกวาหนาตัดคลองลัดในสวนแรก ประมาณ 82.68% 



Nuttawut Intaboot J Sci Technol MSU166

ทําใหลดตนทุนเปนอยางมากในกรณีที่จะทําการกอสรางขุด
คลองลดั และจากพืน้ทีห่นาตดัทีล่ดลงประสิทธภิาพการระบาย
นํา้กลบัเพ่ิมขึน้ เพราะเน่ืองจากความเสียดทานระหวางผวิของ
คลองกับลําน้ําลดลงจนมีคานอยที่สุดสงผลใหการระบายนํ้า
เพ่ิมขึ้นมากกวาการระบายน้ําของคลองลัดในสวนแรก โดยมี
ความแตกตางการระบายหรืออัตราการระบายนํ้าเพิ่มขึ้นที่
คลองง้ิวราย, คลองทรงคะนอง, และคลองทาขาม อยูที่ 19.01 
%, 31.39 %, และ 52.74 % ตามลําดับ ดังนั้นเห็นไดวาแม
หนาตัดเล็กลงแตไดรับการออกแบบหนาตัดที่ถูกตองเหมาะ
สมจะสงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าไดเปนอยางดี 
และลดคาใชจายในกรณีที่จะทําการกอสรางขุดคลองลัดดวย
จากงานวิจัยดังกลาวควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตถึง
ความเหมาะสมในการขุดคลองลัดในดานตางๆ พรอมท้ังศกึษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การจัดทําฐานขอมูลปาจากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับชุมขน กรณีศึกษา ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ เพ่ือจัดทําฐานขอมูลปาจากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับชุมชน เพื่อรวบรวม
และแกไขฐานขอมลูสภาพแวดลอมในตาํบลขนาบนากในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร และเพือ่หาพืน้ท่ีทีเ่หมาะสมในการปลกูจาก
ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ผลจากการศึกษา ไดทาํการรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ในระบบ
พกิดักริด (Datum WGS 1984) จาํนวนทัง้หมด 6 ชัน้ขอมลู ไดแก ขอมลูขอบเขตการปกครองตาํบลขนาบนาก ขอมลูแปลงโฉนด
ทีด่นิ ขอมลูแหลงนํา้ ขอมลูถนน ขอมลูทรพัยากรดนิ และขอมลูการใชประโยชนทีด่นิ และจากขอมลูการขึน้ทะเบยีนของเกษตรกร 
ในป พ.ศ. 2554 พบวา มีครัวเรือนปาจาก จํานวน 386 ครัวเรือน มีพื้นที่ 2,114.65 ไร สําหรับผลการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมใน
การปลูกตนจากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยใชปจจัยทางกายภาพของพื้นที่ ไดแก การใชประโยชนที่ดิน ชุดดิน 
การระบายน้ําของดิน ระยะหางจากแหลงนํ้าจืด และระยะหางจากชายฝง คูและคลองชลประทานนํ้าเค็ม พบวา ในพื้นที่ตําบล
ขนาบนาก มีพื้นท่ีที่เหมาะสมปานกลางมากที่สุด (15,176.79 ไร หรือรอยละ 88.91 ของพื้นที่ทั้งหมด) รองลงมาเปนพ้ืนที่
เหมาะสมนอย (1,478.32 ไร หรือรอยละ 8.66) และเหมาะสมมาก (414.65 ไร หรือรอยละ 2.43) 

คําสําคัญ : ปาจาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ลุมนํ้าปากพนัง โครงการพัฒนาลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

Abstract
A Geographic Information System (GIS) database of Nypa palm (Nypa fruticans) utilization was studied with 
community participation at Khanap Nak Subdistrict, Pak Panang District, Nakhon Si Thammarat Province. This research 
project has 3 objectives 1) to prepare GIS database with community help, 2) to gather & correct existing 
environmental GIS database and 3) to study suitable areas for Nypa palm plantation. The environmental GIS data in 
Projected Coordinate System (Datum WGS 1984) was constructed using a total of 6 layers (ie. Khanap Nak’s 

administrative data, land deeds, surface water sources, transportations, soil data and land use data). According to the 
registration of farmers in 2014, there are 386 households with a total area of 2,114.65 rai growing Nypa palm (6.25 
rai = 1 hectare). Suitable areas for Nypa palm plantation was analyzed by various physical factors including data of 

land use, soil types, soil drainages, distance from freshwater sources, and distance from coastal areas, and water 
irrigation ditches & canals. There are 15,176.79 rai (88.91%), 1,478.32 rai (8.66%) and 414.65 rai (2.43%) of 
moderately, less and most suitable areas for Nypa palm plantation, consecutively.

Keywords: Nypa Palm, Geographic Information System (GIS), Pak Phanang Basin, The Royal-initiated Pak Panang 

River Basin Development Project
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บทนํา 
จากการพัฒนาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํา้ปากพนังอนัเนือ่งมา
จากพระราชดํ าริทํ า ใหสภาพแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนระบบนิเวศนํ้า 
จากระบบ 3 นํ้า (นํ้าจืด นํ้ากรอย และน้ําเค็ม) ไปเปนระบบ 2 
นํ้า (นํ้าจืด และนํ้าเค็ม) ชุมชนที่เคยประกอบอาชีพและใช
ประโยชนจากทรัพยากรน้ําในระบบนเิวศ 3 นํา้ ตองมกีารปรบั
ตัวดานอาชีพใหมเพื่อใหสมดุลกับระบบนิเวศนํ้าที่เปลี่ยนไป 
ตาํบลขนาบนาก เปนตาํบลหน่ึงทีต่ัง้อยูในพ้ืนทีลุ่มนํา้ปากพนงั 
และไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนํ้า
ดังกลาว1 
 ในอดีตชุมชนขนาบนากมีความอุดมสมบูรณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติสูง มีทรัพยากรนํ้าที่เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพตางๆ ถึง 3 นํ้า ไดแก นํ้าจืด นํ้ากรอย และนํ้า
เค็ม เดิมชุมชนนี้มีอาชีพทํานาเปนหลัก เน่ืองจากทรัพยากร
ดินในพ้ืนท่ีเปนดินท่ีเหมาะแกการทํานาขาว มีการทํานํ้าตาล
จากและการผลติอืน่ๆ เปนอาชพีรองและอาชพีเสรมิ จนกระทัง่
ประมาณ ป 2513 เปนตนมา นํ้าตาลจากไดถูกนําไปแปรรูป
เปนผลติภณัฑอืน่ๆ อกีหลายชนิด ทาํใหความตองการน้ําตาล
จากมมีากขึน้ ทาํใหการผลตินํา้ตาลจากของชาวบานจงึมีความ
สําคัญไมนอยกวาการทํานา ตอมาประมาณชวงป พ.ศ. 2530 
ไดมกีารขยายตวัของพืน้ทีก่ารเลีย้งกุงกลุาดาํแบบพฒันาในลุม
นํ้าปากพนัง จึงทําลายปาจากเพื่อขุดบอเลี้ยงกุงและหยุดการ
ทําจากและทํานา จนกระท่ังการเล้ียงกุงลมเหลว ชาวบานมี
หนี้สินมาก จึงพยายามกลับมาทํา
 ปาจากอีกครัง้ แตไมสามารถดําเนินการไดอยางเปน
ผลสําเร็จเชนเดิม เนื่องจากปาจากถูกรื้อทิ้งไปพอสมควรแลว 
แตทีเ่ปนปญหามากคือในชวงนีไ้ดเกดิโครงการพัฒนาพืน้ท่ีลุม

นํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อท่ีจะชวยเร่ืองความเปนอยูของชาวบานในพ้ืนที่ลุมน้ํา
ปากพนังใหดีขึ้น กิจกรรมของโครงการคือการกอสรางประตู

ระบายนํ้าซ่ึงกรมชลประทานเปนหนวยงานหลักในการดูแล 
รวมถึงทําโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาควบคู
ไปดวย
 แมวาการสรางประตูระบายนํา้ หรอืทีช่าวบานเรียกวา

เขือ่นปากพนัง จะเปนการแกปญหาน้ําเคม็รกุตวัเขามาในเขต

ทํานาขาว แตเมื่อมีการกอสรางโครงการขนาดใหญหลายจุด 
ผลท่ีตามมา คอื มกีารเปล่ียนแปลงของระบบนเิวศ เกดิปญหา
ความเดือดรอนและความขัดแยงในหลายพ้ืนที่ และเม่ือมีการ
กอสรางประตรูะบายนํา้อทุกวภิาชประสทิธแิลวเสรจ็ในป พ.ศ. 

2542 ผลจากการบรหิารประตรูะบายน้ําอุทกวภิาชประสทิธิซึง่
ปดกั้นแยกน้ําจืดและน้ําเค็มออกจากกัน มีการแบงเขตพ้ืนที่
นํ้าจืด - นํ้าเค็ม พื้นที่ปาจากของตําบลขนาบนากถูกกําหนด
ใหอยูในพืน้ทีน่ํา้เคม็ ทาํใหตนจากซึง่เจรญิเตบิโตไดดใีนระบบ
นิเวศนํ้ากรอยไมออกลูก ไมแทงนก (ชอดอก) ไมใหนํ้าหวาน 

สงผลใหคนทําอาชีพปาจาก ทั้งนํ้าตาลจาก เหลาพื้นบาน 
นํ้าสม เปนตน ตองหยุดงาน สูญเสียรายไดเลี้ยงชีพและ
สั่นคลอนวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนที่อาศัยและพึ่งพิงปา
จากมาแตอดีต2 
 อยางไรก็ดีประชาชนในพื้นที่ตําบลขนาบนากที่
ประกอบอาชพีทาํจากไดมกีารปรบัตัวใหเขากบัสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไปไดในระดับหนึ่ง โดยอาศัยกลยุทธการปรับ
ตัว 2 กลยุทธ คือ การปรับตัวบนพ้ืนฐานการผลิตทางการ
เกษตร เชน การกลับไปทํานา ปลกูจาก ปลกูสน และการปรับ
ตวับนพืน้ฐานการผลตินอกภาคเกษตร เชน การใชแรงงานใน
การรับเย็บผาแบบเหมาชวง เปนตน3 และพื้นที่ตําบลขนาบ
นากยังเปนพื้นที่ตนแบบ (Model) ของการบริหารการขับ
เคลือ่นนโยบายและยุทธศาสตรการวจิยัของชาติ (พ.ศ. 2551-
2553) สูการปฏิบัติแบบมีสวนรวมในจังหวัดนํารองและระดับ
ทองถิ่น ในเรื่องการจัดการนํ้า โดย กาน จันทรพรหมมาและ
คณะ4

 ปจจุบัน (พ.ศ. 2557) ชุมชนที่ยังประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมปาจาก ยังคงประสบ
ปญหาท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํายังคงมีความตองการน้ํา
กรอยเพื่อหลอเลี้ยงพื้นที่ปาจาก จะเห็นไดวาขอมูล และฐาน
ขอมลูเปนส่ิงทีส่าํคญัทีจ่ะนาํไปใชในการแกไขปญหา และการ
วางแผนในการจัดการพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรปา
จาก และรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
ขอมลูเสนทางน้ํา ขอมลูทรพัยากรดนิ และขอมลูถนน เปนตน 
รวมถึงการหาพ้ืนท่ีที่เหมาะสมในการปลูกตนจากเพ่ิมเติมใน
พื้นที่ เพื่อเปนฐานขอมูลใหกับชุมชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของไปปรับใชในการวางแผนการจัดการพื้นที่ตอไป

วัตถุประสงค 
 1. เพือ่จดัทาํฐานขอมลูปาจากในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรรวมกับชุมชน

 2. เพือ่รวบรวมและแกไขฐานขอมูลสภาพแวดลอม
ในตําบลขนาบนากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
 3. เพือ่หาพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมในการปลูกจากในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
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วิธีการดําเนินการวิจัย
 1. การจัดทําฐานขอมูลปาจากในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรรวมกับชุมชน
  1.1 รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการศึกษา 
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
   - ภาพถายดาวเทียม GeoEye ความ
ละเอียด 0.5 เมตร ป พ.ศ. 2556 จากสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
   - แผนที่หมูบาน จากองคการบริหารสวน
ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช
   - ขอมูลการใชประโยชนจากตนจาก จาก
งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ
   - ขอมูลการข้ึนทะเบียนของเกษตรกร จาก
สํานักงานเกษตรอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   - แผนท่ีระวางท่ีดินของตําบลขนาบนาก 
จากสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1.2 จดัทาํฐานขอมลูปาจากในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยใชโปรแกรม ArcGIS 9.0 มีขั้นตอนดังนี้ 

   - ทาํการปรบัแกคาพิกดัภาพถายดาวเทยีม
GeoEye ป พ.ศ. 2556 แผนที่หมูบาน โฉนดท่ีดิน และระวาง
ที่ดิน 
   - ทาํการปรับแกชัน้ขอมลูตางๆ ทีร่วบรวม
ใหเปนระบบพิกัดเดียวกัน โดยใชระบบพิกัด Projected
Coordinate System, Datum WGS 1984

   - ทาํการจําแนกพ้ืนท่ีปาจาก ดวยโปรแกรม 
ArcGIS 9.0

   - ออกแบบฐานขอมลูปาจาก ประกอบดวย 
ขอมูลเจาของพื้นที่ อาชีพ ที่อยู เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การถือ

ครองที่ดิน จํานวนตนจาก อายุตนจาก การใชประโยชนและ
ผลตอบแทน
   - ทําการลงพ้ืนท่ีเพ่ือบันทึกขอมูลลงใน
ฐานขอมูล รวมกับเจาของพื้นที่ปาจาก 
   - จัดประชุมเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา

   - จดัทาํแผนทีแ่สดงการกระจายตวัของปา
จาก
 2. การศึกษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกจากใน

ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  การศกึษาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการปลูกตนจากใน
ตาํบลขนาบนาก เปนการประยุกตระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 
รวมกับขอมูลปจจัยทางกายภาพของพ้ืนท่ี ซึ่งไดจากผลการ
ศึกษาของนพรัตน บํารุงรักษ5 และการสัมภาษณเกษตรกรใน
พื้นที่ ปจจัยดังกลาว ไดแก การใชประโยชนที่ดิน การระบาย
นํา้ของดิน ชนดิดนิ ขอมลูแหลงนํา้จดื และระยะหางจากชายฝง 
คแูละคลองชลประทานน้ําเคม็ ทาํการใหคาถวงนํา้หนกัและคา
คะแนนความเหมาะสมของแตละปจจัย และทําการซอนทํา
ขอมูลดวยโปรแกรม ArcGIS9.0 เพือ่วิเคราะหหาพ้ืนทีท่ีเ่หมาะ
สมสําหรับเปนแนวทางใหกับเกษตรกรที่จะทําการปลูกจาก
เพิ่มเติม

ผลการศึกษาและวิจารณผล
 1. การรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
  จากการรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมจากหนวย
งานท่ีเก่ียวของ และจัดทําขอมูลใหอยูในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ในระบบพิกัด Projected Coordinate System, 
Datum WGS 1984 ไดขอมลูจํานวนทัง้หมด 6 ชัน้ขอมลู ไดแก 
ขอมลูขอบเขตการปกครองตําบลขนาบนาก ขอมลูแปลงโฉนด
ที่ดิน ขอมูลแหลงนํ้า ขอมูลถนน ขอมูลทรัพยากรดิน และ
ขอมลูการใชประโยชนทีด่นิ ซึง่ขอมลูดังกลาวสามารถนาํไปใช
ในการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ไดในเบื้องตน
 2. การจัดทําฐานขอมูลปาจากในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
  ผลการจัดทํ าฐานขอมูลป าจากในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร โดยใชขอมูลการข้ึนทะเบียนของ
เกษตรกร และการสัมภาษณเกษตรกรผูทาํปาจากในพ้ืนท่ี พบ
วาครัวเรือนที่ทําปาจากท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกร เมื่อป พ.ศ. 
2554 มีจํานวน 386 ครัวเรือน และมีพื้นที่ปาจากทั้งหมด 
2,114.65 ไร แตจากการรวบรวมขอมลูขององคการบริหารสวน

ตําบลขนาบนากในป พ.ศ. 2556 พบวา มีครัวเรือนทําปาจาก
ทั้งส้ิน 949 ครัวเรือน มีพื้นที่ 4,103.00 ไร เนื่องจากครัวเรือน
ทําจากในพ้ืนที่ตําบลขนาบนากจํานวนหน่ึงไมไดมีการข้ึน

ทะเบียนเกษตรกร สําหรับรายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่
ในตําบลขนาบนากแสดงดัง (Figure 1)
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Figure 1  Landuse map in Khanap Nak Subdistrict, Pak Pannang District, Nakhon Si Thammarat Province.
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 ในพื้นที่ตําบลขนาบนากมีการใชประโยชนจากตน
จากเปนหลัก คอื การทาํนํา้ตาลจาก โดยชวงของการทาํทัง้ใน
บริเวณพ้ืนท่ีนํ้าจืดและน้ําเค็ม จะแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวง
เดือน ม.ค. – เม.ย. และชวงเดือน มิ.ย. – ต.ค.นั่นคือ ใน 1 ป 
สามารถทํานํ้าตาลจากได 9 เดือน สําหรับปริมาณนํ้าหวาน 
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 1

Table 1 The quantity of nectar’s Nypa palm and eco-
nomic return from Nypa Palm 

Month

Quantity of nectar’s 

Nypa palm

Bucket/Rai/day)

Economic 

compensation

(Rai/month)

Jan. – Apr. 3 15,000

Jun. – Oct. 3.5 17,500

 จะเหน็ไดวาเม่ือคาํนวณผลตอบแทนท้ังป (ระยะเวลา 
9 เดือน) พบวา มีผลตอบแทนจากปาจากทั้งหมด 147,500 
บาท/ไร/ป

 การศึกษาพื้นท่ีที่เหมาะสมสําหรับปลูกตนจาก
 จากการศึกษาโดยใชปจจัยทางกายภาพของพ้ืนที่ 
ไดแก การใชประโยชนทีด่นิ ชดุดนิ การระบายนํา้ของดิน ระยะ
หางจากแหลงนํ้าจืด และระยะหางจากชายฝง คูและคลองชล
ประทานน้ําเค็ม โดยทําการซอนทับ (Overlay) ในโปรแกรม 
ArcGIS 9.0 พบวา พืน้ทีเ่หมาะสมโดยสวนใหญในพืน้ทีต่าํบล
ขนาบนาก เปนพ้ืนทีเ่หมาะสมปานกลาง ม ี15,176.79 ไร หรอื
รอยละ 88.91 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเปนพ้ืนที่เหมาะสม
นอย มพีืน้ท่ี 1,478.32 ไร หรอืรอยละ 8.66 สวนทีเ่หลอื 414.65 
ไร หรือรอยละ 2.43 เปนพ้ืนที่เหมาะสมมาก (รูปที่ 2)

 พืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมมากจะอยูบรเิวณพืน้ทีน่ํา้จดื 
ไดแก หมูที่ 1 บานขนาบนาก และหมูที่ 3 บานบางวุน 

เนื่องจากการเจริญเติบโตของตนจากในระยะ 1 - 2 เดือน จะ
ตองใชนํ้าจืดเพ่ือใหตนจากสามารถเจริญเติบโตไดซึ่ง 
สอดคลองกับการศึกษาของ นพรัตน บํารุงรักษ5 เรื่องความ
เค็มของนํ้ากับการเจริญเติบโตของกลาจาก ซึ่งพบวา การ
รดน้ําดวยน้ําจดืตนกลาจะเจริญงอกงามดีทีส่ดุ รองลงมาคือรด
ดวยน้ํากรอย และน้ําเคม็ และตนกลาอายุนอยจะมีความไวตอ
ความเค็ม เมื่อเวลาผานไป 54 วัน พบวาตนกลาที่รดดวยนํ้า
เค็มจะตายหมด
 สําหรับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง ซึ่งจะพบ
เปนสวนใหญในพื้นที่ของตําบลขนาบนาก ทั้งบริเวณพื้นที่ที่
เปนนํา้จืด และพืน้ทีน่ํา้เคม็โดยพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสูงทีจ่ะนํามา
ปลกูจาก คอื พืน้ทีร่กรางวางเปลา/พืน้ทีร่กราง และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งพื้นที่นากุงราง ซ่ึงในพื้นที่ตําบลขนาบนาก มีพื้นที่นา
กุงรางประมาณ 1,528.47 ไร (รปูที ่1) และมีแนวโนมจะมีพืน้ที่
นาท้ิงกุงรางเพ่ิมขึ้น สภาพนากุงรางในปจจุบันเปนพื้นที่ที่ใช
ประโยชนอยางอื่นไมได จากการทดลองการปลูกตนจากใน
พืน้ทีน่ากุงรางของ นพรตัน บาํรงุรักษ5 พบวา หลงัปลกูตนกลา
ได 6 เดือน กลาจะมีอัตราการรอดตายเกินรอยละ 75 และเมื่อ
อายุ 4 - 7 ป สามารถใหนํ้าตาลไดประมาณวันละ 1 ปบ หรือ 
25 กิโลกรัมตอพื้นที่ปลูก 2 ไร ทําใหเกษตรกรมีรายไดวันละ
ประมาณ 1,000 - 1,100 บาท
 ดังนั้นการนําตนจากไปปลูกทดแทนในนากุงทิ้งราง
มคีวามเปนไปไดสงูทีจ่ะประสบผลสําเร็จ เนือ่งจากตนจากเปน
พืชดั้งเดิมที่มีอยูแลวในทองถ่ิน อีกทั้งยังมีคุณคาทางดานส่ิง
แวดลอม และทางดานเศรษฐกิจ นอกจากนี้ตนจากที่ปลูกใน
พืน้ท่ีนากุงทิง้รางอาจสงูเรว็กวากลาไมตามธรรมชาต ิเพราะมี
ธาตุอาหารหลงเหลือในนากุงเดิมคอนขางสมบูรณอีกดวย5

 สําหรับการวิจัยคร้ังตอไปอาจมีการศึกษาเปรียบ
เทยีบการเจริญเตบิโตของตนจาก ปรมิาณน้ําตาลท่ีไดจากตน
จาก ความหวานของน้ําตาล ในพ้ืนที่นากงทิ้งรางท่ีอยูในเขต
พื้นที่นํ้าเค็ม เปรียบเทียบกับพื้นที่นํ้าจืดเพื่อใชเปนแนวทาง

การในการจัดการพื้นที่ของหนวยงานรับผิดชอบตอไป
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Figure 2  The Suitable areas of Nypa Palm plantation in Khanap Nak Subdistrict, Pak Pannang District, Nakhon Si 
Thammarat Province.
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บทคัดยอ
Pseudomonas aeruginosa ทีด่ือ้ยาหลายชนิดในเวลาเดียวกนั (Multidrug resistant P. aeruginosa หรอื MDR P. aeruginosa) 
สามารถที่จะพบไดบนอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย, บุคลากรในโรงพยาบาล และสิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาลซึ่งจะสงผล
ใหเกิดความลมเหลวในการรักษาการติดเชื้อชนิดนี้ดวยยาปฏิชีวนะ แตในปจจุบันยังไมมีการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการกระจาย
ของ MDR P. aeruginosa ในสภาพแวดลอมภายนอกโรงพยาบาลมากนัก ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงตองการเปรียบเทียบการ
กระจายของ MDR P. aeruginosa จากส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกโรงพยาบาลจากสามพ้ืนที ่ไดแก โรงพยาบาลมหาสารคาม 
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทําการศึกษารูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ P. aeruginosa 
ที่เก็บจากดินและน้ําจากท้ังสามพื้นที่ดวยวิธี disc diffusion method และทําการคํานวณหาอัตราสวนของ MDR และดัชนีแสดง
การดื้อตอยาปฏิชีวนะหลายชนิด (Multiple Antibiotic Resistance (MAR) index) ของเชื้อ P. aeruginosa จากผลการทดสอบ
พบวา P. aeruginosa ที่แยกมาไดดื้อตอยา trimethoprim/sulfamethoxazole มากที่สุด (รอยละ 100.0) ดื้อตอยา ceftazidime 

เปนอันดับสอง (รอยละ 43.5-78.3) และดื้อตอยา imipenem นอยที่สุด (รอยละ 4.3-13.0) โดยที่ความชุกของ MDR P. aeruginosa 
จากท้ังสามพ้ืนท่ีจะอยูในชวง 21.0-26.7% และคา MAR index มากกวา 0.2 จะพบใน รอยละ 62.9, 60.0 และ 91.3 ของ 
P. aeruginosa สายพันธุจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลหนองบัวลําภูตามลําดับ 
ผลการศกึษานีแ้สดงใหเหน็วา MDR P. aeruginosa สามารถพบไดจากในดินและนํา้ทีเ่ก็บจากภายในโรงพยาบาลและพืน้ทีน่อก
โรงพยาบาล

คําสําคัญ : เชื้อดื้อยาหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ดัชนีแสดงการดื้อตอยาปฏิชีวนะหลายชนิด เชื้อ Pseudomonas aeruginosa 

disc diffusion เชื้อแบคทีเรียท่ีแยกไดจากสิ่งแวดลอม

Abstract
Hospital surfaces, equipment, and healthcare staff are known sources of multidrug resistant (MDR) Pseudomonas 
aeruginosa, a pathogen capable of causing diffi cult- and impossible-to-treat infections. However, little information is 

available on the occurrence and distribution of MDR P. aeruginosa in the wider environment. In the present study, 
therefore, we examined soil samples collected in the vicinity of two hospitals (Mahasarakham Hospital and Nong Bua 
Lamphu Hospital) for the presence of MDR P. aeruginosa. We also examined soil and water samples collected from 
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a non-hospitals site (Mahasarakham University). Drug resistance of the bacteria was assessed by performing the disc 
diffusion method and calculating both the number of MDR P. aeruginosa isolates and the Multiple Antibiotic Resistance 
(MAR) index of isolates. A high percentage of P. aeruginosa isolates was resistant to trimethoprim/sulfamethoxazole 
(100.0%) and ceftazidime (43.5-78.3%), with fewer exhibiting resistance to imipenem (4.3-13.0%). The prevalence of 
MDR P. aeruginosa ranged from 21.0-26.7%, and a MAR index greater than 0.2 was found in 62.9%, 60.0%, and 
91.3% of the isolates from Mahasarakham University, Mahasarakham Hospital and Nong Bua Lamphu Hospital, 
respectively. These results demonstrate that soil and water, both in the proximity of hospitals and more distant areas, 
represent a potential source of MDR P. aeruginosa. 

Keywords: Multidrug resistance (MDR), Multiple Antibiotic Resistance (MAR) index, Pseudomonas aeruginosa, disc 
diffusion, environmental isolates

Introduction
Pseudomonas aeruginosa is a Gram-negative bacterium 
found in soil and water, and on the surfaces of plants, 
animals and humans. P. aeruginosa is an important 
opportunistic human pathogen, responsible for 10-15% 
of hospital-acquired infections worldwide.1 In immunocom-
promised individuals, for example patients with HIV infection, 

burns, cancer, or cystic fi brosis, P. aeruginosa can cause 
urinary tract infections, respiratory infections, wound infections 
including secondary infection of burns, and sepsis.2 Such 
infections increase morbidity and mortality rates in these 
patients. P. aeruginosa can also cause infection in 
immunocompetent persons, for example folliculitis, green 
nail syndrome, and hot foot syndrome.2 A major problem 
with P. aeruginosa infections is the lack of treatment 
options because P. aeruginosa is intrinsically resistant to 
several classes of antibiotic. Selecting an inappropriate 
antibiotic has important consequences including the 
development of new resistant or multidrug resistant strains 
and therapy failure. 

 A high prevalence of multidrug resistance 
indicates a serious need for broad-based, local antibiotic 

resistance surveillance, and planning of effective interventions 
to prevent spread of the multidrug resistant microorganism.3, 4 
Multiple antibiotic resistance (MAR) in bacteria is most 
commonly associated either with the presence of plasmids 

which contain one or more resistance genes, or chromo-
somal DNA mutations.5, 6 One good indicator for multiple 
antibiotic resistance in bacteria is the Multiple Antibiotic 
Resistance (MAR) index. The MAR index is calculated 

as the ratio of ‘the number of antibiotics to which the 

organism is resistant’ to the ‘total number of antibiotics 
to which the organism is exposed’ and it has been shown 
to be a cost effective and valid method of bacteria source 
tracking.4, 7, 8

 Antibiotic resistant strains of P. aeruginosa have 
been reported in several locations9, 10 including Thailand.11, 

12 In Thailand, however, most studies have focused on 
clinical isolates of P. aeruginosa. The distribution of MDR 
P. aeruginosa in the environment has never been 
assessed, although inappropriate use of antibiotics, a 
factor which might increase antibiotic resistance in the 
wider environment, has been extensively reported.13-16 In 

this study, therefore, we examined strains of P. aeruginosa 
isolated both in the vicinity of hospitals and further away 

for resistance to commonly used antibiotics. This information 

will permit an evaluation of the current situation of 
environmental antibiotic resistance in P. aeruginosa in 

Northeast Thailand, enabling hospitals and clinics to make 
evidence-based decisions in their management of 
P. aeruginosa infections.

Materials and Methods
 Sample collection

 A total of 180 environmental samples were
randomly collected from Mahasarakham and Nong Bua 
Lamphu provinces, Thailand. One hundred and twelve 

samples (8 samples from pond water and 104 from soil) 
originated from Mahasarakham University’s Khamriang 
Campus, which is 9.3 km away from Mahasarakham 
Hospital. Another 28 soil samples were collected from 
Mahasarakham Hospital, Mueang District, Maha 
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Sarakham province and 40 soil samples were from Nong 
Bua Lamphu Hospital, Mueang District, Nong Bua 
Lamphu province. We collected only soil samples from 
the two hospitals, because there was no surface water 
at these sites. The sample sizes were determined by the 
area available for collection. The larger the area of soil 
and water available, the larger the number of samples 
collected. Sample collection was conducted between June 
and December 2011. The soil samples were stored in 
sealed plastic bags and the water samples kept in sterile 

bottles (room temperature) during transport to the laboratory. 
All samples were processed immediately upon arrival at 
the laboratory.

 Isolation and identifi cation of P. aeruginosa
 Ten grams of each soil sample and 10 ml of 
each water sample were diluted with 90 ml sterile water, 
and plated on differential medium (Pseudomonas agar P) 
in tripicate. Plates were incubated at 37°C for 18-24 hours 

and observed for colonies of P. aeruginosa. P. aeruginosa 
was further identifi ed by routine bacteriological methods 
(i.e. colonial morphology, Gram stain, motility test, growth 
at 42°C) and traditional biochemical methods (i.e. oxidase 
test, urease test, nitrate reduction test, indole test,
pyocyanin production, TSI agar test, DNase test, O/F test, 

ONPG test). 17

 Antimicrobial susceptibility testing
 Antibiotic susceptibility was determined using the 
NCCLS disc diffusion method with P. aeruginosa ATCC 
27853 as the control strain. 18 Antibiotic discs [ceftazidime 
(30 μg), gentamicin (10 μg), norfloxacin (10 μg),
imipenem (10 μg), amikacin (30 μg), trimethoprim/sulfam-
ethoxazole (1.25/23.75 μg), and ciprofl oxacin (5 μg)] were 

purchased from Becton Dickinson and Company (BD). 
Isolates were identifi ed as multidrug resistant (MDR)
P. aeruginosa if they were resistant to 3 or more of the 

following antibiotic classes: penicillins / cephalosporins / 
monobactams, carbapenems, aminoglycosides, and 
fl uoroquinolones.19

 Multiple Antibiotic Resistance (MAR) index
 The MAR index of each isolate was calculated 
as the ratio a/b, where a represents the number of 
antibiotics the isolate is resistant to, and b represents the 
total number of antibiotics against which the isolate is 
tested. Typically, a MAR index value greater than 0.2 is 
observed when isolates are commonly exposed to 
several antibiotics, whereas a MAR index value lower 
than 0.2 occurs when isolates are rarely or never exposed 
to antibiotics.4, 7, 8

Results
 A total of 100 P. aeruginosa isolates (98 from 
soil samples and 2 from water samples) were recovered 
from the 172 soil samples and 8 water samples. Of the 
100 isolates, 62 were obtained from Mahasarakham 
University, 23 were from Nong Bua Lamphu Hospital, and 
15 were from Mahasarakham Hospital.
 Antibiotic resistant P. aeruginosa was detected 
at all of our study locations, with all of the isolates shown 
to be resistant to at least one of the tested antibiotics. 
Table 1 shows how the antibiotic resistance profi les 
varied between the different locations. Among the 
P. aeruginosa isolates from these three locations, 
trimethoprim/sulfamethoxazole resistance was detected 
with the highest frequency (100.0%), followed by 
ceftazidime (43.5-78.3%) and gentamycin (24.2-40.0%). 
Imipenem resistance was detected with the lowest 
frequency (4.3-13.0%).
 The prevalence of MDR P. aeruginosa ranged 
from 21.0-26.7% depending on the location (Table 2). 
Interestingly, the prevalence of MDR P. aeruginosa at the 

two hospitals (21.7% for Nong Bua Lamphu Hospital and 
26.7 % for Mahasarakham Hospital) was only slightly 
higher than that detected at the non-hospital site (21.0% 

for Mahasarakham University). 
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Table 1 Percentage of P. aeruginosa isolates resistant to each antibiotic from water and soil samples at the different 
locations

Percentage of resistant isolates

Class of
antibiotic

Antibiotic MSU (n=62) HpMs (n=15) HpNb (n=23)

S (%) I/R (%) S (%) I/R (%) S (%) I/R (%)

Aminoglycoside Amikacin 72.6 27.4 73.3 26.7 47.8 52.2

Gentamycin 75.8 24.2 60.0 40.0 60.9 39.1

Carbapenem
Cephalosporin

Imipenem
Ceftazidime

93.5
56.5

6.5
43.5

86.7
46.7

13.0
53.3

95.7
21.7

4.3
78.3

Fluoroquinolone

Sulfonamide

Ciprofl oxacin 75.8 24.2 73.3 26.7 60.9 39.1

Norfl oxacin
Trimethoprim
/Sulfamethoxazole

88.7
0.0

11.3
100.0

73.3
0.0

26.7
100.0

87.0
0.0

13.0
100.0

The number of isolates is shown in parentheses at the top of each column; MSU: Mahasarakham University; HpMs: 
Mahasarakham Hospital; HpNb: Nong Bua Lamphu Hospital; S: sensitive; I: intermediate; R: resistant.

Table 2 Percentage of MDR P. aeruginosa isolates obtained from the three studied locations

Location MDR P. aerugionosa (%)

Mahasarakham University (n=62) 21.0

Mahasarakham Hospital (n=15) 26.7

Nong Bua Lamphu Hospital (n=23) 21.7

 The MAR index values determined for P. 
aeruginosa isolates in this study ranged from 0.14 to 1.00 
(Table 3). The proportion of isolates with a MAR value 
greater than 0.2 were, respectively, 62.9%, 60.0%, and 
91.3% for the sites at Mahasarakham University, 

Mahasarakham Hospital and Nong Bua Lamphu Hospital 

(Table 3). This indicates that a large proportion of the 
isolates examined are likely to originate from humans or 

animals, where antibiotic use is common.

Table 3 Multiple Antibiotic Resistance (MAR) index of P. aeruginosa isolates obtained from the three studied locations

MAR index Mahasarakham University (%) Mahasarakham Hospital (%) Nong Bua Lamphu Hospital (%)

1(0.14) 37.1 40.0 8.7

2(0.29) 27.4 20.0 21.7

3(0.43) 12.9 13.3 39.1

4(0.57) 9.7 0.0 17.4

5(0.71) 6.5 0.0 8.7

6(0.86) 4.8 13.3 0.0

7(1.00) 1.6 13.3 4.3

Total MAR>2 62.9 60.0 91.3
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Discussion and Conclusions
 In this study, researchers determined the 
resistance profiles of environmental isolates of 
P. aeruginosa from Northeast Thailand to a range of 
antibiotics in common national use. Strains of antibiotic 
resistant P. aeruginosa were detected at hospital sites 
(Mahasarakham Hospital and Nong Bua Lamphu 
Hospital), and also at a non-hospital site (Mahasarakham 
University). The antibiotic resistance profi les of these 
isolates varied between the sites. 
 P. aeruginosa is intrinsically resistant to
trimethoprim/sulfamethoxazole20, 21, therefore it was not 
surprising to fi nd that all of the isolates in this study, 
without exception, were resistant to this drug combination. 
We also found that, at all three sites, a high proportion 
of the P. aeruginosa isolates were resistant to ceftazidime. 
Ceftazidime is a treatment currently recommended for 
many types of infection including melioidosis, which is 
caused by another bacterium present in these areas, 

Burkholderia pseudomallei.22, 23 Our detection of ceftazidime 
resistance in P. aeruginosa suggests that other soil 
bacteria, including B. pseudomallei, might be ceftazidime 
resistant. This is potentially problematic as there is a high 
prevalence of melioidosis across Northeast Thailand.24, 25 
We also found that the proportion of antibiotic resistant 
bacteria isolated from the hospital sites was slightly 
higher than at the non-hospital site, probably because 
these isolates have been exposed to antibiotics more 
recently or more often, as suggested by Moges et al.26

 Researchers determined that more than 20% of 
the isolates collected from sites at Mahasarakham 
Hospital and Nong Bua Lamphu Hospital are MDR 

P. aeruginosa. Since a high prevalence of multidrug 
resistance indicates the need for an antibiotic surveillance 
program, we also calculated the MAR index of these 

isolates to antibiotics in common use to differentiate 
bacteria from different sources. This analysis shows that 
60.0% and 91.3% of P. aeruginosa isolates from 
Mahasarakham Hospital and Nong Bua Lamphu Hospital, 
respectively, had a MAR index greater than 0.2. This 
suggests that these strains had been exposed to antibiotics
previously. Practical methods are therefore needed to 

control bacterial contamination not just within hospitals, 
but also to stop spread from hospitals to the nearby 
environment. Nosocomial infections caused by 
P. aeruginosa are frequently life-threatening and diffi cult 
to control. Antibiotic resistant P. aeruginosa can be traced 
to human sources, such as direct shedding from colonized 
humans, especially during hospitalization, and often 
following inappropriate empirical antibiotic therapy.27-29 
Additionally, horizontal gene transfer between hospital 
isolates can contribute to widespread distribution of 
multidrug resistant strains.30, 31 A patient colonized or 
infected with multidrug resistant P. aeruginosa can lead 
to in-room and neighboring area contamination, and 
contaminated water, fomites and aerosols. This can result 
in further infections in susceptible individuals, the clinical 
treatment and containment of these infections becoming 
an ever more challenging problem.32-34

 The study also found that about 21.0% of 
environmental isolates from the non-hospital site, 
Mahasarakham University were MDR P. aeruginosa. This 
result reveals there is minimal difference in the distribution 
of MDR strains between hospital and non-hospital sites, 
suggesting the existence of MDR strains in outpatients 
and the community. This fi nding adds to a growing number 
of reports showing that environmental isolates of 
P. aeruginosa can sustain not just antibiotic resistance, 
but multiple drug resistance. 8, 17, 26, 29, 35 Interestingly, our 
results also show that 62.9% of environmental isolates 
from the non-hospital site had a MAR index greater than 
0.2. This suggests that not just hospital sites but also 
non-hospital sites represent reservoirs for antibiotic 

resistant P. aeruginosa. In theory, the absence of 
selective pressure at non-hospital sites should reduce 
antimicrobial resistance levels, since antibiotic resistant 
strains typically have lower fitness than wild-type 
susceptible strains.36-37 However, antibiotics and other soil 
and water pollutants, such as heavy metals, might create 
a sufficiently strong selection pressure to maintain 
antibiotic resistance genes in environmental P. aerugi-

nosa.8, 9, 38

 In Thailand, the inappropriate use of antibiotics 
has been widely reported. Examples include the use of 
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antibiotics in patients without evidence of infection, the 
use of antibiotics in patients who do not need antibiotics13, 

15, 16, the use of antibiotics against which the target strain 
is not susceptible, and the use of broad-spectrum antibi-
otics where a narrow-spectrum alternative would have 
been effective.14 This overuse creates a strong selective 
pressure for the emergence of new antibiotic resistant, 
multiple drug resistant and extensively drug resistant 
pathogens in Thailand, increasing the risk of untreatable 
bacterial infections. The fi ndings in this study suggest that 
antibiotics may now be polluting the environment, creating 
a selection pressure that enables P. aeruginosa in the 
soil and water to maintain antibiotic resistance genes. It 
is therefore important to determine regional resistance 
patterns of clinical and environmental isolates of 
P. aeruginosa to enable physicians to choose the most 
appropriate antibiotic, improving patient prognosis and 
reducing unnecessary use of last resort antibiotics.
 This study detected MDR P. aeruginosa, strains 
of bacteria with the potential to cause diffi cult- and 
impossible-to-treat infections, in soil and water samples 
collected from hospital and non-hospital sites in Northeast 
Thailand. This fi nding underlines the need to raise public 
awareness about inappropriate antibiotic use, a likely 
driving factor for the existence of MDR P. aeruginosa at 
these locations. Due to the prevalence of MDR 
P. aeruginosa in the studied areas, it is important that 
antibiotic surveillance programs as well as phylogenetic 
studies of environmental and clinical samples are now 
carried out to understand the origin and movement of 
resistant isolates and genes.
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บทคัดยอ
โรคพยาธิใบไมตับในโค เปนโรคที่เปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขและดานปศุสัตวของประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความชุกการเกิดโรคพยาธิใบไมตับในโคพื้นเมืองต้ังแตทองแรกขึ้นไป ระหวางเดือนสิงหาคมถึง
เดือนธันวาคม 2557 กลุมตัวอยางเก็บจากอุจจาระโคพ้ืนเมืองเขตชายแดนไทย-ลาว (อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร) จํานวน 
327 ตัวอยางและเขตชายแดนไทย-กัมพูชา (อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร) จํานวน 297 ตัวอยาง พบความชุกของโคพื้นเมือง
ตดิพยาธใิบไมตบั (Fasciola gigantica) รวมเปนจาํนวน 113/624 ตวัอยาง (18.11%) ความชกุของโคพืน้เมืองทีต่ดิพยาธใินเขต
ชายแดนไทย-กมัพชูา 63/297 (21.21%) และในเขตชายแดนไทย-ลาว 50/327 (15.29%) ไมแตกตางกนัทางสถิต ิ(p> 0.05) จาก
การศึกษาโรคพยาธิใบไมตบัในโคพ้ืนเมืองพบวา แตละปจจยัท่ีแตกตางกัน (คะแนนสภาพรางกาย, การใชยาถายพยาธิ และอายุ) 
ติดพยาธิใบไมตับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) จากผลการวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผน
เพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ

คําสําคัญ : พยาธิใบไมตับ โคพื้นเมือง ชายแดนไทย-ลาว ชายแดนไทย-กัมพูชา 

Abstract
Fasciolosis is an important disease in the public health sector as well as in livestock  in Thailand. The objective
of this study was to compare  liver fl uke prevalence in 1st parity native cattle during August to December 2014.
Samples (327) of The feces of Native cattle were collected at the Thai-Laos border (Muang District, Mukdahan 
Province) and 297 were collected from the Thai-Cambodia border (Kapchoeng District, Surin Province). The overall 
prevalence of liver fl uke in native cattle was 113/624 (18.11%). Prevalence of infected native cattle in Thai-Cambodia 
border was 63/297 (21.21%) and infected native cattle Thai-Laos border was 50/327 (15.29%). They were not
signifi cantly different (p> 0.05). This research can be used as a guide in planning to protect the liver fl uke.
 
Keywords: Liver fl uke, Native cattle, Thai-Laos border, Thai-Cambodia border.

บทนํา
โรคพยาธิใบไมตับ (Fasciolosis) เกิดจากพยาธิใบไม (Fluke) 
ซึ่งมี 2 ชนิด คือ Fasciola gigantica และ Fasciola hepatica 

ในประเทศไทยสวนใหญพบ Fasciola gigantica มากกวา 

Fasciola hepatica พยาธิตวัแกอาศยัอยูในถุงนํา้ดแีละทอนํา้ด ี

มรีปูรางแบนคลายใบไม มสีนีํา้ตาลปนเทา สวนหนากวางกวา
สวนทาย ขนาดลําตัวยาว 30 - 55 มิลลิเมตร กวาง 9 - 15 

มิลลิเมตร1,2 วงจรชีวิตของพยาธิใบไมในตับ มี 5 ระยะ โดย
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ตวัแกจะออกไขในทอนํา้ด ีและถงุนํา้ดขีองสตัว ไขจะผานทอนํา้
ดมีาท่ีลาํไสเลก็และปนออกมากับอจุจาระ จากน้ันจะเจริญเปน
ตวัออนในน้ําและฟกออกมาเปนตวัออนระยะท่ี 1 ไมราซิเดียม 
(Miracidium) ระยะท่ี 2 สปอรโรซีส (Sporocyst) ระยะท่ี 3 
เรเดีย (Radia) ระยะท่ี 4 เซอรคาเรยี (Cercaria) และระยะท่ี 
5 เมตาเซอรคาเรีย (Metacarcaria) ซึ่งตัวออนระยะนี้จะเปน
ระยะติดตอ โคจะติดพยาธิโดยการกินหญาหรือวัชพืช ที่มีตัว
ออนระยะน้ีเขาไป อาการของโรคพยาธิใบไมตับในโค มักพบ
ในโคทีม่อีายตุัง้แต 8 เดอืนขึน้ไป อาการปวยอาจพบได 2 แบบ
คือ 
 1. แบบเฉียบพลัน เกิดขึ้นเมื่อโคกินตัวออนระยะ
ตดิตอของพยาธเิขาไป พยาธจิะไชเขาตบัทาํใหเกดิแผลและมี
เลือดออก สัตวจะตายกะทันหันโดย  ไมแสดงอาการ หรือการ
ถายเปนเลือด พบมากในสัตวอายุนอย นอกจากนี้ยังเปน
สาเหตุรวมในการเกิดโรค Redwater disease (Bacillary 
hemoglobinuria) กลไกของการเกิดโรคเร่ิมจากการทําลายตบั 
ซึง่ตวัออนของพยาธิใบไมตบั ทาํใหเกดิการเสียหายตอเน้ือตับ 

บริเวณตับถูกทําลายจะมีปริมาณออกซิเจนตํ่า เหมาะในการ

เจริญของเช้ือแบคทีเรียท่ีกอโรคช่ือ Clostridium haemolyticum 
แบคทีเรียนี้จะสรางสารพิษ protein toxin ซึ่งมีฤทธ์ิในการ
ทาํลายเซลลเมด็เลือดแดง และทําลายอวัยวะอ่ืนๆ เปนสาเหตุ
ใหสัตวตาย  
 2.  แบบเร้ือรัง มักพบในโคท่ีโตแลว โคที่เปนโรคจะ
แสดงลักษณะซูบผอม เบ่ืออาหาร ทองอืดบอยๆ โลหิตจาง
สงัเกตไดจากเยือ่เมอืกทีต่าและปากซดี ผวิหนังหยาบ มีอาการ
บวมน้ําใตคาง ทองผูกสลับกับทองเสีย และตายในที่สุด 

 จากปญหาโรคพยาธิใบไมตับในโค สงผลกระทบตอ
การเล้ียงสัตวเปนอยางมาก 3เปนปญหาสําคัญที่มีผลตอ
สุขภาพสัตวโดยทําใหสัตวเบื่ออาหาร มีนํ้าหนักตัวลด 
4ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ เชนทองผูกหรือทองเดิน 
ออนเพลีย โลหิตจาง ความตานทานโรคลดลง เกดิการบวมน้ํา
ใตคาง ผอมแหง บางตัวถาตดิพยาธ ิเขาไปมากๆ จะทาํใหตาย
กะทันหันโดยไมแสดงอาการลวงหนา 5มีสมรรถภาพการทํา
งานของรางกายตํ่า ผอม มีอัตราการแลกเนื้อและการผสมติด

ตํา่และเสยีคาใชจายในการดแูลรกัษาสงู6ทาํใหเกิดผลเสยีทาง
เศรษฐกิจ เน่ืองจากซากสัตวขายไมไดราคา 7ทําใหเกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจปหนึ่ง  ไมตํ่ากวา 100 - 300 ลานบาท 
 โรคพยาธิใบไมตับโค8ที่มีรายงานการตรวจพบใน
มนุษย คร้ังแรกซ่ึงพบไขพยาธิ Fasciola hepatica ในซาก

มนษุยดกึดาํบรรพทีป่ระเทศเยอรมนี โดยการเก็บตัวอยางดิน
บริเวณชองเชิงกรานของซากมนุษยจํานวน 15 ตัวอยางจาก 
15 ซาก พบมีไขพยาธิ Fasciola hepatica จํานวน 9 ตัวอยาง 

9ไขพยาธิใบไมในตับชนิด Fasciola gigantica สามารถ
ถายทอดไปสูมนุษยได 10ในประเทศไทยมีการพบ Fasciola 
gigantica ครั้งแรกในเด็กอายุ 9 ป ที่จังหวัดเชียงใหม 11ซึ่งพ
บผูปวยโรคฟาสสิโอเลยีซสิในคนไทยตัง้แตปพ.ศ. 2513 - 2533 
จํานวน 25 ราย โดยพบวาเกิดจากพยาธิ Fasciola gigantica 
จํานวน 17 ราย Fasciola hepatica จํานวน 7 ราย และไม
ทราบชนิด 1 ราย  สวนใหญพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือของประเทศไทย 
 5อตัราการตดิพยาธเิฉลีย่ในโคของประเทศไทยเทากบั

รอยละ 13.90 12จากการสํารวจพยาธิใบไมตับของโคพันธุพื้น
เมอืงในจงัหวดัสุรนิทร มอีตัราการตดิพยาธใิบไมตบัรอยละ 4.5 
สวนขอมูลการศึกษาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
13พบการติดพยาธิใบไมตับโค ซึ่งมีสาเหตุจาก Fasciola 
gigantica ในประเทศกัมพูชา รอยละ 0 - 57 ประเทศอิน
โดนีเชีย รอยละ 25 - 48 ประเทศฟลิปปนส รอยละ 35 - 100 
ประเทศ เวียดนาม รอยละ 23 - 90 ประเทศลาวรอยละ 0 - 81 
และประเทศไทยรอยละ 0 - 85 
 ประเทศไทยมีชายแดนติดตอกับหลายประเทศ 
ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหารและ
จังหวัดสุรินทร เปนจังหวัดที่มีการเล้ียงโคพื้นเมืองและมี
อาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาซ่ึงมีจุดผานแดนท่ี
สามารถเดินทางขามไปยังประเทศเพ่ือนบานได รวมท้ัง มกีาร
คาชายแดนท่ีมีความสําคัญ คือตลาดอินโดจีนและตลาดการ
คาชองจอม ทําใหมีประชาชนเดินทางไปเปนจํานวนมากใน
แตละป สงผลใหมีการบริโภคอาหารท่ีแปรรูปจากเนื้อโคมาก

ดวยเชนกัน14,15 
 จากขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาโรคพยาธิ
ใบไมตบัเปนปญหาสาํคญัสาํหรบัเกษตรกร   ผูเลีย้งโคพืน้เมอืง 
ทาํใหมคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองศกึษาหาขอมลูและขอเทจ็
จริงตางๆ เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานใชเปนแนวทางในการ
วางแผนควบคุมและปองกนั แกไขปญหาของการเกดิโรคพยาธิ
ใบไมตบั ในโคพืน้เมอืงเขตชายแดนไทย-ลาวและเขตชายแดน
ไทย-กัมพูชา เพื่อลดความเส่ียงตอการเกิดโรคดังกลาว 

ซึ่งทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกรผูเลี้ยง

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพือ่เปรียบเทียบความชุกของพยาธิใบไมตบัใน
โคพืน้เมืองเขตชายแดนไทย-ลาวกับเขตชายแดนไทย-กมัพชูา 

 2.  เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคพยาธิใบไม
ตับในโคพื้นเมืองเขตชายแดนไทย-ลาวกับเขตชายแดนไทย-
กัมพูชา
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วัสดุ อุปกรณ
 1.  ถุงมือผสมเทียมหรือถุงมือยาง
 2.  ถุงพลาสติกปลอดเช้ือ
 3.  กระติกน้ําแข็งหรือกลองโฟม
 4.  ยางรัด
 5.  ปากกาเมจิก
 6. ชอนตักอุจจาระ
 7. โกรงสําหรับบดอุจจาระ
 8.  นํ้าสะอาด
 9.  ตะแกรงกรองละเอียด ขนาด 90 ไมครอน
 10. ตะแกรงกรองหยาบ (ตะแกรงกรองชา)
 11. บีกเกอรหรือแกวพลาสติกขนาด 250 มิลลิลิตร
 12. สไลดแกวและแผนปดสไลด
 13. ถุงมือยาง
 14. ปเปต
 15.  หลอดทดลองขนาด 7 มิลลิลิตร 
 16.  กลองจุลทรรศน 

วิธีการวิจัย
 ทําการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการตรวจไขพยาธิใบไม
ตับในโคพ้ืนเมืองเพศเมียตั้งทองแรกขึ้นไป ในเขตชายแดน
ไทย-ลาว อาํเภอเมอืง จงัหวัดมกุดาหารและเขตชายแดนไทย-
กัมพูชา อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบกลุม (Cluster sampling) และใชตารางกําหนดขนาด
ตัวอยางของ Krejcie และ Morgan 16จากโคพ้ืนเมืองจํานวน 
3,657 ตัว สุมตัวอยางไดทั้งหมด 624 ตัวอยาง จากเขต
ชายแดนไทย-ลาว จํานวน 2,337 ตัว สุมไดจํานวน 327 
ตัวอยาง และเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จํานวน 1,320 ตัว สุม
ได จํานวน 297 ตัวอยาง โดยการเก็บตัวอยางอุจจาระสดดวย
วิธี rectal swab ในโคพื้นเมืองเพศเมียตั้งทองแรก ขึ้นไปโดย
การใชถงุมอืลวงเอาอุจจาระจากกนโคใสถงุพลาสติกปลอดเช้ือ
หรือใชถุงพลาสติกปลอดเชื้อ รองอุจจาระโคที่กําลังถายออก

มาจากกน แลวรัดดวยยางรัด นําไปใสในกลองโฟมท่ีบรรจุนํ้า
แขง็ประมาณคร่ึงกลองอณุหภมูปิระมาณ 4 องศาเซลเซียส นาํ
สงตรวจหาไขพยาธใิบไมตบัทีห่องปฏบิตักิารสตัวแพทย ภาค
วิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิชาสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ดวยวิธี Simple sedimentation technique17 

การวิเคราะหขอมูล
 ขอมูลจากการตรวจพยาธิใบไมตับในโคพ้ืนเมือง 
วิเคราะหโดยใชคาความถี่ และคารอยละ รวมถึงการเปรียบ
เทยีบกลุมตวัอยางดวยสถิต ิFisher’s Exact Test ระดบัความ

เช่ือมั่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 95% (p<0.05)

ผลการวิจัย
 จากการตรวจไขพยาธิใบไมตับในโคพื้นเมือง 3,657 
ตัว สุมทั้งหมด 624 ตัวอยาง จากเขตชายแดนไทย-ลาว และ
เขตชายแดนไทย-กมัพชูา พบวาโคพืน้เมอืงติดพยาธิใบไมตบั
ทั้งส้ิน 113 ตัว คิดเปนรอยละ 18.11 และเมื่อทําการเปรียบ
เทยีบความชกุของพยาธใิบไมตบัระหวางชายแดนไทย-ลาวกบั
ชายแดนไทย-กัมพูชา พบวา โคพื้นเมืองในเขตชายแดนไทย-
กัมพูชาติดพยาธิใบไมตบัจํานวน 63 ตัวคิดเปนรอยละ 21.21 
สูงกวาโคพื้นเมืองในเขตชายแดนไทย-ลาว ซึ่งติดพยาธิใบไม
ตับจํานวน 50 ตัว คิดเปนรอยละ15.29  ไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ (p>0.05) และมีพยาธิชนิดอื่นที่ตรวจพบคือพยาธิ 
Rumen fl uke จํานวน 248 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 39.74 
พยาธิ Buxtonella cyst จํานวน 64 ตัวอยาง คิดเปนรอย
ละ10.26 พยาธกิลุม Strongyle-type eggs จาํนวน 52 ตวัอยาง 
คิดเปน รอยละ 8.33 Coccidia oocyst จํานวน 34 ตัวอยาง 
คิดเปนรอยละ 5.45 และพยาธิ Cappillaria spp. จํานวน 24 
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 3.85 ดังแสดงใน (Table 1)
 จากการศึกษาพบวา โคพ้ืนเมืองท่ีไมพบการติด
พยาธใิบไมตบั ไดแก โคทีม่กีารเลีย้งอยูในคอกหรอืขงัคอกหรอื
ปลอยในแปลงหญาตนเอง เกษตรกรใชนํ้าประปาหรือนํ้า
บาดาลในการเลี้ยง มีการถายพยาธิมากกวาปละ 2 ครั้ง และ
มีสภาพรางกายอวน ในระดับ8 คะแนน สําหรับปจจัยที่มีผล
ตอการติดพยาธิใบไมตับ ดังแสดงใน (Table 2) ดังนี้
 สภาพรางกายสตัว พบวาโคพืน้เมอืงในเขตชายแดน
ไทย-ลาวและเขตชายแดนไทย-กมัพูชา มสีภาพรางกายระดับ
คะแนน 2 (ผอมมาก), 3 (ผอม), 4 (คอนขางผอม), 5 (ปาน
กลาง) 6 (คอนขางดี) 7 (ดี) ติดพยาธิใบไมตับจํานวน 33, 50, 
15, 11, 3 และ 1 ตวัอยาง คดิเปนรอยละ 97.06, 76.92, 12.50, 
5.31, 3.23 และ1.43 ตามลําดับ แตละกลุมมคีวามแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) และไมมี   โคพื้นเมืองที่
มีสภาพรางกายระดับคะแนน 1 และ 9 

 การใชยาถายพยาธิในโคพ้ืนเมือง พบวา  โคพ้ืนเมือง

ในเขตชายแดนไทย-ลาวและเขตชายแดนไทย-กมัพูชา ทีไ่มมี
การใชยาถายพยาธิ ติดพยาธิใบไมตับสูงที่สุด รองลงมาคือ มี
การใชยาถายพยาธิปละ   1 ครั้งและการใชยาถายพยาธิปละ 

2 ครั้ง จํานวน 99, 12 และ 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 31.73, 
6.67 และ 2.17 ตามลําดับ โดยแตละกลุมมีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.001)
 อายุสัตว พบวาโคพื้นเมืองในเขตชายแดนไทย-ลาว
และโคพ้ืนเมืองในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาอายุระหวาง 2-4 
ป, มากกวา 4 ป และ1-2 ป ติดพยาธิใบไมตับสูงที่สุด จํานวน 

99, 6 และ 8 ตัว คิดเปนรอยละ 24.15, 8.89, และ 4.84 ตาม
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ลาํดบั แตละกลุมมคีวาม แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
(p<0.001) 
 สถานที่เล้ียง พบวาโคพื้นเมืองในเขตชายแดนไทย-
ลาวและเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เลี้ยงโดยการปลอยใน
ภูเขา การเล้ียงในที่สาธารณะทั่วไปหรือขางถนน การเลี้ยงใน
ที่สวน ไร นา ของผูอื่น และการเล้ียงในสวน ไร นา ของตัวเอง 
ติดพยาธิ ใบไมตับ จํานวน 77, 15, 7 และ 4 ตัวอยาง คิดเปน 
รอยละ 22.65, 16.67, 11.67 และ 10.00 ตามลําดับ   แตละ
กลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.026)  
 แหลงนํ้า (แมนํ้า บอ สระ หวย คลอง หนอง บึง) ที่
ใชในการเลี้ยงโคพื้นเมือง พบวาโคพ้ืนเมือง ในเขตชายแดน
ไทย-ลาวและเขตชายแดนไทย-กัมพูชา มีการใชแหลงนํ้า

สาธารณะ (แมนํ้า บอ สระ หวย คลอง หนอง บึง) ใชแหลงนํ้า
ของตัวเอง (บอ สระ หวย คลอง หนอง บึง) ติดพยาธิใบไมตับ
จํานวน 109 และ 4 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 19.82 และ 10.00 
ตามลําดับ แตละกลุมไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) 
 จากการศึกษานี้ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดโรค
พยาธใิบไมตบัในโคพืน้เมือง ทีไ่ดจากการสมัภาษณเกษตรกร
ผูเลี้ยง นํามาเปรียบเทียบตามอัตราการพบการติดพยาธิมาก
ที่สุด ไดแก คะแนนสภาพรางกายสัตว การใชยาถายพยาธิ 
อายุของสัตว สถานท่ีและแหลงนํ้าที่ใชในการเลี้ยง ตามลําดับ 

วิจารณและสรุปผล 
จากปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับในโคพ้ืน
เมืองเขตชายแดนไทย-ลาวและเขตชายแดนไทย-กัมพูชา 
พบวา

 สภาพรางกายสตัว พบวาโคพืน้เมอืงในเขตชายแดน
ไทย-ลาวและเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีสภาพรางกาย

ระดับ 2 คะแนน (ผอมมาก) ติดพยาธิใบไมตับสูงที่สุด คิดเปน
รอยละ 97.06 รองลงมาคือสภาพรางกายระดับ 3 คะแนน 
(ผอม) คิดเปนรอยละ 76.92 สภาพรางกายระดับ 4 คะแนน 

(คอนขางผอม) คิดเปนรอยละ 12.50 สวนคะแนนสภาพ
รางกายระดับ 5, 6, และ 7 คะแนน ติดพยาธินอย 4โคที่ติดพ
ยาธใิบไมตบัจะทําใหสตัวเบ่ืออาหาร มนีํา้หนกัตัวลด ออนเพลยี 

ผอมแหง 5มีสมรรถภาพการทํางานของรางกายตํ่า ผอม 
มีอัตราการแลกเนื้อตํ่า ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ สภาพรางกาย

โคพื้นเมืองที่ระดับคะแนน 1 - 3 มีโอกาสติดพยาธิ 69.94 เทา 
เทียบกับสภาพรางกายระดับคะแนน 4 - 6 (OR = 69.94) 
 การใชยาถายพยาธิในโคพ้ืนเมอืง พบวา  โคพ้ืนเมือง

ในเขตชายแดนไทย-ลาวและเขตชายแดนไทย-กมัพูชา ทีไ่มมี
การใชยาถายพยาธิ ติดพยาธิ ใบไมตับสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 
31.73 รองลงมาคือ  มีการใชยาถายพยาธิปละ1ครั้ง คิดเปน

รอยละ 6.67 และมกีารใชยาถายพยาธปิละ 2 ครัง้ คดิเปนรอย
ละ 2.17 สวนการใชยาถายพยาธิมากกวาปละ 2 ครั้ง  ไมพบ
การติดพยาธิใบไมตับ 18โคท่ีมีการกําจัดพยาธิในรอบ1 ป 
ติดพยาธิใบไมตับรอยละ 5.26 19หลังจากการใหยาถายพยาธิ 
Nitroxynil พบโคเนื้อติดพยาธิใบไมตับรอยละ 4.52 จากการ
ศึกษาครั้งนี้พบวาการไมใชยาถายพยาธิมีโอกาสติดพยาธิ 
8.57 เทา เทียบกบัการใชยาถายพยาธปิละ 2 ครัง้ (OR = 8.57)
อายุสตัว พบวาโคพ้ืนเมืองในเขตชายแดนไทย-ลาวและในเขต
ชายแดนไทย-กัมพูชาท่ีมีอายุระหวาง 2-4 ป ติดพยาธิใบไม
ตับสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 24.15 รองลงมาคือโคพื้นเมืองที่
มอีายมุากกวา 4 ป คดิเปนรอยละ 8.89 และโคพ้ืนเมืองทีม่อีายุ
ระหวาง   1-2 ป คิดเปนรอยละ 4.84 20อัตราการติดพยาธิ
ใบไมตับในโค ในจังหวัดนครพนมกลุมอายุ ตํ่ากวา 2 ป 
รอยละ 4.48 18โคอายุนอยกวา 2 ป พบพยาธิใบไมตับ รอยละ 
3.33 ในจังหวดับรุรีมัย 21อตัราการตดิพยาธ ิใบไมตบัในโค ของ
จังหวัดหนองบัวลําภูกลุมอายุมากกวา 2 ป รอยละ 13.5 
22และโคอายุ12-24 เดือน ตรวจพบพยาธิใบไมในอัตรา
รอยละ 20 ในเขตอําเภอ Mymensingh Trishal Upazilla 

23นอกจากน้ียังมีการศึกษาในตาง ประเทศพบพยาธิใบไมตับ
ในโคทีเ่ลีย้งในประเทศเวียดนาม พบวาโคทีม่อีาย1ุ-2 ป, 2-3 ป, 

3-4 ป และ4-5 ป ตรวจพบพยาธิใบไมตับในอัตรารอยละ 
45.10, 70, 60.98 และ75 ตามลําดับ จากการศึกษาคร้ังนี้ 
พบวาโคพื้นเมืองที่อายุมากกวา 2 ป มีโอกาส ติดพยาธิ 5.26 
เทา เทียบกับโคพื้นเมืองที่มีอายุ 1- 2 ป (OR = 5.26) อาจ
เนื่องจากโคในกลุมนี้จะกินอาหารหยาบจากพ้ืนท่ีการเลี้ยงใน
ปริมาณมาก จึงทําใหมีโอกาสไดรับพืชน้ํา หรือวัชพืชนํ้า

มากกวาโคที่มีอายุนอย ซึ่งทําใหมีโอกาสไดรับตัวออนระยะ
ติดตอของพยาธิมากกวาดวย

 สถานที่เลี้ยง พบวาโคพื้นเมืองในเขตชายแดนไทย-
ลาวและเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เลี้ยงโดยการปลอยใน

ภูเขาติดพยาธิใบไมตับสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 22.65 รองลง
มาคือการเล้ียงในท่ีสาธารณะทั่วไปหรือขางถนน คิดเปน
รอยละ16.67 และการเลี้ยงในที่สวน ไร นา ของผูอื่น คิดเปน
รอยละ11.67 5สภาพภูมิประเทศของหมูบานจะมีความสัมพัน

ธโดยตรงกบัการตดิพยาธใิบไมตบั โดยทีลุ่มจะตดิพยาธสิงูกวา
ที่ดอน และบริเวณที่มีหอยคัน (Lymnaea spp.)อาศัยอยู เปน
พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพยาธิ  ใบไมตับสูง4 แตจากการ
ศึกษาครั้งนี้พบวา การเลี้ยงแบบปลอยในภูเขา หรือในที่
สาธารณะท่ัวไป เปนการเลีย้งทีท่าํใหโคมโีอกาสตดิพยาธ ิ2.13 

เทา เทียบกับการเลี้ยงในพื้นของเกษตรกรเอง (OR = 2.13) 
เพราะโคพืน้เมอืงทีเ่ลีย้งแบบปลอยนอกพืน้ทีข่องเกษตรกร ก็
จะกินนํ้าจากแหลงนํ้าสาธารณะท่ีเดียวกัน ประกอบกับ
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เกษตรกรแตละรายจะมโีคพืน้เมอืงจาํนวนมาก (มากกวา 20 ตวั) 

จึงทําใหการจัดการดูแลไดไมทั่วถึง
 แหลงนํ้า (แมนํ้า บอ สระ หวย คลอง หนอง บึง) 
ที่ใชในการเล้ียงโคพื้นเมือง พบวา โคพื้นเมืองในเขตชายแดน
ไทย-ลาวและโคพ้ืนเมืองในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาท่ีมีการ
ใชแหลงน้ําสาธารณะ (แมนํ้า บอ สระ หวย คลอง หนอง บึง) 
ติดพยาธิใบไมตับสูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ19.82 รองลงมาคือ
การเลี้ยงท่ีใชแหลงนํ้าของตัวเอง (บอ สระ หวย คลอง หนอง 
บึง) คิดเปนรอยละ10.00 และการเลี้ยงที่ใชนํ้าประปาหรือนํ้า
บาดาล ไมพบการติดพยาธิใบไมตับ 5โคท่ีอยูในพ้ืนที่ลุมและ
พื้นท่ีที่มีแหลงน้ําจะทําใหติดพยาธิใบไมตับสูงกวาโคท่ีอยูใน
พื้นที่ดอนและพื้นที่ที่ไมมีแหลงน้ําประมาณ 2 ถึง 3 เทา 
4พืน้ท่ีทีอ่ยูใกลเขือ่น แมนํา้ คลอง หนอง บงึ หรอืแหลงนํา้อืน่ๆ 
ที่มีหอยสกุล Lymnaea spp. ซึ่งเปนโฮสตกึ่งกลางของพยาธิ
อาศยัอยูเปนพืน้ทีท่ีม่โีรคพยาธใิบไมตบัระบาดหรอืพรอมทีจ่ะ
ระบาดข้ึนไดและปจจยัทีช่วยสงเสริมคอืเกษตรกรนิยมเล้ียงโค

แบบปลอยในทุงนาหรือที่หนองนํ้าสาธารณะ ทําใหสัตวมี
โอกาสกินหญาและสัมผัสกับตัวออนพยาธิระยะติดตอ 18โคใน
พื้นท่ีราบลุมใกลแหลงน้ําสาธารณะรัศมีไมเกิน 5 กิโลเมตร 
ติดพยาธิใบไมตับรอยละ 3.33 และโค   ในพ้ืนที่สูงหรือที่ดอน
ไกลแหลงน้ําสาธารณะรัศมีเกิน  5 กิโลเมตร ติดพยาธิใบไม
ตับรอยละ 1.11 จากการศึกษาครั้งนี้พบวาโคพื้นเมืองที่มีการ
เลีย้งโดยใชแหลงน้ําสาธารณะมีโอกาสตดิพยาธมิากกวาโคพืน้
เมืองท่ีมีการเล้ียงโดยใชแหลงน้ําของเกษตรกรเอง (OR = 
2.22) 
  จากปจจยัดงักลาวมคีวามเสีย่งท่ีสงผลใหโคพืน้เมอืง 

มีโอกาสที่จะติดพยาธิเขาไปได เมื่อสัตวกิน นํ้า หญา พืชนํ้า
หรือหอยที่มีพยาธิตัวออนระยะติดตอ จากผลการศึกษาครั้งนี้

เปนประโยชนสําหรับหนวยงานทางดานปศุสัตวในการหา
แนวทางควบคุมการระบาดของโรคพยาธิใบไมตับในโค และ

ยังเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัย การกระจายตัวของ
พยาธิใบไมตับในเขตชายแดนไทย-ลาวที่อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหารและเขตชายแดนไทย-กัมพูชาที่อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร เพื่อเฝาระวังโรคที่เกิดจากพยาธิใบไมตับ

อีกทั้งบูรณาการความรู ความเขาใจใหกับเกษตรกรซ่ึงทําให
เกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกรผูเล้ียงโค มีโคที่มีสุขภาพดี 
ปลอดภัยจากการติดโรคพยาธิใบไมตับ สงผลใหเกษตรกร
ผูเล้ียงโคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอเสนอแนะในการวิจัย
 1.  ควรจะมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองของสาเหตุของ
การติดตอของโรคพยาธิใบไมตับจากโคพื้นเมือง มาสูคน เพื่อ
ใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น

 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองเกี่ยวกับโรคพยาธิ
ใบไมตับในโคพ้ืนเมืองในเขตตางๆ เพื่อเกิดการเปรียบเทียบ
ในแตละพื้นที่
  3. ในการศึกษาวิจยัในเร่ืองเก่ียวกับโรคพยาธิใบไม
ตับในโคพื้นเมืองควรมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ และเกษตรกรหรือชุมชนที่มี การเลี้ยง เพื่อให
ตระหนักถงึปญหาและผลกระทบ   ทีเ่กดิขึน้ในการเล้ียงโคพ้ืน
เมือง
 4. หนวยงานท่ีเกีย่วของในการจัดการดาน ปศสุตัว
หรือผูที่มีสวนเก่ียวของ ควรมีแผนการปองกันและควบคุม
เก่ียวกับโรคพยาธใิบไมตบั เชน  การสงเสริม สนบัสนนุ ความ
รูทางวิชาการ การใชยาถายพยาธิตางๆ โดยมีโปรแกรมการ
ถายพยาธิในโคพื้นเมืองที่มีอายุนอยกวา 2 ป ปละครั้ง โคพื้น
เมืองที่มีอายุมากกวา 2 ป ปละ 2 ครั้ง รวมทั้งใชยาที่สามารถ
ถายพยาธิไดหลากหลายชนิด
 5. เกษตรกรควรจะเลี้ยงโคพื้นเมืองในแปลงหญา
ของตนเองหรอืขงัคอก และใชนํา้ประปา นํา้ฝนหรอืนํา้บาดาล
ในการเล้ียงเพ่ือลดความเส่ียงในการติดพยาธิตัวออนระยะ
ติดตอ

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.คมกริช พิมพภักดีและ
ดร.ชลุพีร ศกัดิส์งาวงษ อาจารยทีป่รกึษาทีใ่หความอนเุคราะห
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและการสนับสนุนดานตางๆ และขอ

ขอบคุณเจาหนาท่ีภาควิชาพยาธิชวีวทิยา คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลยั ขอนแกน ทีใ่หความอนเุคราะหแนะนาํ สนบัสนนุ

หองปฏิบัติการพยาธิชีววิทยา ในการตรวจตัวอยาง รวมถึง
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน

Figure 1 The eggs of Liver fl uke found in native cattle 
between Thai - Laos and Thai - Cambodia 
border.
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Table 1 The prevalence of gastro intestinal parasitic in fection compare between Thai - Laos and Thai - Cambodia 
border. 

Variable Positive Negative total (%)

Rumen fl uke 248 376 39.74

Fasciola gigantica 113 511 18.11

Buxtonella cyst 64 560 10.26

Strongyle-type egg. 52 572 8.33

Coccidia oocyst 34 590 5.45

Cappillaria spp. 24 600 3.85

Table 2 The results to infected with liver fl uke in native cattle between Thai - Laos andThai - Cambodia border.

 Variable Positive Negative total (%) Odds ratio (95% CI) P-value

Body condition 
score

1-3
4-6

83
30

16
391

83.84
7.13

66.37(33.81-137.7) 
1[Reference]

<.001

The use of
anthelmintics 

0
1-2

99
14

213
258

31.73
5.15

8.57 (4.69-16.67)
 1[Reference]

<.001

Age 1-2
>2

6
107

115
396

4.96
21.27

1[Reference]
5.26 (2.25-15.01) <.001

Area Farm
Public 

11
102

89
388

11.00
20.82

1[Reference]
2.13 (1.08-4.58) <.026

Water Owner pool
Public pool

4
109

36
441

10.00
19.82

1[Reference]
2.22 (0.77-8.78) >.176

1[Reference] หมายถึง ขอมูลในการอางอิงเพ่ือเปรียบเทียบตามตารางคํานวณ 2x2 ของ Fisher’s Exact Test 
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บทคัดยอ
พื้นที่ปลูกยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะประสบกับปญหาการขาดนํ้าและดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าทําใหตนกลา
ยางพาราท่ีพึ่งปลูกตายจํานวนมาก การใชถานในการปรับปรุงดินกําลังไดรับความสนใจในการชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดิน
และเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช งานวิจยัน้ีดําเนินการในเรือนทดลองสาขาวิชาพืชศาสตร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นครพนม วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 กรรมวิธี จํานวน 3 ซํ้า คือ 1) ไมใสถานและหินฟอสเฟต (กรรมวิธีควบคุม) 2) 
ใสหนิฟอสเฟตอยางเดยีว 3) ใสถานอยางเดยีว และ 4) ใสถานและหนิฟอสเฟต จากการศกึษา พบวา การใสถานแกลบอยางเดยีว
ในชวง 1 เดอืนแรกของการยายปลกู จะเพิม่การเจรญิเตบิโตทางลาํตน (9.2 กรมัตอตน) และราก (6.56 กรมัตอตน) ไดดกีวาการ
ใสหินฟอสเฟตอยางเดียว (5.63 และ 4.84 กรัมตอตน) และใสถานรวมกับหินฟอสเฟต (6.67 และ 4.95 กรัมตอตน) อยางไร
ก็ตาม เมื่อยางพาราอายุ 3 และ 6 เดือนหลังยายปลูก การใสถานและหินฟอสเฟตกระตุนการเจริญเติบโตทางลําตน และราก
ยางพารา ชี้ใหเห็นวา การใสหินฟอสเฟตรวมกับการถาน หินฟอสเฟตเปนประโยชนมากขึ้น รากพืชมีการเจริญเติบโตไดอยาง
รวดเร็ว และสงผลตอการเจริญเติบโตทางลําตน รวมท้ังถานซ่ึงมคีณุสมบัตชิวยดูดซบัธาตุอาหารไวและปลดปลอยใหพชืไดใชใน
การเจริญเติบโตดีกวาการใสถานหรือหินฟอสเฟตอยางเดียว

คําสําคัญ: ถานแกลบ หินฟอสเฟต ยางพารา การเจริญเติบโต

Abstract
Para-rubber plantation areas in the Northeast of Thailand often suffer from the problems of lack of water and low soil 
fertility resulting in the death of young para-rubber trees. Using charcoals in the soil to improve soil properties and 
increase plant growths was proposed. The experiment was conducted at a greenhouse at Plant Science, Faculty of 
Agriculture and Technology, Nakhon Phanom University. The experiment design was CRD with 3 replications
included 1) no charcoal and rock phosphate (control), 2) rock phosphate alone, 3) charcoal alone and 4) charcoal and 
rock phosphate. The results showed that during 1 month of transplanting, rice husk charcoal alone incseased shoot 
growth (9.2 g stem-1) and root (6.56 g stem-1) than the rock phosphate alone (5.63 and 4.84 g stem-1) 
and combine charcoal and rock phosphate (6.67 and4.95 g stem-1). At 3 and 6 months of transplanting, however, 
charcoal and rock phosphate applications induced shoot growth and root of Para-rubber. This indicated that 

combintions of charcoal and rock phosphate applications increase available rock phosphate and induce root and shoot 
growth. Moreover, the properties of charcoal help to adsorbe and releas nutrients for plant growth better than 
charcoal or rock phosphate alone. 

Keywords: Rice husk charcoal  Rock phosphate  Para-rubber  Growth
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บทนํา
พื้นท่ีปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักประสบ
ปญหาการขาดน้ํา ฝนทิง้ชวงทําใหตนกลายางพาราท่ีเพิง่ปลูก
ใหมตายจํานวนมาก โดยเฉพาะการปลูกที่ใชตนกลาแบบชํา
ถุง คือ การถอนตนกลายางที่ติดตาแลวจากแปลง มาตัดราก
แกว และรากแขนงออกหมด เพ่ือนํามาชําถุงใหมจึงทําใหมี
ระบบรากแกว และรากแขนงจํานวนนอยทําใหอัตราการรอด
ชีวิต และการเจริญเติบโตตํ่ากวา ประกอบกับวิธีการปลูกตอง
ตัดรากบางสวนออกบริเวณตั้งแตกนถุงสูงขึ้นไปประมาณ 
5 เซนติเมตร พบวา ตนกลายางพาราตายจํานวนมากกวา 
10-50 เปอรเซ็นต การท่ีตนกลามีปริมาณรากท่ีนอยทําให
ระบบการดดูน้ําและธาตอุาหารลดลง เมือ่เกดิสภาวะฝนทิง้ชวง
ทาํใหตนกลายางตายเปนจาํนวนมาก ปญหาเหลานีม้กัพบกบั
เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากลักษณะดินมี
ความอุดมสมบูรณตํ่า สวนใหญเปนดินรวนปนทรายและดิน
ลูกรัง มีความสามารถอุมน้ําและดูดซับธาตุอาหารไดตํ่า มีปริ
มาณนํ้าฝนตกนอยกวาภาคใต ทําใหความชื้นในดินต่ํา 
เกษตรกรใสปุยเคมีปริมาณมากเพื่อเรงการเจริญเติบโตของ
ยางพารา แตไมคาํนงึถึงความสามารถในการดดูใชธาตอุาหาร 
และปรมิาณความตองการของตนยางพาราทําใหเปนการเพิม่
ตนทุนการผลิต รวมทั้งธาตุอาหารท่ีใสลงไปในดินอาจจะสูญ
เสียโดยกระบวนการชะลาง (leaching) การไหลบา (run off) 
และการสูญเสียในรูปของกาซ (denitrifi cation) พบิลูย1 รายงาน
วา ประสิทธิภาพการดูดใชธาตุอาหารจากปุยท่ีใสลงไปในดิน
มากนอยตางกันในแตละธาตุโดยประสิทธิภาพการดูดใช
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมจากปุยเคมีอยูระหวาง 

30-50 10-30 และ 20-40 เปอรเซ็นต ตามลาํดบั อยางไรกต็าม 
หนวยงานตางๆ ไดแนะนําเทคโนโลยีสูตรปุยเคมีที่เหมาะสม
แตขาดการพจิารณาดานคณุสมบตัขิองดนิ หากดนิมคีณุสมบตัิ

ทีไ่มเหมาะสมตอการเจริญเติบโตก็จะทําใหปุยทีใ่สลงไปไมอยู
ในรปูท่ีเปนประโยชนตอพืช หรอืพชืไมสามารถใชประโยชนได
เต็มท่ี ดังน้ัน การปลูกยางพาราในพื้นที่นี้บางพื้นที่จึงมักขาด
นํ้าและธาตุอาหารอยางรุนแรง ถาหากมีการคิดคนเทคโนโลยี
ทีส่ามารถเพิม่ และพัฒนาระบบรากของตนยางพาราปลกูใหม 

และชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดินใหเหมาะสมตอการเจริญ
เติบโต และความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดินจะชวย
ทําใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิตได 

 ถาน (charcoal) เปนสารอินทรียคารบอนอีกชนิด
หน่ึงซ่ึงไดรับความสนใจในการใชเปนสารปรับปรุงดินโดย
เฉพาะในแงของการเปนตัวกักเก็บคารบอนในดิน (carbon 
sequester)2ถานสามารถเก็บรกัษาความช้ืน และปรับปรุงความ
เปนประโยชนของธาตุอาหารในดินโดยเกิดการสูญเสียธาตุ
อาหารนอย และพืชดูดไปใชประโยชนมากข้ึน รวมท้ังถานมีคา

ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก (cation exchange 
capacity: CEC) สูงจะชวยในการดูดซับธาตุอาหารหรือปุยไม
ใหสูญเสียไปในรูปของกาซหรือการชะลางลงสูแหลงนํ้าตางๆ 
ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของชนิดถานแกลบ และหิน
ฟอสเฟตตอการเจริญเติบโต และระบบรากของยางพาราท่ี
ปลูกใหม

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการศึกษา
 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาในสภาพเรือนทดลองโดยใช
ดินที่ไดจากแปลงยางพาราท่ีกําลังปลูกของสาขาวิชาพืช
ศาสตร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เปน
ชดุดนิเรณู เนือ้ดินรวนปนทราย (sandy loam) มคีา pH เปนก
รด (4.56) ปรมิาณอนิทรยีวตัถ ุและไนโตรเจนทัง้หมด เทากบั 
0.77 และ 0.056 % ตามลาํดบั คาสัดสวน C/N เทากบั 80 และ
คา CEC เทากับ 3.84 cmol/kg นําดินมาตากแดด และรอน
ผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตรคลุกใหเขากัน ชั่งใสกระถาง
ขนาดตางกันตามอายุของตนยางพาราท่ีเก็บตัวอยาง (เก็บ
ตัวอยางยางพาราที่อายุ 1 3 และ6 เดือน ตามลําดับ) กรรมวิธี
ที่ใชในการทดลองประกอบดวย 4 กรรมวิธี ดังนี้ 1) ไมใสถาน 
และหินฟอสเฟต (กรรมวิธีควบคุม) 2) ใสหินฟอสเฟตอยาง
เดียว (200 กรัมตอกระถาง) 3) ใสถานอยางเดียว (100 กรัม
ตอกระถาง) และ4) ใสถานและหินฟอสเฟต (100 และ 200 
กรัมตอกระถาง ตามลําดับ) จัดแผนการทดลองแบบ Com-

pletely Randomized Design (CRD) จํานวน 3 ซํ้า ถานที่ใช
เปนถานแกลบซึ่งเผาดวยวิธีของเกษตรกร โดยใชปบที่บรรจุ
เศษฟางขาวภายใน จุดไฟใหฟางขาวติดไฟแลวควํ่าลงนํา
แกลบมากองทบัปบจนไดปรมิาณทีต่องการ ความรอนดานใน
กระจายออกดานนอกโดยใชกระบอกสงักะสีเปนท่ีระบายความ
รอนจนกระทั่งแกลบเริ่มเปนถานเกือบทั้งหมด หงายปบออก

แลวใชนํ้ารดเพื่อลดความรอนภายในกองถานแกลบ นําไป
วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี (pH, Organic carbon, Total N 
และ Cation exchange capacity) ใสถานแกลบอัตรา 100 กรมั

ตอกระถาง และหินฟอสเฟตอัตรา 200 กรัมตอกระถาง ลงใน
ดนิตามกรรมวธิ ีพรอมใสปุยคอก (มลูววั) ทกุกระถาง อตัรา 1 
กิโลกรัมตอกระถาง คลุกเคลาใหเขากันกับดินแลวจึงนําตน

กลายางพาราปลูกโดยการตัดกนถุงใหสูงข้ึนมาประมาณ 5 
เซนติเมตร และกรีดถุงเปนแนวยาวและนําตนกลายางพารา

ปลกูลงในกระถางท่ีมดีนิท่ีผสมไวแลว จาํนวน 1 ตนตอกระถาง 
กลบโคน ใหนํ้าทุกวัน และกําจัดวัชพืชตามความเหมาะสม 
ทาํการเกบ็ขอมลูการเจรญิเตบิโตทางลาํตน และรากยางพารา 
เม่ืออายุ 1 3 และ 6 เดือนหลังยายปลูก จํานวน 1 ตนตอ
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กระถาง จํานวน 3 ซํ้า ในแตละชวงอายุการเจริญเติบโตของ
ยางพารา โดยการเก็บขอมูลรากจะทําโดยการลางรากเอาสวน
ของดินออกดวยนํ้าเปลาผานตะขายที่มีรูขนาดเล็ก นําไปชั่ง
นํ้าหนักสด และอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง 
เพือ่หาน้ําหนักแหง ทาํการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่โดยคา Least 
Signifi cant Difference (LSD) เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางกรรมวิธี ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต 
โดยใชโปรแกรม Statistix 83

ผลการศึกษา
ถานแกลบท่ีใชในการศึกษาซ่ึงถูกเผาดวยอุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 80 องศาเซลเซียส พบวา มีคา pH 6.70 ปริมาณ
คารบอน ไนโตรเจน และโพแทสเซียมท้ังหมด เทากับ 308 
11.41 และ 0.24 กรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ คาสัดสวน C/N 
เทากับ 27 และคา CEC เทากับ 23.37 cmol/kg ปุยหิน

ฟอสเฟตที่ใชในการศึกษา นํ้าหนัก 1 กิโลกรัมมีปริมาณ
ฟอสเฟตที่ใชประโยชนได 0.03% P

2
O

5
 และปริมาณของแร

ธาตอุืน่ๆ ปะปนอยู เชน แคลเซยีม ฟอูอรนี คลอรนี และซลิกิอน

 การเจริญเติบโตของยางพาราเม่ืออายุ 1 เดือนหลัง
ยายปลกู พบวา กรรมวธิทีีใ่สถานอยางเดยีวมคีวามสงู นํา้หนกั
แหงตน นํา้หนกัแหงใบ และนํา้หนกัแหงทัง้หมดของยางพารา
สงูสุดอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิ(p≤0.05) (Table1) การพฒันา
ของรากยางพารา พบวา รากยางพาราสวนใหญในระยะน้ีเปน
รากที่เกิดจากตนยางพาราเดิม และมีสวนรากออนที่เกิดขึ้น
ใหมจํานวนไมมาก กรรมวิธีที่ใสถานไมใสหินฟอสเฟตมีนํ้า
หนกัรากแหง (15.76 กรมัตอตน) สงูกวาการใสถานอยางเดยีว 
(10.47 กรัมตอตน) และการใสถานและหินฟอสเฟต (11.62 
กรัมตอตน) อยางไรก็ตาม พบวาไมมีความแตกตางของ
สัดสวนคา root/shoot ในแตละกรรมวิธี (p>0.05)

Table 1  Growth of para-rubber at 1 month after transplanting

Treatment Height
(cm)

Stem DW Leaves DW Root DW Root/Shoot
ratio 

Total DW

(g stem-1)

Control
Rock phosphate 
Charcoal
Charcoal + rock phosphate

30.83 b
44.70 a
47.16 a
46.00 a

1.92 b 
2.21 b
3.70 a
3.17 a

2.72 b
3.42 b
5.50 a
3.50 b

4.29 b
4.84 b
6.56 a
4.95 b 

0.92 a
0.86 a
0.71 a
0.74 a

8.32 c
10.47 b
15.76 a
11.62 b

LSD
.05

C.V.(%)
7.50**

9.45
0.67*

13.05
0.94*

13.41
1.22*

12.61
0.5ns

14.40
1.23**

6.20
** = มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน p≤0.01 และ * = มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p≤0.05
ns= ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  p≤0.05

 ยางพาราเม่ืออายุ 3 เดอืนหลังยายปลูก พบวา ความ
สงูของตนยางพาราไมมคีวามแตกตางกันในทางสถติ ิ(p>0.05) 
ในขณะท่ีกรรมวิธีที่ใสถานและหินฟอสเฟตใหนํ้าหนักแหงตน 
นํ้าหนักแหงใบ นํ้าหนักราก และน้ําหนักแหงทั้งหมดสูงสุด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งมากกวาการใสถาน
อยางเดียว (Table 2) เชนเดียวกันกับ ยางพาราเมื่ออายุ 6 

เดือนหลังยายปลูก พบวา ความสูง นํ้าหนักแหงตน นํ้าแหง
ใบนํ้าหนักแหงราก และนํ้าหนักแหงทั้งหมดของกรรมวิธีใส
ถานและหินฟอสเฟต และใสถานอยางเดียวสูงกวากรรมวิธีใส
หินฟอสเฟตอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
โดยเฉพาะ สดัสวนนํา้หนักราก/นํา้หนักตน ในกรรมวธิทีีใ่สหนิ

ฟอสเฟตมีคาตํ่าสุด (0.55) ดังแสดงใน (Table 3) 

วิจารณและสรุปผล
ถานแกลบเผาโดยใชวธิกีารสุมไฟภายในและกระจายออกดาน
นอกซึ่งใชอุณหภูมิสูงสุด 85 องศาเซลเซียส ทําให pH เปนก
ลาง เนือ่งจากอณุหภูมขิองการเผาตํา่จงึมผีลทาํให pH ตํา่กวา
การทีเ่ผาดวยอณุหภูมทิีส่งูกวา สอดคลองกบั Sohi และคณะ5 
ไดรายงานวาถานชีวภาพท่ีผลิตจาก bagasse เม่ือเพ่ิม
อุณหภูมิการเผาจาก 310 เปน 850 องศาเซลเซียส ทําให pH 
เพิ่มขึ้นจาก 7.6 เปน 9.7 นอกจากนี้ การเผาที่อุณหภูมิสูงมี
ปริมาณของเถาเพิ่มขึ้นซึ่งองคประกอบในเถาสวนใหญเปน

แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) เปนสวนใหญ หลังจาก
ที่ธาตุอาหารคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และไนโตรเจน (N) 
จะระเหยในระหวางการเผา4 อยางไรก็ตาม คุณภาพของถาน
นอกจากจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่เผาแลว ยังขึ้นอยูกับชนิดของ
วัตถุดิบดวย6,7
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Table 2 Growth of para-rubber at 3 months after transplanting

Treatment Height
(cm)

Stem DW Leaves DW Root DW Root/Shoot
ratio

Total DW

(g stem-1)

Control
Rock phosphate 
Charcoal
Charcoal + rock phosphate

49.00
52.50
49.00
48.50

3.75 b 
4.94 a
4.63 a
5.19 a

4.80 b
5.08 a
4.02 c
6.75 a

7.51 b
8.95 a
8.30 a 
9.40 a

0.88 a
0.89 a
0.96 a
0.79 a

16.06 b
18.97 a
16.95 b 
21.34 a

LSD
.05

C.V.(%)
10.42ns

11.12
0.91**

10.15
1.27*

13.06
1.60*

9.98
0.32ns

12.45
3.04**

8.51
** = มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p≤0.01 และ * = มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p≤0.05 

Table 3 Growth of para-rubber at 6 months after transplanting

Treatment Height
(cm)

Stem DW Leaves DW Root DW Root/Shoot
Ratio

Total DW

(g stem-1)

Control
Rock phosphate 
Charcoal
Charcoal + rock phosphate

46.00 b 
55.50 ab
64.00 a
69.66 a

4.56 b
5.33 b
5.46 b
7.80 a

8.41 c
13.23 a
11.45 b
14.23 a

9.58 b
10.29 ab
16.24 a
16.59 a

0.74 a
0.55 b
0.96 a
0.75 a 

22.55 c
28.85 bc
33.15 ab
38.62 a

LSD
.05

C.V.(%)
11.44*

10.65
0.90**

8.28
1.50*

11.62
3.06*

12.36
0.35*

13.67
8.47*

12.29
** = มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p≤0.01 และ * = มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p≤0.05

 ชนิดของถานเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอคุณสมบัติ
ของถาน8 โดยถานท่ีผลิตจากวัตถุดิบสามารถแบงออกเปน
2 กลุม9 ไดแกวัตถุดิบที่ไดจากตนไมและวัตถุดิบที่ไดจาก
การเกษตร อยางไรกต็าม ถานแกลบมีคาปรมิาณไนโตรเจนท่ี

คอนขางสูงเม่ือเทียบกับถานชนิดอื่นๆ เชน ถานไมไผซึ่งมีคา
ปริมาณไนโตรเจน 8.9 กรัมตอกิโลกรัม10 ซึ่งทําใหถานแกลบ
มีคาสัดสวน C/N ตํ่า เมื่อใสถานแกลบลงไปในดินจึงชวยเพิ่ม
ความเปนประโยชนของธาตอุาหาร และกจิกรรมของจลุนิทรยี
ในดิน และยังลดการเกิดกระบวนการ immobilization11 

นอกจากนี้ การท่ีถานแกลบมีคา CEC สูง (23.37 cmol/kg) 
ชวยดูดซับธาตุอาหาร โดยเฉพาะปุยที่ใสลงไปในดินในชวงที่

รากพืชยังดูดใชธาตุอาหารไดไมเต็มที่ Lehmann11 พบวา คา 
CEC ของถานทีเ่ผาทีอ่ณุหภมูติํา่จะมคีาสงูกวาทีเ่ผาในสภาพ
ที่อุณหภูมิสูงอยางไรก็ตามถานสามารถใชในการปรับปรุงดิน

ไดอยางดเีนือ่งจากมคีณุสมบตัโิดยทัว่ไป pH อยูระหวาง 4 –12 
ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบและอุณหภูมิที่ใชในการเผา8,9

 ดินที่เพาะปลูกยางพาราสวนใหญทําเปนพื้นที่ที่เคย

ปลูกยางพารา ออย มันสําปะหลัง หรือพืชอื่นๆ เชน ขาว ซึ่ง
มีความอุดมสมบูรณแตกตางกัน เนื่องจากมีการจัดการที่แตก

ตางกนั โดยเฉพาะดนิในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมคีวามอดุม
สมบูรณตํ่า การใสถานลงในดินไมไดเปนเพียงเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางเคมีของดิน แตมีผลตอคุณสมบัติทางกายภาพ 
เชน การหมุนเวียนนํ้า (water retention) และการรวมตัวของ
เม็ดดิน (soil aggregate)12 จากผลการศึกษา พบวา ในชวง
แรกของการยายปลูก (เมือ่อายุ 1 เดือน) การใสถานแกลบชวย

ใหการเจริญเติบโตของยางพาราเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
การไมใสถานแกลบ แสดงใหเห็นวา ในชวงแรกของการยาย
ปลกูรากยางพาราการใสถานแกลบจะชวยใหดดูซบัธาตอุาหาร 

และปลดปลอยออกมาใหยางพาราไดดูดใช เน่ืองจากถาน
แกลบมีคา CEC สูง รวมทั้งมีคาสัดสวน C/N (27) ไมสูงนัก

ทาํใหกระบวนการ immobilization เกดิขึน้นอย และจะคอย ๆ
ปลดปลอยธาตุอาหารที่ดูดซับไวออกมาเปนประโยชนตอการ
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เจริญเติบโตของยางพารา นอกจากน้ี การใสถานยังเพิ่มการ
เจริญเติบโตของรากมากกวาการไมใสถาน (Table1) หากมี
การใสหินฟอสเฟตรวมดวยจะทําใหการเจริญเติบโตของ
ยางพาราลดลง อาจเนือ่งจากในชวงแรกของการปลกูมกีารให
นํา้แกยางพาราแตยงัไมเพียงพอทาํใหหนิฟอสเฟตละลายออก
มาใหพืชไดดูดใชได อยางไรก็ตาม การใสถานไมวาจะใสหรอื
ไมใสหินฟอสเฟตทําใหการเจริญเติบโตของรากดีกวาการไม
ใสถาน ชี้ใหเห็นวาถานชวยกระตุนการเกิดรากชวงแรกของ
การยายปลกู การตอบสนองของการใสถานลงไปในดินมีความ
สัมพันธโดยตรงระหวางอนุภาคถาน และรากพืช รากขนาด
เล็ก รากขนออน หรือเสนใยของไมโคไรซาอาจจะดูดธาตุ
อาหาร น้ําจากพื้นผิวหรือจากภายในชองวางของถาน13 
Joseph และคณะ14 และ Lehmann และคณะ15 พบวา ความ
สมัพนัธโดยตรงท่ีไดจากการสงัเกตของอนุภาคถานทีเ่กาะกลุม 
และหุมท่ีราก และรากขนออนหรือเสนใยของเช้ือรา ความ
สัมพันธทางออมระหวางถานกับรากพืชพัฒนาจากผลของชีว
ธรณีเคมี (biogeochemistry) ไดแก pH ความเปนประโยชน
ของธาตอุาหาร การระบายอากาศ หรอืความสามารถในการอุ
มนํ้า14ในขณะที่งานวิจัยรายงานวา ในสภาพที่ดินขาด
ฟอสฟอรัส และเม่ือใสถานลงไปในดินจะทําใหมีการเจริญ
เติบโตของรากพืชสูงกวาการใสถานรวมกับฟอสฟอรัส11 ซึ่ง
สอดคลองกบังานวิจยัพบวา ในชวงยางพาราอายุ 1 เดือนหลัง
ยายปลูก นํ้าหนักแหงรากของการใสถานไมใสหินฟอสเฟต 
(6.56 กรมัตอตน) สงูกวาการใสถานใสหนิฟอสเฟต (4.95 กรมั
ตอตน) 
 เม่ือยางพาราอายุ 6 เดือนหลังยายปลูก การใสถาน
แกลบรวมกับหนิฟอสเฟตมีการเจริญเติบโตทางลําตน ใบ และ
รากสูงกวาการใสถานแกลบอยางเดียว แสดงใหเห็นวา 
ฟอสฟอรัสในหินฟอสเฟตเร่ิมเปนประโยชนในการเจริญเติบโต
ของรากยางพาราเมื่อเทียบกับชวงแรกเนื่องจากเปนชวงฤดู
ฝนความช้ืนในอากาศสูงทาํใหความช้ืนของดินในกระถางสูงสง

ผลใหหนิฟอสเฟตมีการละลาย และยางพาราสามารถดูดไปใช
ในการเจริญเติบโตไดดีกวาการใสถานแกลบอยางเดียว 
อยางไรก็ตาม ถานมีองคประกอบของเถา การใสเถาลงไปใน

ดินจะชวยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพของดิน สอดคลองกับ Singh และ Singh17 
รายงานวา เมื่อใสเถา 20 เปอรเซ็นต มีผลทําใหปริมาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม และผลผลิตฝาย และ
ขาวสาลีเพิม่ขึน้นอกจากน้ี Malewar และคณะ18 พบวานํา้หนกั

แหงของหญาไรย มะเขือเทศ และผักโขมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ เมื่อใสเถาลงไปในดินที่เปนกรด รวมทั้งยัง
เปนการลดการใสปุยฟอสฟอรัส และปุยโปตัสเซียมและเพ่ิม

การเจริญเติบโตของตน clover19 กษมา และคณะ20 ไดรายงาน
วา รากจากตนกลาอายุ 6 เดือน ซึ่งเปนตนกลาที่ไดจากการ
เพาะเมล็ดมีระบบรากแกวสมบูรณตางจากตนที่ปลูกจาก
ตนตอตาหรือยางชําถุงที่มีการตัดรากแกวหลังจากการติดตา 
ปกตหิากมกีารตัดรากแกวจะเกดิรากแขนงบรเิวณรอยตัดหรอื
ใกลรอยตัดจึงทําใหรากสวนใหญที่แตกใหมอยูใกลบริเวณผิว
ดินมากกวา21

 การเพาะปลูกยางพาราตามคําแนะนําปจจุบัน คือ 
การใสปุยคอก และหินฟอสเฟตรองพื้นกอนซ่ึงเหมาะสําหรับ
การปลูกยางพาราในชวงตนฤดฝูน เนือ่งจาก ปุยคอกตองเกดิ
กระบวนการยอยสลายจึงจะปลดปลอยธาตุอาหาร อยางไร
ก็ตาม การใสปุยคอกรองพื้นปลูกยางพาราดวยจะชวยในการ
เปนแหลงสํารองธาตุอาหารที่จะคอยๆ ปลดปลอยออกมาให
ตนยางพาราไดใชประโยชนซึง่จะมีปรมิาณธาตุอาหารมากกวา
ในถาน ซึ่งถานจะธาตุอาหารสวนใหญจะหายไปในระหวาง
กระบวนการเผา ในขณะท่ีหินฟอสเฟตตองอาศัยความช้ืนใน
การละลายออกมาเปนประโยชนตอพชื ซึง่สอดคลองกับผลการ
วจิยัทีพ่บวา กรรมวธิทีีใ่สหนิฟอสเฟตอยางเดยีวการเจรญิเตบิ
ของรากต่ํากวากรรมวิธีอื่นๆ อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบวา 
การปลูกยางพาราในชวงท่ีมีความช้ืนในอากาศต่ํา (ฤดูรอน) 
ทําใหตนกลาพาราซ่ึงยายปลูกมีการเจริญเติบโตไดชา และมี
อตัราการตายสงู เนือ่งจาก ระบบรากของยางพาราถกูทาํลาย
ไปสวนหนึ่งทําใหการดูดนํ้าและธาตุอาหารเกิดข้ึนไดนอย 
ประกอบกับการรองพื้นดวยปุยคอก และหินฟอสเฟตซึ่ง
ตองการความช้ืนในการยอยสลายหรือละลายจึงจะเปน
ประโยชน เมือ่ความชืน้ในอากาศตํา่ทาํใหความเปนประโยชน
ของธาตุอาหารท่ีไดจากปุยคอก และหินฟอสเฟตจึงลดลงดวย 
ดังนั้น การใสปุยฟอสฟอรัส ควรจะใสในรูปที่ละลายงายรวม
ดวย ธาตุฟอสฟอรัสประเภทละลายเร็วนั้นจะปลดปลอยธาตุ

อาหารฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนใหกับยางพาราในระยะแรก
ไดมากกวา22การใสปุยพืชสดโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วโดยการ
ปลูกและไถกลบพืชตระกูลถ่ัวกอนปลูกยางพาราจะชวยทําให
ความเปนประโยชนของธาตุอาหารฟอสฟอรัสในดินเพิ่มมาก
ขึน้เมือ่ธาตอุาหารฟอสฟอรสัทีอ่ยูในดนินัน้เปนธาตฟุอสฟอรสั

ประเภทละลายตํ่า22ในทํานองเดียวกันกับ Nuruzzaman และ
คณะ23 รายงานวาการไถกลบพชืตระกลูถัว่เปนปุยพชืสดทาํให
ขาวสาลีที่ปลูกตามจะเจริญเติบโตดีขึ้นจากการดูดซับ
ฟอสฟอรัสในดินขึ้นไปใชไดเพิ่มขึ้น Major และคณะ24 ได
ทาํการศกึษาในไรขาวโพดโดยการใสถานทกุๆปเปนเวลา 4 ป

พบวาปแรกของการใสถานไมมผีลตอผลผลติขาวโพดในขณะ
ทีป่ทีส่องสามและส่ีผลผลติขาวโพดเพ่ิมขึน้ถงึ 28, 30 และ 140 
เปอรเซ็นตตามลําดับสอดคลองกับ Solaiman และคณะ25 
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รายงานวาการใสถานอตัรา 6 ตนัตอเฮกตารรวมกบัการใสปุย
ละลายงายท่ีอัตราคร่ึงหน่ึงของอัตราแนะนํา (30 กิโลกรัมตอ
เฮกตาร) ในดินกรด (acidic soil) และมีคา CEC ตํ่ามีผลทําให
ผลผลิตเพิม่ขึน้ 18 เปอรเซ็นตซึง่ใหผลผลิตมากกวาการใสปุย
ละลายงายตามอัตราแนะนํามีงานวิจัยจํานวนมากรายงานถึง
การใชถานในการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตโดยเฉพาะ
การใสรวมกับปุยเคมี10หรือใสรวมกับปุยอินทรียเชนปุย
คอก26ในทางตรงกันขามยังมีรายงานการวิจัยจํานวนมากพบ
วาการใสถานทาํใหการเจรญิเตบิโตลดลงโดยเฉพาะถานทีผ่ลติ
ใหมจะทําใหระดับของ pH สารที่เคลื่อนยายได (tars, resins 
และสารอื่นๆท่ีเปล่ียนแปลงในชวงระยะเวลาสั้นๆ) และธาตุ
อาหารไมอยูในสภาวะสมดุล (imbalance)8 เนื่องจากสารพวก 
tars และ resins ในถานทีผ่ลติใหมจะไปยบัย้ังการเจรญิเตบิโต
ของพืชได 8,27 อยางไรก็ตามการใสถานเพื่อการเพิ่มการเจริญ
เติบโตของพืชโดยการปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของดินจําเปนตองใชระยะเวลานานโดยการใสอยาง
ตอเน่ืองทุกๆปเชนเดียวกันกับการใสถานในพืชอื่น
 ถานแกลบสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตทางลําตน 
และรากยางพาราท่ีปลกูใหมไดโดยใสรวมกับหนิฟอสเฟตเพ่ือ
เพ่ิมการเจรญิเตบิโตของราก การปลกูยางพาราโดยการใสถาน
รวมกับหินฟอสเฟตเหมาะสําหรับปลูกชวงตนฤดูฝน อยางไร
กต็าม หากปลูกชวงฤดูรอนควรใสถานรวมกับปุยฟอสฟอรัสที่
ละลายงายและหินฟอสเฟตเพื่อใหสามารถซอมแซมรากที่ถูก
ตัดไปบางสวนชวงยายปลูก การศึกษาผลของถานแกลบตอ
การเจริญเติบโต และระบบรากยางพาราควรทําการศึกษาใน

ระยะยาว โดยเนนการใสในปริมาณไมมากเปนเวลาตอเนื่อง

เพือ่ชวยปรบัปรงุคณุสมบตัขิองดนิ รวมทัง้ควรมกีารศกึษาผล
ของถานตอปริมาณ และคุณภาพของนํ้ายางพาราตอไป
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บทคัดยอ 
ประเทศไทยมีการศึกษาถึงการใชปุยกับตนชมจันทรนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมมีงานวิจัยเกี่ยวกับการใชปุยอินทรียตอ
การเจริญเตบิโตและผลผลติของตนชมจนัทร ดงันัน้จุดประสงคหลักของการศกึษาในครัง้น้ี เพ่ือตองการทราบถงึผลของปุยอนิทรีย
ทีม่ตีอการเจริญเติบโตและผลผลติของตนชมจนัทร ทาํการทดลองท่ีภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม อาํเภอเมือง จงัหวัดมหาสารคาม วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design (RCBD) มจีาํนวน 
3 ซํ้า ประกอบดวย 3 กรรมวิธี คือ 1) ไมใสปุยอินทรีย (ควบคุม) 2) ใสปุยคอกมูลวัว อัตรา 1,600 กิโลกรัมตอไร และ 3) ใสปุย
อินทรียมูลไกอัดเม็ด อัตรา 1,600 กิโลกรัมตอไร บันทึกความยาวเถา ความกวางใบ ความยาวใบ จํานวนดอก และนํ้าหนักดอก 
ผลการทดลองพบวา การใสปุยอนิทรยีมลูไกอดัเมด็ ทาํใหตนชมจนัทรมจีาํนวนดอกตอตน และนํา้หนกัสดดอกรวมตอตนสูงทีส่ดุ 
โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับทุกกรรมวิธี 

คําสําคัญ: ดอกชมจันทร มูลไก มูลวัว การเจริญเติบโต ผลผลิต

Abstract
Thailand has few studies on utilization of fertilizer in moonfl ower. Moreover, research on utilization of organic fertilizer 's 

effects on growth and yield is limited. Therefore, the main objective of this study was to investigate the effects of 
organic fertilizers on growth and yield of moonfl ower. The experiment was carried out at the Department of 
Agricultural Technology, Faculty of Technology, Mahasarakham University, Mueang district, Maha Sarakham province. 
The experimental design was randomized complete block design (RCBD) with 3 replications. The treatments 
consisted of 1) control (no organic fertilizer application), 2) application at 1,600 kg rai-1 of cow manure and 3) application 
at 1,600 kg rai-1 of granular chicken organic fertilizer. The data of vine length, leaf width, leaf length, fl ower fresh weight 
and total fl ower number were recorded. The result shown that using granular chicken organic fertilizer application 
produced signifi cantly highest number of fl owers per plant and fl ower fresh weight per plant when compared to other 
treatments.
 
Keywords: Moonfl ower, chicken manure, cow manure, growth, yield

บทนํา
ดอกชมจันทร (Ipomoea alba L.) มีชื่อเรียกหลายช่ือทั้งดอก

พระจันทร ดอกบานดึก และจัดอยูในวงศ Convolvulaceae ใน
ประเทศไทยพืชวงศผักบุงมีความหลากหลายสูง พบไดทั้งไม
ลมลกุ ไมพุม และไมเล้ือย ประกอบไปดวยพชืจํานวน 24 สกลุ 

ประมาณ 120 ชนิด บางชนิดใชเปนอาหาร เชน ผักบุง บาง

ชนิดเปนไมประดับรูจักกันทั่วไป เชน ผักบุงฝรั่ง เปนตน1

ชมจันทรเปนไมเลื้อย เนื้อออนขนาดเล็ก มีอายุหลายป2

ชมจันทรมีลักษณะเดน คือ ดอกมีสีขาวและมีกล่ินหอม

ดอกจะบานในเวลากลางคืน สําหรับการใชประโยชนในตาง
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ประเทศ เชน อเมรกิา และยโุรป นยิมนาํมาปลูกเปนไมประดบั
เชนเดียวกับมอรนิง่กลอร่ี3 สาํหรับประเทศไทยน้ันเร่ิมมีการนํา
ดอกชมจันทรมาใชประโยชนทางภาคใตและภาคอสีาน โดยนาํ
ดอกมารับประทานเปนอาหาร4 โดยมีรายงานผลการสงตัว
อยางดอกชมจันทรไปวิเคราะหคณุคาทางโภชนาการท่ีสถาบัน
คนควาและพฒันาผลติภณัฑอาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

พบวามคีณุคาทางโภชนาการโดยมอีงคประกอบคารโบไฮเดรต
อยูในชวง 3.84-5.53% โปรตีน 1.87-2.47% มีปริมาณไขมัน
ตํ่าเพียง 0.14-0.60% อีกทั้งยังมีความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระ DDPH ไดสูงถึง 67.93%5,6 และยังพบวาการรับ
ประทานดอกชมจันทรดวยการนึ่งและกินสดชวยรักษาความ

สามารถในการตานอนมุลูอสิระไดดกีวาการรบัประทานโดยวธิอีืน่ๆ7 
นอกจากนี้ดอกชมจันทรยังมีสรรพคุณเปนยาระบายออนๆ 
เหมาะแกผูบริโภคที่ตองการควบคุมน้ําหนัก8 สวนเกสรของ
ดอกชมจันทร มีสรรพคุณชวยบํารุงประสาท ชวยผอนคลาย 
ทําใหสดชื่นและมีฤทธิ์เปนยานอนหลับอยางออนทําใหหลับ
สบาย9 สาํหรบัในประเทศไทยตนชมจนัทรนบัเปนพชืชนดิใหม
ทีม่กีารศกึษากนันอยมากในเรือ่งของการใชปุยหรอืถามกีารใส
ปุยมักเปนปุยวทิยาศาสตรดงัเชน มรีายงานการใหปุยเคมีสตูร 
15-15-15 อัตรา 45 กรัมตอกระถางขนาด 17 นิ้ว ชวยใหชม
จันทรมีจํานวนดอกรวม นํ้าหนักสดดอกรวม และนํ้าหนักแหง
ดอกรวมสงูทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใหปุยเคมใีนอตัราอืน่ๆ10

และจากการสาํรวจราคาดอกชมจนัทรและพบวาดอกชมจนัทร
อินทรียมีราคาซื้อขายอยูที่กิโลกรัมละ 250-300 บาท8

(25 ดอก/10 บาท)11,12 จะเห็นวาการผลิตชมจันทรอินทรียนั้น
มรีาคาสูง อยางไรก็ตามในปจจุบนัยังไมมรีายงานเก่ียวกับการ
ใชปุยอินทรียกับตนชมจันทร แตมีเพียงการใชปุยอินทรียใน
พืชอื่นที่อยูในวงศเดียวกันกับชมจันทร เชน ผักบุงจีน โดย
ทําการศึกษาผลของการใชมูลวัว ปุยหมัก และปุยเคมีตอการ
ผลิตผักบุงจีน พบวาการใชปุยเคมีรวมกับปุยมูลวัวในอัตรา 
2,000 กิโลกรัมตอไร ทําใหผักบุงจีนมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด

ทัง้ในดานความสงู ความกวางของลาํตน จาํนวนใบ ความกวาง
ของใบ ความยาวของใบ และน้ําหนักสดของตน ตามลําดับ13 
ในการวิจัยนี้จึงไดนําปุยคอกมาใชในการปลูกตนชมจันทร 
เนื่องจากปุยคอกเปนปุยอินทรียที่ไดมาจากการเลี้ยงสัตวและ
หางายในทองถิ่น รวมทั้งมีอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก และ

ธาตอุาหารรองทีจ่าํเปนตอการเจรญิเตบิโตของพชื และยงัชวย
ปรบัปรุงโครงสรางของดนิใหเหมาะสมตอการเจรญิเตบิโตของพชื 
ทาํใหดนิมีการระบายนํา้และอากาศดขีึน้ ชวยเพิม่ความคงทน
ใหแกเม็ดดินเปนการลดการชะลางพังทลายของดินและชวย
รกัษาหนาดนิไว นอกจากน้ียงัเปนแหลงธาตุอาหารของจุลนิทรีย

ทีเ่ปนประโยชนในดิน ซึง่มผีลทําใหกจิกรรมตางๆของจุลนิทรีย

ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและยังชวยเพิ่มปริมาณของ
จลุนิทรยีในดนิดวย14 ดงันัน้การศกึษาการปลกูตนชมจนัทรโดย
ใชปุยอินทรียจึงนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยเพิ่มมูลคา
ผลผลติของตนชมจนัทร จงึไดทาํการศกึษาผลของปุยอนิทรยี
ที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของชมจันทร เพื่อใชเปน
ขอมูลสําหรับแนะนําใหเกษตรกรเลือกใชและเปนทางเลือก
สําหรับการผลิตชมจันทรแบบอินทรียตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
 1. ทําการทดลองที่แปลงทดลองการเกษตร ภาค
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ทีม่ลีกัษณะเนือ้
ดินเปนดินทรายแปง (Silt) ที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า โดยมีคา
การวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในดินดังแสดงใน (Table 1) 
วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized 
Complete Block Design) โดยจัดการทดลองในแปลงทดลอง
ยอยขนาด 1 x 5 เมตร ปลูกแถวเดี่ยวใชระยะปลูก 100 x 50 

เซนติเมตร ทัง้หมดจํานวน 9 แปลง มจีาํนวนตนทัง้หมด 90 ตน 

โดยแบงออกเปน 3 กรรมวธิ ีในแตละกรรมวธิมี ี3 ซํา้ๆ ละ 10 ตน 
ประกอบดวยกรรมวิธีที่ 1 ไมใสปุยอินทรีย (กรรมวิธีควบคุม) 
กรรมวิธีที่ 2 ใสปุยคอกมูลวัว อัตรา 1,600 กิโลกรัมตอไร และ
กรรมวิธีที่ 3 ใสปุยอินทรียมูลไกอัดเม็ด อัตรา 1,600 กิโลกรัม
ตอไร
 2. การเตรียมเมล็ดพันธุกอนปลูก โดยการใช
กรรไกรตัดเล็บตัดเปลือกหุมเมล็ดชมจันทรบริเวณกนเมล็ด

ดานทีม่รีอยขัว้ออกกอน แลวนาํไปแชนํา้ไวประมาณ 3 ชัว่โมง 

จากนัน้นาํเมลด็ไปเพาะในถาดเพาะ โดยใชดนิปลกูในการเพาะ
หยอดลงหลุมๆ ละ 1 เมล็ด รดนํ้าเชา-เย็น เมื่อตนกลามีอายุ 

1 เดือน จึงทําการยายลงปลูกในแปลงทดลอง และใหนํ้าดวย
ระบบสปริงเกลอรวนัละ 1 ครัง้ นาน 30 นาที หลังจากยายปลูก 
1 สัปดาห จึงใสปุยตามกรรมวิธีทดลอง

 3. บันทึกผลการทดลอง 
  3.1  การบนัทกึการเจรญิเติบโตของตนชมจนัทร 
ทุกๆ 7 วัน ประกอบดวย
   1) ความยาวเถา (เซนติเมตร) การเก็บ
ขอมูลความยาวเถาของตนชมจันทร จนกระทั่งตนชมจันทร

ออกดอก โดยวดัจากสวนทีอ่ยูเหนอืดนิจนถงึบรเิวณปลายสุด
ของเถา
   2)  ความกวางใบชมจันทร (เซนติเมตร) วดั

ขนาดความกวางใบ โดยวดัจากใบทีอ่ยูดานลางของเถาขึน้มา
จนถึงปลายเถา จํานวน 15 ใบตอตน
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Table 1 Soil physical and chemical properties. 

Parameters  Values

pH (Soil : H
2
O; 1:1) 4.77

Electrical Conductivity (EC) (1:5) 0.03 mS/cm

Organic Matter (OM) 0.82 %

Available Phosphorus (P) 4.27 mg/kg

Exchangeable Potassium (K) 68.67 mg/kg

Cation Exchange Capacity (CEC) 6.32 meq/100g

Particle size analysis

Sand (%) 33.90 %

Silt (%) 61.93 %

Clay (%) 4.20 %

Texture Silt 

   3)  ความยาวใบชมจนัทร (เซนตเิมตร) วดั
ขนาดความยาวใบ โดยวัดจากใบที่อยูดานลางของเถาขึ้นมา
จนถึงปลายเถา จํานวน 15 ใบตอตน
  3.2  การบันทึกผลผลิตดอกของชมจันทร โดย
บันทึกขอมูลในระยะออกดอกจนกระทั้งสิ้นสุดการทดลอง 
ประกอบดวย
   1) จํานวนดอกตอตน ทําการเก็บดอก
ทั้งหมดในแตละตน 
   2) จํานวนดอกตอไร

   3) นํ้าหนักดอก (กรัม/ตน) ทําการช่ังน้ํา
หนักดอกท้ังหมดที่เก็บไดในแตละตน 
   4) ผลผลิตดอก (กิโลกรัม/ไร)
 3.3 การวเิคราะหขอมลู โดยนาํขอมลูท่ีรวบรวมไดมา
ทาํการวเิคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) แตละ
ลักษณะตามแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ โดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปและทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

ระหวางกรรมวิธีโดยใช Least Signifi cant Difference (LSD) 
ที่ระดับความเชื่อมั่นอยางนอย 95 %

ผลการทดลองและวิจารณ
 ผลของปุยอินทรียตอการเจริญเติบโตของตน
ชมจันทร

 ความยาวเถา (เซนติเมตร)
 ดอกชมจนัทรเปนไมเถาเลือ้ย มรีะยะการเจรญิเตบิโต
ทางลําตน (vegetative phase) คอนขางสั้น โดยมีพัฒนาการ
เขาสูระยะเจริญพันธุ (reproductive phase) ตั้งแตอายุ
ประมาณ 3-4 สปัดาหหลังยายปลกู จากการทดลองพบวาชนดิ

ของปุยอินทรียมีผลตอความยาวเถาของชมจันทร โดยทุก
กรรมวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยชม
จันทรที่ใสปุยอินทรียมูลไกอัดเม็ดใหคาเฉล่ียความยาวเถาดี

กวากรรมวิธีที่ไมใสปุยมีคาความยาวเถาเทากับ 226.49 
เซนติเมตร (Table 2) ทัง้นีเ้นือ่งมาจากปุยมลูไกเปนปุยอนิทรีย

ทีม่ปีริมาณอนิทรียวตัถุและปรมิาณธาตอุาหารคอนขางสูง โดย
เฉพาะปริมาณธาตุไนโตรเจน ซึ่งมีความสําคัญตอการเจริญ
เติบโตและผลผลิตของพืชผัก อีกทั้งปุยอินทรียยังชวยในการ

ปรบัปรงุบาํรงุดนิ และเพิม่ความอดุมสมบรูณของดนิ ทาํใหดนิ
มีความโปรง และ รวนซุย ปุยอินทรียจึงมีธาตุอาหารหลักและ
ธาตุอาหารรองคอนขางครบถวนท่ีพืชสามารถนําไปใชในการ
เจรญิเตบิโต รวมถงึธาตอุาหารทีพ่ชืตองการในปรมิาณนอยที่
สาํคญั เชน เหลก็ ทองแดง สงักะส ีโมลบิดนิัม่ และธาตุอาหาร
อื่นๆ ถึงแมธาตุอาหารเหลานี้จะมีปริมาณไมมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับปริมาณธาตุอาหารในปุยเคมี แตปริมาณธาตุอาหาร
เหลานี้จะคอยๆ ปลดปลอยใหเปนประโยชนตอพืช ในระยะ

ยาวได และการใชปุยอินทรียยังทําใหดินอุมนํ้าและปุยไดดีขึ้น
ดวย15 ดงันัน้การใหปุยอนิทรยีมลูไกอดัเมด็จงึใหความยาวเถา

ของชมจันทรมากกวากรรมวิธีอื่นๆ
 ความกวางใบชมจันทร (เซนติเมตร)
 ชนิดของปุยอินทรียไมมีผลตอความกวางของใบชม
จันทร โดยทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดย
กรรมวิธีที่ใหปุยอินทรียมูลไกอัดเม็ดมีความกวางใบ 9.83 

เซนตเิมตร สวนกรรมวธิทีีไ่มไดรบัปุยมีคาเฉลีย่ความกวางใบ 
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9.24 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ไดรับปุยคอกมูลวัวมีคาเฉลี่ย
ความกวางใบ 9.11 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 2) ซึ่งตาง
จากการผลิตขาวโพดหวาน พบวาการใสปุยเคมีรวมกับปุย
คอก ทําใหเจริญเติบโตดานความสูง ความยาวใบ จํานวนใบ 
พืน้ทีใ่บ และปรมิาณคลอโรฟลลในใบสงูทีส่ดุทกุระยะการเจรญิ
เติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม16 เชนเดียวกับ
การศึกษาผลของปุยชนิดตางๆ ตอการเจริญเติบโตและองค
ประกอบทางเคมีของหญาหวายขอท่ีอายุการตดัตางกัน คอื ไม
ใสปุย ปุยมูลโค ปุยมูลไก และปุยยูเรีย พบวาปริมาณผลผลิต
ทัง้ทีเ่ปนนํา้หนกัสดรวม นํา้หนกัแหง ความยาวตอตน จาํนวน
ใบตอตน จํานวนขอตอตน จํานวนกอตอตน มีคาเฉลี่ยมาก
ทีส่ดุเมือ่ใสปุยมลูโค จากการทดลองจะเหน็วากรรมวธิทีีใ่หปุย
ชวยใหมีความกวางใบมากกวาการไมไดใสปุยเชนเดียวกัน17

 ความยาวใบชมจันทร (เซนติเมตร)
 ชนดิของปุยอนิทรยีมผีลตอความยาวใบชมจนัทรโดย
การใหปุยอนิทรยีปุยมลูไกอดัเมด็ทาํใหมคีวามยาวใบแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมใสปุยแตไมมี

ความแตกตางกนักบักรรมวธิทีีใ่สปุยคอกมลูววั คอืมคีวามยาว
ใบเทากับ 9.07 เซนติเมตร สวนกรรมวิธีที่ใสปุยคอกมูลวัว มี
ความยาวใบคอืมีความยาวใบเทากบั 8.49 เซนตเิมตร และไม
แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมใสปุย โดยมีความยาวใบ 
7.49 เซนติเมตร ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากปุยอินทรียมีธาตุ
อาหารหลักและธาตุอาหารรองคอนขางครบถวนทีพ่ชืสามารถ
นําไปใชในการเจริญเติบโตจึงสงผลใหมีความยาวใบมากกวา
การไมใสปุย ซึ่งสอดคลองกับการทดลองใสปุยมูลไกใหกับ
ตะไคร พบวา ตนตะไครที่ไดรับปุยมูลไกในอัตรา 4 ตันตอไร 
มีการเจริญเติบโตทางลําตนมากกวาตนตะไครที่ไดรับปุยมูล
ไกในอตัรา 1 ตนัตอไร แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติิ18 
เชนเดียวกับการผลิตผักบุงจีนโดยทําการศึกษาการใชมูลวัว 
ปุยหมัก และปุยเคมีตอการผลติผกับุงจนี พบวาการใชปุยเคมี
รวมกับปุยมูลวัวในอัตรา 2,000 กิโลกรัมตอไร ชวยทําใหผัก
บุงจีนมีความสูง ความกวางของลําตน จํานวนใบ ความกวาง
ของใบ ความยาวของใบ และน้ําหนักสดของตนผักบุงจีนดี
ที่สุด13

Table 2 Effects of organic fertilizer types on vine length (cm.), leaf width (cm.) and leaf length (cm.) of moonfl ower.

Organic fertilizer types Vine length Leaf width Leaf length

(cm.)1/ (cm.) (cm.)1/

No fertilizer 143.75b 9.24 7.49b

Cow manure 163.13ab 9.11  8.49ab

Granular chicken manure 226.49a 9.83 9.07a

LSD 0.05 67.63 ns 1.44

C.V. (%) 16.78 7.82 7.59
1/Means in the same columns followed by different letters are signifi cantly different by LSD at p ≤ 0.05.
ns: not signifi cantly.

ผลของปุยอินทรียตอผลผลิตของดอกชมจันทร
 จํานวนดอกตอตน

 เม่ือตนชมจันทรอายุประมาณ 1 เดือนหลังการปลูก
ยายปลกูลงในแปลง จะเร่ิมมีตาดอกเกิดข้ึนในบริเวณซอกกาน
ใบ และจะเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตดอกไดเม่ือตนมีอายุประมาณ 

45 วนัหลังปลูกการยายปลูกลงในแปลง โดยระยะดอกท่ีเหมาะ
สมในการเก็บเกี่ยวคือ ระยะดอกตูม สังเกตไดโดยดูจากสวน
ปลายของดอกตองบิดเปนเกลียวหลวมๆ และดอกยังไมคลี่
บานออกจนเห็นกลีบดอกสีขาว จากการทดลองพบวาจํานวน

ดอกของชมจันทรมคีวามแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ
โดยตนชมจนัทรทีไ่ดรบัปุยอนิทรยีมลูไกอดัเมด็ใหจาํนวนดอก

ชมจนัทรมากท่ีสดุคอื 925.67 ดอกตอตน สวนกรรมวธิทีีไ่ดรบั
ปุยคอกใหจํานวนดอกชมจันทร 819.77 ดอกตอตน และ
กรรมวธิทีีไ่มไดรบัปุยใหจาํนวนดอกชมจนัทร 689.17 ดอกตอ

ตน ตามลาํดบั สอดคลองกบังานวจิยัของสาํนกังานนวตักรรม
แหงชาติ รายงานวาการใหปุยอินทรีย 3 ชนิดตอการสราง

ผลผลิตของผักบุงเปรียบเทียบกับการไมใหปุย พบวาการให
ปุยมูลไกอัดเม็ดใหการเจริญเติบโตดานความยาวตนจํานวน

ผลผลติและน้ําหนักสดสูงท่ีสดุ19 อยางไรก็ตามจากการทดลอง
จะพบวาการใหปุยอนิทรยีมลูไกอดัเมด็ใหจาํนวนดอกชมจันทร
ดีกวากรรมวิธีอื่นๆ เพราะวาปุยอินทรียอัดเม็ดมีธาตุอาหาร
มากกวาปุยมูลสด 5 เทาตัว และมีธาตุอาหารในปริมาณท่ีใกล
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เคียงกบัปุยเคม ีไมแตกยุยงาย ทาํใหพชืไดรบัสารอาหารระยะ
เวลายาวนานข้ึน มกีารเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองและตรึงธาตุ
อาหารท่ีเปนประโยชนตอพืชไดนานข้ึน ชวยชักนําใหเกิดการ
สรางตาดอกและติดผลดีขึ้น เนื่องจากธาตุอาหารสําคัญท่ีพืช
ใชในการเจริญเติบโต ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมมีปริมาณเพ่ิมข้ึน19 และในงานทดลองน้ีทําการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตดอกชมจันทรเปนระยะเวลานานประมาณ 9 
สัปดาห พบวาชมจันทรมีจํานวนดอกรวมและน้ําหนักดอกตอ
ตนมากท่ีสุดประมาณสัปดาหที่ 5-6 โดยทุกกรรมวิธีที่ใสปุย
อินทรียมีจํานวนดอกมากกวากรรมวิธีที่ไมใสปุยที่มีจํานวน
ดอกตํ่าท่ีสุดตลอดระยะเวลาการเก็บเก่ียว (Figure 1)

 จํานวนดอกตอไร
 จากการทดลองพบวาจาํนวนดอกตอไรของชมจนัทร
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยชมจันทรที่
ไดรบัปุยอนิทรียมลูไกอดัเม็ดใหจาํนวนดอกชมจันทรมากท่ีสดุ
คอื 2,962.10 ดอกตอไร สวนกรรมวธิทีีไ่ดรบัปุยคอกใหจาํนวน
ดอกชมจันทร 2,623.30 ดอกตอไร และกรรมวิธีที่ไมไดรับปุย
ใหจํานวนดอกชมจันทร 2,205.30 ดอกตอไร ตามลําดับ โดย
ใหผลเชนเดียวกับจํานวนดอกชมจันทรตอตน ทั้งนี้เนื่องมา
จากการใหปุยอินทรียมูลไกอัดเม็ดและปุยคอกทําใหมีการ
เจริญในดานความยาวเถาของชมจันทรมากกวากรรมวิธีที่ไม
ไดรับปุยดังแสดงใน (Table 1) ซึ่งความยาวเถาที่มากนี้มีผล
ตอการเกิดดอกดวยเน่ืองจากดอกชมจันทรเกิดบริเวณซอก
กานใบ ดังนั้นถาชมจันทรมีความยาวเถาเพิ่มขึ้นก็จะสงผลให
มีซอกกานใบและจํานวนใบของชมจันทรเพิ่มตามความยาว
เถาดวย

Figure 1 Flower number of moonfl ower at harvest stage.

 นํ้าหนักสดดอก (กรัมตอตน)
 จากการทดลองการเปรียบเทียบชนิดของปุยอนิทรยี
ที่แตกตางกันตอนํ้าหนักดอกเฉล่ียตอตนของชมจันทร พบวา 

ชนิดของปุยอนิทรยีตางชนดิกนัมคีวามแตกตางกนัอยางมีนยั
สาํคญัทางสถิต ิโดยกรรมวิธทีีไ่ดรบัปุยอนิทรียอดัเม็ดมลูไกสง

ผลใหมีคาเฉล่ียนํ้าหนักดอกสูงที่สุด คือ 389.10 กรัมตอตน 
รองลงมาคือการไดรับปุยคอกมูลวัว มีคาเฉลี่ยนํ้าหนักดอก 
324.40 กรัมตอตน สวนกรรมวิธีที่ไมไดรับปุยใหคาเฉลี่ยของ
นํ้าหนักดอกนอยที่สุด คือ 267.53 กรัมตอตน ตามลําดับ 
(Table 3) สอดคลองกับการศึกษาอิทธิพลของปุยอินทรียอัด
เมด็สตูรผสมมลูสตัว 3 ชนดิ คอื มลูสกุร มลูโคและมลูคางคาว
ตอผลผลิตของสบูดํา โดยใชปุยแตละชนิดในอัตรา 100, 200, 

300 และ 400 กิโลกรัมตอไร พบวาการใสปุยอินทรียอัดเม็ด

สูตรผสมในอัตรา 400 กิโลกรัม มีผลใหผลผลิตของสบูดําสูง
ทีส่ดุ เพราะปุยอนิทรียอดัเมด็ชวยชกันาํใหเกดิการสรางตาดอก

การออกดอก และติดผลดีขึ้น20 อยางไรก็ตามปุยคอกแตละ
ชนิดมีปริมาณธาตุอาหารแตกตางกัน โดยเฉพาะมูลไกจะมี
ปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกวามูลสัตวชนิดอื่นๆ โดยมีการ
ศึกษาเก่ียวกับปุยมูลไกวามีปริมาณธาตุไนโตรเจน 3.77 
เปอรเซ็นต ในขณะท่ีปุยคอกมูลวัวมีปริมาณธาตุไนโตรเจน

เพียง 1.91 เปอรเซ็นต21 และจากการศึกษาการปลดปลอย
ไนโตรเจนของปุยคอกชนิดตางๆ พบวาปุยมูลไกปลดปลอย
ไนโตรเจนออกมาปริมาณสูงกวามูลสัตวชนิดอื่นๆ15 ดังนั้นจึง
สงผลใหนํา้หนักดอกชมจันทรมากข้ึนตามไปดวย ประกอบกับ
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ในการทดลองนีท้าํการเก็บเก่ียวดอกตมูชมจนัทรทกุวัน ดงันัน้
จึงไมมีการติดผลจึงสงผลใหการเจริญเติบโตทางดานลําตน
สามารถพัฒนาไปไดอยางตอเน่ืองและใหดอกตูมในปริมาณ
มากตามไปดวย
 ผลผลิตดอก (กิโลกรัม/ไร)
 จากการทดลองพบวา ชนดิของปุยอนิทรียตอปริมาณ
ผลผลิตดอกชมจันทรมคีวามแตกตางกันทางสถิต ิโดยกรรมวิธี
ทีไ่ดรบัปุยอนิทรยีมลูไกอดัเมด็สงผลชมจันทรใหมผีลผลติดอก
มากท่ีสุด คือ 1,245.10 กิโลกรัมตอไร ตามดวยการไดรับปุย
คอกมูลววั มผีลผลติดอก 1,038.00 กโิลกรัมตอไร สวนกรรมวิธี
ที่ไมไดรับปุยมีผลผลิตดอกเพียง 856.00 กิโลกรัมตอไร ตาม
ลําดับ (Table 3) สอดคลองกับงานทดลองของสมมารถ และ
คณะ ไดทําการศึกษาการใสปุยมูลโคและปุยมูลไกใหแกผัก
คาวตองในอัตราท่ีแตกตางกัน พบวาการใสปุยมลูไกใหกบัผกั
คาวตองในอัตรา 4 ตันตอไร ทําใหผักคาวตองมีการเจริญ
เติบโตและใหผลผลิตนํา้หนักสดมีคาสงูสดุ ในทางกลับกนัเม่ือ
ไดรบัปุยมลูไกในอตัราทีล่ดลงผกัคาวตองจะมกีารเจรญิเตบิโต

ทางลําตนลดลงดวยเชนกนั22 นอกจากน้ียงัมกีารศึกษาการให
ปุยคอกกับแตงโมในอัตราที่แตกตางกัน พบวามีผลตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทัง้นีข้ึน้อยูกบัปรมิาณปุยท่ีพชืไดรบัซึง่ไปมผีลตอปรมิาณธาตุ
อาหารท่ีจําเปนที่มีอยูในปุยที่พืชไดรับดวย โดยจะไปมีผลตอ
ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงของพืช23 อยางไรก็ตาม
ปริมาณผลผลติดอกชมจันทรตลอดการเก็บเก่ียวพบวาการให
ปุยอนิทรยีมลูไกอดัเมด็ใหผลผลิตดอกชมจนัทรมากทีส่ดุตลอด
การเก็บเก่ียว โดยเฉพาะชวงในสัปดาหที ่6 หลังจากออกดอก
จะเห็นวาการใหปุยอินทรียมูลไกอัดเม็ดใหผลผลิตดอกชม
จนัทรสูงท่ีสดุ เชนเดยีวกบัการใสปุยอนิทรยีอดัเมด็ (มลูไก) ใน
อัตราสวน 1,600 กิโลกรัมตอไร ทําใหผลผลิตหัวสดของแกน
ตะวนัตอไรสงูทีส่ดุ เทากับ 2,857.50 กโิลกรมัตอไร ทัง้น้ีเนือ่ง
มาจากปุยมูลไกจะมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงและปลดปลอย
ไนโตรเจนออกมาปริมาณสูงกวากวามูลวัวและมูลสัตวชนิด
อืน่ๆ24 ซึง่ปุยคอกมูลสัตวแตละชนิดกม็ปีริมาณธาตุอาหารแตก
ตางกันดวย15

Table 3 Effects of organic fertilizer types on fl ower number per plant, fl ower number per rai, fl owers fresh weight (g/
plant) and fl ower yield (kg/rai) of moonfl ower.

Organic fertilizer types
Flower number Flower number Flower fresh weight Flower yield

(fl owers /plant) 1/ (fl owers /rai) 1/ (g/plant) 1/ (kg/rai)1/

No fertilizer 689.17c  2,205.3c 267.53b  856.00b

Cow manure 819.77b 2,623.3b 324.40b 1,038.00b

Granular chicken manure 925.67a 2,962.1a 389.10a 1,245.10a

LSD 0.05 102.22 327.09 62.46 199.87

C.V.(%) 5.56 5.56 8.43 8.43
1/Means in the same columns followed by different letters are signifi cantly different by LSD at p ≤ 0.05.

 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางการเกษตร

ดานการเจริญเติบโตและผลผลิตของชมจันทร
 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางการเกษตรตางๆ 
ดานการเจรญิเตบิโต (vegetative growth) พบวาความยาวเถา
มีสหสัมพันธทางบวกกับจํานวนดอกตอตน จํานวนดอกตอไร 
อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (r = 0.79** และ 0.79** ตาม

ลาํดบั) และความยาวเถามีสหสัมพนัธทางบวกกับนํา้หนกัดอก
ตอตนและปริมาณผลผลิตดอกตอไรอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ

(r = 0.69* และ 0.69* ตามลาํดบั) หมายความวา เมือ่ใดกต็าม
ทีม่คีาความยาวเถาเพิม่ข้ึนจะทาํใหมจีาํนวนดอกตอตน จาํนวน

ดอกตอไร นํ้าหนักดอกตอตนและปริมาณผลผลิตดอกตอไร

เพิ่มขึ้นตามไปดวย เนื่องจากการออกดอกของชมจันทรออก
บริเวณซอกกานใบ ดังนั้นถาชมจันทรมีความยาวเถาเพ่ิมขึ้น
กจ็ะสงผลใหมซีอกกานใบและจาํนวนใบของชมจนัทรเพิม่ตาม

ความยาวเถาดวย ดังนั้นการที่พืชมีจํานวนใบมากหรือมีพื้นที่
ผิวใบมากมีผลทําใหอัตราการสังเคราะหแสงของพืชมากตาม

ไปดวย เนื่องจากกระบวนการสังเคราะหแสงของพืชเปนกระ
บวนการที่พืชดูดซับพลังงานแสงแลวเปลี่ยนไปเปนพลังงาน
เคมีสะสมไวในรูปสารประกอบคารโบไฮเดรตซ่ึงเปนสารประกอบ
ทีม่พีลังงานสงู เชน แปงและนํา้ตาล แลวนาํไปใชในกระบวนการ
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ทางสรีระตางๆ ของพืช25,26 ดงันัน้หากชมจันทรมกีารสังเคราะห

แสงไดมากจะสงผลใหมีการเจริญเติบโตที่ดีเม่ือเขาสูสูระยะ
เจริญพันธุ (reproductive stage) หรือระยะท่ีพืชมีการสราง
ดอก ซึ่งในระยะน้ีดอกทําหนาที่เปนแหลงใชอาหาร (sink) ที่
สําคัญ27 หากมีการสังเคราะหแสงมากจะทําใหพืชมีอาหาร
เพียงพอสําหรับสรางดอกจึงทําใหไดผลผลิตดอกในปริมาณ
มากตามไปดวยสวนความกวางใบมีสหสัมพันธทางบวกกับคา
ความยาวใบอยางมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(r = 0.69*) หมายความ
วา เม่ือใดกต็ามทีม่คีาความกวางใบมากขึน้จะทาํใหมคีวามยาว
ใบมากขึ้นตามไปดวยเชนเดียวกัน (Table 4) สวนลักษณะ
ทางการเกษตรในดานผลผลิต (reproductive) พบวาจํานวน
ดอกตอตนมีสหสัมพันธทางบวกกับคาจํานวนดอกตอไร นํ้า
หนักดอกตอตน และปริมาณผลผลิตดอกตอไร อยางมีนัย

สาํคัญย่ิงทางสถิต ิ(r = 1.00**, 0.85** และ 0.85** ตามลาํดบั) 
หมายความวา เมื่อใดก็ตามที่จํานวนดอกตอตนเพิ่มขึ้นจะ
ทําใหมีจํานวนดอกตอไร นํ้าหนักดอกตอตน และปริมาณ
ผลผลิตดอกตอไรเพ่ิมขึ้นตามไปดวย สําหรับคาจํานวนดอก
ตอไรพบวามสีหสมัพนัธทางบวกกบัคานํา้หนกัดอกตอตนและ
ปริมาณผลผลิตดอกตอไร อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(r = 0.85** และ 0.85** ตามลําดับ) หมายความวา เมื่อใด
ก็ตามท่ีจํานวนดอกตอไรเพิ่มขึ้นจะทําใหมีนํ้าหนักดอกตอตน
และปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นตามไปดวย สวนน้ําหนักดอกตอ
ตนมีสหสัมพันธทางบวกกับปริมาณผลผลิตดอกอยางมีนัย
สําคัญย่ิงทางสถิติ (r = 1.00**) หมายความวา เมื่อใดก็ตามที่
มคีานํา้หนักดอกเพ่ิมขึน้จะทําใหมปีรมิาณผลผลิตเพ่ิมขึน้ตาม
ไปดวย (Table 4) 

Table 4 The relationship between different traits of growth and yield in moonfl ower (n=90).

Traits Vine 
length

Leaf 
width

Leaf 
length

Flower 
number

 per plant

Flower 
number
 per rai

Flower fresh 
weight per 

plant

Leaf width 0.32

Leaf length 0.46 0.69*

Flower number per plant 0.79** 0.15 0.66

Flower number per rai 0.79** 0.15 0.66 1.00**

Flower fresh weight per plant 0.69* 0.15 0.56 0.85** 0.85**

Flower yield 0.69* 0.15 0.56 0.85** 0.85** 1.00**

* Signifi cant at the 0.05 level, ** Signifi cant at the 0.01 level.

 จากการทดลองน้ีจะเห็นไดวาลักษณะทางดานการ
เจริญเติบโตมีความสมัพนัธกบัคาผลผลติของตนชมจันทร ซึง่
ความสัมพันธดังกลาวจะเปนประโยชนตอการจัดการในเรื่อง
ของการเจริญเติบโตซึ่งมีปจจัยตางๆ ที่เขามาเก่ียวของดวย
หลายปจจัย อาทิเชน แสง ธาตุอาหาร ฮอรโมนพืช เปนตน25 
โดยปจจัยเหลาน้ีไปมผีลตอการสงัเคราะหแสงของพืชโดยตรง 

ดงันัน้หากชมจันทรไดปุยหรอืธาตอุาหารในปรมิาณท่ีเพยีงพอ
และเหมาะสม จะชวยใหพชืมกีารเจริญเติบโตทีด่ ีเชน มคีวาม
ยาวเถา ความกวางใบและความยาวใบหรือมพีืน้ท่ีใบเพิม่มาก
ขึ้น ก็จะสงผลใหมีปริมาณผลผลิตดอกสูงตามไปดวย

สรุป
การใหปุยทุกอัตรามีผลตอผลผลิตดอกของตนชมจันทร โดย
การใสปุยอินทรียอัดเม็ดมูลไก อัตรา 1,600 กิโลกรัมตอไร 
ทําใหมีจํานวนดอก และน้ําหนักสดดอกสูงที่สุด 
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บทคัดยอ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมีความสําคัญ ในการชวยลดอัตราความพิการหรือเสียชีวิตของผูเจ็บปวยฉุกเฉิน การนําระบบ
สารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน ถือวาเปนอีกมิติที่ควรจะพัฒนาในระบบการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจ
และชวยในการสัง่การการรักษาท่ีเหมาะสม เพิม่อัตราการรอดชวีติของผูเจ็บปวย การศึกษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา ระบบ 
Telegraphic medicine ชวยในการประเมนิและการสัง่การการรกัษา ของทมีปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทยมลูนธิสิวางเมตตาธรรม
สถาน จังหวัดนครราชสีมาในระดับพื้นฐาน โดยทําการศึกษาทีมปฏิบัติการของรถฉุกเฉินที่ติดต้ังระบบ Telegraphic medicine 
กับรถฉุกเฉินที่ไมไดติดตั้งระบบ Telegraphic medicine เริ่มทําการศึกษาต้ังแต วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2558 เคร่ือง
มือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามประสิทธิภาพของระบบ Telegraphic medicine วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
การรักษา ระยะเวลาในการวินิจฉัยของทีมบุคลากรที่ออกปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบวา จํานวนตัวอยางที่ศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 

196 ราย แบงเปนกลุมท่ีใชระบบ Telegraphic medicine จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 17.9 และกลุมที่ไมใชระบบ Telegraphic 
medicine จํานวน 161 ราย คิดเปนรอยละ 82.1 โดยเทียบคุณภาพในการประเมินผูเจ็บปวยฉุกเฉินทั้งสองกลุม พบวา การใช
ระบบ Telegraphic medicine สามารถชวยการประเมนิสญัญาณชพี การประเมนิระดบันํา้ตาลดวยการเจาะปลายนิว้ การประเมนิ
และแกไขระบบทางเดินหายใจ (Air way) การหายใจ (Breathing) ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulation) มีความเหมาะสมแตกตาง
กับการปฏิบัติงานโดยที่ไมไดใชระบบ Telegraphic medicine อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการการแพทยฉุกเฉินในหนวยงานที่ไมมีแพทยออกปฏิบัติการรวมกับทีม โดยเฉพาะ
การตัดสินใจรักษาผูเจ็บปวยในภาวะวิกฤติ รวมถึงการใชงานในการสงปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อใหสามารถวินิจฉัย
อาการไดรวดเร็วสามารถวางแผนและเตรียมการรักษาที่เฉพาะ ในระหวางที่ผูเจ็บปวยฉุกเฉินกําลังเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อ

ชวยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผูเจ็บปวยใหเพิ่มขึ้นได

คําสําคัญ: ระบบ Telegraphic medicine การแพทยฉุกเฉิน

Abstract
Emergency medical services are important to the reduction of disabilities or death of emergency patients. Bringing in an 
information system could help develop the emergency medical system, by giving the workers the confi dence and help 

they need to command and maintain an appropriate level of survival. This study aimed to examine the Telegraphic 
Medicine system which helps to assess and command the treatment of the Emergency Medical Team in 
Sawangmetta Dhammasathan Foundation Nakhon Ratchasima Province at a fundamental level. The study participants 
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were medical personnel who whe installed and uninstalled the Telegraphic Medicine inan ambulance. The study ran 
from January 1, 2015 to March 15, 2015. The study tool was a structured questionnaire. Data were analyzed by using 
descriptive statistics to compare performance data in evaluating, treatment and duration of diagnosis by Emergency 
Medical Service mission team personnel. The study found that a total at 196 samples which were divided into 2 groups 
using the system Telegraphic Medicine was 17.9%, and those who did not use the system Telegraphic medicine were 
82.1%. Both groups found that they could help to evaluate vital signs, blood collection fi nger prick, air way, breathing 
and circulation. using the system Telegraphic medicine. The results of this study can be utilized to improve the qual-
ity of Emergency Medical Services missions especially in units that did not have a doctor in their team. To be able to 
diagnose more quickly, can help plan and prepare a specifi c treatments.

Keywords : System of Telegraphic Medicine, Emergency Medicine

บทนํา
ประเทศไทยในปจจุบัน มีระบบการแพทยฉุกเฉิน ที่ใหบริการ
แกประชาชนครอบคลุมทุกพื้นท่ีในประเทศ ปละประมาณ 
1,300,000 ครั้ง จากขอมูลสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
ปพ.ศ. 2557 ในจังหวดันครราชสมีา มกีารออกปฏบิตักิารการ
แพทยฉุกเฉิน 54,000 ครั้ง ในปพ.ศ. 2557 โดยกลุมงาน
เวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไดนํา
ระบบ Telemedicine ซึ่งมีเพียงคลื่นไฟฟา EKG สัญญาณชีพ 

มาพัฒนาตอยอดโดยการใชเปนระบบ Telegraphic medicine1-4

(Telemedicine+Telegraph) ซึ่งระบบน้ีจะมีทั้งสัญญาณภาพ
ทีส่ามารถมองเห็นผูปวย และการปฏบิตังิานของเจาหนาทีเ่ปน
วดิโีอ รวมท้ังสญัญาณภาพ คล่ืนไฟฟาหวัใจ สญัญาณชีพ และ
สญัญาณเสยีงท่ีสามารถพดูคยุปรกึษาและส่ังการรักษาไดทนัท ี
เปนแหงแรกของประเทศไทย 

 ระบบการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง การจัดใหมีการ
ระดมทรัพยากรในพ้ืนทีห่นึง่ๆ ใหสามารถชวยเหลือผูอาศยัใน
พืน้ท่ี ไดมโีอกาสขอความชวยเหลือในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ทัง้
ในภาวะปกติและในภาวะภัยพิบัติ โดยจัดใหมีระบบการแจง
เหตุ ระบบการเขาใหความชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุด

เกิดเหตุ ระบบการลําเลียงขนยาย และการสงตอผูเจ็บปวย

ฉกุเฉนิเพือ่เขารบัการรกัษาในโรงพยาบาลทีเ่หมาะสม ไดอยาง
มคีณุภาพ และรวดเรว็ตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ลกัษณะการปฏบิตัิ
งานของระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยท่ัวไปจะแบง
ออกเปนระยะตางๆ คือ การเจ็บปวยฉุกเฉินและการพบเหตุ 
(Detection) การแจงเหตุขอความชวยเหลือ (Reporting) การ
ออกปฏิบตักิารของหนวยบรกิาร การแพทยฉกุเฉนิ (Response) 
การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (On scene care) การ
ลําเลียงขนยาย และการดูแลระหวางนําสง (Care in transit) 

การนําสงสถานพยาบาลที่เหมาะสม (Transfer to defi nitive 
care) 

 การออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินแตละครั้ง 
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินจะตองทํางานภายใตความ
กดดัน เรื่องเวลา เพราะเวลาในแตละนาทีลวนมีความสําคัญ 
กบัผูเจบ็ปวยฉุกเฉิน ทกุนาทีทีผ่านไปน่ันหมายถึงโอกาสรอด
ชวีติของผูเจบ็ปวยฉกุเฉนิทีล่ดลงไปเรือ่ยๆ สถาบนัการแพทย
ฉกุเฉนิแหงชาติ (สพฉ.) จงึไดมกีารกาํหนดมาตรการและแผน
ยทุธศาสตรตางๆ เพือ่เปนแนวทางใหหนวยบรกิารการแพทย
ฉุกเฉินในระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่นนําไปปฏิบัติใหเปน
แนวเดียวกัน นั่นคือ “แผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2559”5-8 โดยในกลยุทธที่ 6 ไดกลาวถึง 
การพัฒนาการจัดการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศ โดยมีการวิเคราะห
และสังเคราะหเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหาร
จดัการและการปฏบิตักิารฉกุเฉนิไดอยางทนัทวงท ีและเพือ่ให

มรีะบบขอมลูสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยง และใชรวมกนักบั

หนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของ กับการปฏิบัติงานดานการ
แพทยฉุกเฉิน เปาหมาย คือ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เชื่อม
โยงและใชรวมกันกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินและสามารถนําไปใช

ประโยชนไดอยางทันทวงที มลูนธิสิวางเมตตาธรรมสถาน เปน

หนวยงานท่ีขึน้ทะเบียนเปนหนวยบรกิารทางการแพทยทีอ่อก
ใหบรกิารในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มจีาํนวนการ
ออกใหบรกิารการแพทยฉกุเฉินประมาณปละเกือบ 5,000 ครัง้ 
มีเจาหนาที่ที่ผานการอบรมต้ังแตอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) 
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย (อฉพ.) และพนักงานฉุกเฉินการ

แพทย (พฉพ.) เปนเจาหนาทีป่ระจํารถออกใหบรกิารแกผูเจบ็
ปวยฉุกเฉิน การออกปฏิบัติงานแตละครั้งก็จะมีโอกาสเจอกับ
เหตกุารณตางๆ ทีม่คีวามยากงายแตกตางกันไป บางครัง้พบ
ปญหาในการทาํงาน การปรกึษาขอคาํแนะนาํจากผูเชีย่วชาญ
ยงัมีขอจํากดัในหลายๆดาน ทางคณะกรรมการจึงไดมแีนวคิด 
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การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหนวยงาน คือ การติดตั้งระบบ Telegraphic 
medicine ในรถพยาบาลที่ออกปฏิบัติ เพ่ือใหทีมไดมีการ
ประสานงานกับศูนยสั่งการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
เพื่อท่ีจะไดใหทีมปฏิบัติไดปรึกษากับแพทยผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
ชวยในการประเมินและการดูแลเบื้องตนในสถานการณที่ทีม
ไมสามารถดูแลได
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไดนําระบบ Tele-
graphic medicine มาขยายโครงการ9 ไปยงัมลูนิธสิวางเมตตา
ธรรมสถาน นครราชสีมา ใหมีการติดตั้งระบบ Telegraphic 
medicine ในรถพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินของมูลนิธิสวางเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระบบ Telegraphic medicine ของ
มูลนิธิสวางเมตตาธรรมสถาน
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบขอแตกตางการประเมินและ
การดูแลผูปวยฉุกเฉินระหวางทีมปฏิบตังิานมูลนิธสิวางเมตตา
ธรรมสถานท่ีใชระบบ Telegraphic medicine และไมใชระบบ 
Telegraphic medicine

วิธีการศึกษา
 การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ณ เวลาใด
เวลาหน่ึง (a point cross-sectional descriptive study) โดย
เกบ็ขอมูลจากการออกปฏบิตักิารการแพทยฉกุเฉนิของมลูนธิิ
สวางเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา ศนูยสัง่การระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ
แบบสอบถามการออกปฏิบัติการ ของทีมการแพทยฉุกเฉินที่
ใชเทคโนโลยี Telegraphic Medicine ของหนวยบริการการ
แพทยฉุกเฉิน มูลนิธิสวางเมตตาธรรมสถาน และในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจะมุงเนนในสวนของ case ที่มีการออกปฏิบัติ

การการแพทยฉุกเฉินทั้งที่ใชระบบ Telegraphic medicine 
และไมใชระบบ Telegraphic medicine ในชดุปฏบิตักิารระดับ
ขั้นพื้นฐาน เพื่อนํามาวิเคราะหถึงประสิทธิภาพในการดูและ
ใหการชวยเหลือ ความถูกตองผานระบบ โดยลําดับขั้นในการ
เก็บขอมูลมีดังนี้

 1. เตรียมแบบสอบถาม สําหรับการเก็บขอมูล
   2. ชี้แจงและขอความรวมมือหัวหนาศูนยสั่งการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ มลูนธิสิวางเมตตาธรรม

สถาน

 3. อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และทําความ
เขาใจกับผูใหขอมูลและตอบแบบสอบถาม
 4. นําขอมูลระหวางรถพยาบาลท่ีติดตั้งและไมได
ติดตั้งระบบ Telegraphic medicine มาวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ
 ประชากรศึกษา ไดแก ผูปวยฉุกเฉินที่ไดรับบริการ
การปฏิบัติการระดับขั้นพื้นฐาน ของมูลนิธิสวางเมตตาธรรม
สถาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 15 มีนาคม 2558

ผลการศึกษา
   มีผูปวยฉุกเฉินที่หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
ระดับพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) ของมูลนิธิสวาง
เมตตาธรรมสถาน ออกรับทั้งหมด 325 ราย แตมีผูปวยที่เปน
ไปตามเกณฑคดัเขาของการศึกษาวจิยัทัง้หมด 196 ราย (รอย
ละ 64.2) ซึ่งแบงเปนกลุมตัวอยางที่ออกปฏิบัติงานโดยใช
ระบบ Telegraphic medicine  จํานวน 35 ราย (รอยละ 17.8) 
และกลุมตัวอยางที่ออกปฏิบัติงานโดยไมใช Telegraphic 
medicine จํานวน 161 ราย (รอยละ 82.2) กลุมตัวอยางที่ใช
ระบบ Telegraphic medicine พบวาเปนการแจงเหตุทาง
หมายเลข 1669 ทั้งหมด 33 ราย (รอยละ 94.3) และกลุม
ตัวอยางที่ไมใชระบบ Telegraphic medicine พบวาเปนการ
แจงเหตุทางหมายเลข 1669 ทั้งหมด 149 ราย (รอยละ92.5)
 จากขอมูลการประเมินผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ของระบบ
การแพทยฉุกเฉินมูลนิธิสวางเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา 
ในสวนของกลุมประชากรท่ีไมใชระบบTelegraphic medicine 
ทั้งหมด 161 ราย พบวา การประเมิน สัญญาณชีพ ทําและ
เหมาะสม 96 ราย (รอยละ59.6)  ทําประเมินไมเหมาะสม 65 
ราย (รอยละ 40.4) ในกลุมที่ใชระบบ Telegraphic medicine 
ทั้งหมด 35 รายทําเหมาะสม ทั้งหมด 35 ราย (รอยละ 100) 

มคีวามแตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถติกิารประเมิน Airway 
ของกลุมประชากรที่ไมใชระบบ Telegraphic medicine 
ทั้งหมด 161 รายพบวา  ทําเหมาะสม 121 (รอยละ 75.2)  ไม
จําเปน 35 ราย (รอยละ 21.7) ทําไมเหมาะสม 5 ราย (รอยละ 
3.1) ของกลุมประชากรที่ใชระบบTelegraphic medicine 

ทั้งหมด 35 รายพบวา  ทําเหมาะสม 35 ราย (รอยละ 100) ) 
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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Table1  The percentage of procedure type compared between the Telegraphic medicine install ambulance and 
uninstall ambulance (N=196)

total %  telegraphic 
medicine

non-telegraphic
medicine

P-value

Assessed vital signs
 - yes
 - no
Assessed response
 - appropriately
 - non appropriately
 - not do
 - no necessary
Assessed airway
   - appropriately
   - non appropriately
  - not do
 - no necessary
Assessed breathing
 - appropriately
 - non appropriately
 - not do 
 - no necessary
Assessed circulation
 - appropriately
 - non appropriately
 - not do
 - no necessary
Assessed disability
  - appropriately
 - non appropriately

 - not do
 - no necessary
Assessed exposure
   - appropriately
 - non appropriately

 - not do
 - no necessary

131
65

196
0
0
0

156
5
0
35

121
25
18

32

124
3
59
10

60

5
18
113

55
8
0

133

66.8
33.2

100
0
0
0

79.6
2.5
0

17.9

61.7
12.8
9.2

16.3

63.3
1.5

30.1
5.1

30.7

2.5
9.1
57.7

28.1
4.1
0

67.8

35
0

35
0
0
0

35
0
0
0

35
0
0

0

35
0

0
0

12
0

0
23

13

0
0
22

96
65

161
0
0
0

121
5
0
35

86
25

18

32

89
3
59
10

48

5
18
90

42
8
0

111

0.000

0.004

0.000

0.000

0.129

0.248
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  การประเมิน Breathing ของกลุมประชากรท่ีไม
ใชระบบ Telegraphic medicine ทั้งหมด 161 ราย พบวา ทํา
เหมาะสม ทั้งหมด 86 ราย (รอยละ  53.4) ไมจําเปน 32 ราย 
(รอยละ 19.9) ทําไมเหมาะสม 25 ราย  (รอยละ 15.5) 
ไมปฏิบัติ 18 ราย (รอยละ 11.2) ของกลุมประชากรที่ใชระบบ 
Telegraphic medicine ทั้งหมด 35 รายพบวา  ทําเหมาะสม 
35 ราย (รอยละ 100) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติ ิการประเมนิ Circulation ของกลุมประชากรท่ีไมใชระบบ 
Telegraphic medicine ทั้งหมด 161 รายพบวา ทําเหมาะสม 
89 ราย (รอยละ 55.3) ไมปฏิบัติ 59 ราย (รอยละ 36.6) ไม
จําเปน 10 ราย (รอยละ 6.2) ทําไมเหมาะสม 3 ราย (รอยละ 
1.9) ของกลุมประชากรท่ีใชระบบ Telegraphic medicine 
ทั้งหมด 35 รายพบวา  ทําและเหมาะสม 35 ราย  (รอยละ 
100) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

Table2 The severity of patient differentiated by scene triage and emergency department triage (N=196)

Telegraphic medicine non-telegraphic medicine

Scene triage
red
yellow
green

2
31
2

18
122
21

ED triage

red (ESI 1+2)

yellow (ESI 3)

green (ESI 4)

9
24
2

46
100
15

P-value 0.143 0.000

 การประเมินระดบัความรุนแรงของผูเจบ็ปวยฉกุเฉนิ 
ณ จุดเกิดเหตุ เทียบการการประเมิน  ณ โรงพยาบาล ออก
ปฏิบัติการท้ังหมด 196 ครั้ง ประชากรของกลุมที่ไมใชระบบ 
Telegraphic medicine ทั้งหมด 161 รายพบวา ประเมิน ณ 
จุดเกิดเหตุ เปนสีแดง (Emergent) 18 ราย ประเมินที่โรง
พยาบาลพบวาเปนสีแดง (Emergent ) 46 ราย ประเมิน ณ 
จุดเกิดเหตุ เปนเหลือง (Urgent) 122 ราย ประเมินท่ีโรง
พยาบาลพบวาเปนสเีหลอืง (Urgent) 100 ราย ประเมนิ ณ จดุ
เกิดเหตุ เปนสีเขียว (non-Urgent) 2 ราย ประเมินที่โรง

พยาบาลพบวาเปนสีเขียว (non-Urgent ) 2 ราย มีความแตก
ตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

วิจารณและสรุปผล
การออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินยอมพบกับปญหาตางๆ 

การปฏิบัติงานแตละครั้งยอมตองเผชิญกับอุปสรรค การนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานไดมากย่ิงขึ้น การวินิจฉัยและการ

รกัษาถอืวาเปนสิง่สาํคญั และจาํเปนตองทําดวยความรวดเร็ว
และถูกตอง แผนพัฒนาการแพทยฉุกเฉินไดมีมาตรการที่จะ

สงเสริม ใหมีการใชระบบสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน 

เพื่อชวยลดอัตราความสูญเสียของความพิการหรือเสียชีวิต 
การนําสงผูเจบ็ปวยฉุกเฉินใหถงึโรงพยาบาลดวยความรวดเร็ว
ถอืวาจาํเปน แตถาในระหวางการนาํสงมกีารประเมนิทีถ่กูตอง 
และมีการดูแลทีเ่หมาะสม อาจชวยเพ่ิมอตัราการรอดชีวติหรือ
ลดความพิการลงได
 ในงานวิจัยนี้จึงไดศึกษา ระบบ Telegraphic medi-
cine ที่ใชในรถฉุกเฉินของมูลนิธิสวางเมตตาธรรมสถาน วา
สามารถชวยใหทีมปฏิบัติงาน ปฏิบัติการไดเหมาะสมอยางไร
บาง ซึ่งเปรียบเทียบระหวางรถฉุกเฉินที่ใชระบบ Telegraph-

ic medicine กับรถฉุกเฉินที่ไมใช ระบบ Telegraphic medi-
cine นํามาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชวิธีศึกษาแบบ Prospec-
tive ระยะเวลาศึกษาต้ังแต วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 

15 มีนาคม 2558 ใชตัวอยางทั้งหมด 196 ราย พบวา เมื่อนํา
ระบบ Telegraphic medicine มาชวยในการปฏิบัติงาน 
สามารถชวยเพิม่ประสทิธิภาพการทาํงานของรถฉกุเฉนิได คอื 
การประเมิน ระดับความรูสึกตัว การประเมินทางเดินหายใจ 

การประเมินการหายใจ การประเมินการไหลเวียน และการ
ประเมินสัญญาณชีพ การวินิจฉัยโดยแพทยผูเช่ียวชาญ 
สามารถลดระยะเวลาลง   ผูเจบ็ปวยฉกุเฉนิไดรบัวนิจิฉยั และ

ไดรับการรักษารวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
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สุรชน กัณวิจิตร บริษัทโปรดิจิสส จํากัด ผูพัฒนาโปรแกรม 
Tele Diag : Thai tele medicine10 ซึ่งสามารถชวยในการสง
ขอมูลผูปวยจากโรงพยาบาลท่ีขาดบุคลากรใหกับแพทยผู
เช่ียวชาญชวยในการวินจิฉยัโรคไดรวดเรว็ขึน้ โดยเฉพาะการ
สงภาพถายเอกซเรย ผลการตรวจมาหองปฏิบัติการ ชวยใน
การตัดสนิใจการรักษา หรอืการสงไปยังโรงพยาบาลท่ีมคีวาม
พรอมของบคุลากร ชวยลดอตัราความพกิารหรอืเสยีชวีติของ
ผูปวย และยังพบวาการศึกษาวิจัยนี้สอดคลองการงานวิจัย
เรื่อง ระบบ Telegraphic medicine โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ซึง่ศกึษาเปรียบเทียบการออกปฏิบตักิารของรถ
พยาบาลท่ีติดตั้งระบบ Telegraphic medicine และไมติดต้ัง
ระบบ Telegraphic medicine ซึ่งการศึกษาพบวา ผลการ
วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางรถใชระบบ Telegraphic medi-
cine กับรถท่ีไมใชระบบ Tele graphic medicine ที่มีแพทย
ออกรวม พบวา รถที่ใชระบบ Telegraphic medicine ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่องการประเมิน
เรื่องทางเดินหายใจ , การหายใจ และระบบไหลเวียน พบวา 
การออกปฏิบัติการที่ไมมีแพทยออกปฏิบัติการและไมไดใช
ระบบ Telegraphic medicine มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ ดังนั้นระบบ Telegraphic medicine จะมี
ประโยชนตอการออกปฏิบัติการที่ไมมีแพทยออกรวม

 การนําไปใชและขอเสนอแนะ
 ประโยชนทีไ่ดรบัจากงานวจิยั คอื ทราบกระบวนการ
ทํางานของรถฉุกเฉินและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ซึ่งทาง
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไดกําหนดไวในมาตรฐาน

การทํางาน และทราบถึงขอจํากัดและประโยชนของระบบ 
Telegraphic medicine ที่สามารถชวยในการปฏิบัติงานของ
ทีมปฏิบัติการอยางไร ศูนยสั่งการ ไดขอมูลท่ีถูกตองสามารถ
สั่งการการรักษาไดเหมาะสม โดยเฉพาะผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
วิกฤติ และถาระบบ Telegraphic medicine สามารถติดต้ังให

รถฉกุเฉนิทกุคนั หรอืทกุจุดบรกิาร จะสามารถสรางความมัน่ใจ
ใหกบัผูปฏิบตังิาน เพ่ือใหเกดิประโยชนตอผูเจ็บปวยฉุกเฉนิที่
ใชบริการการแพทยฉกุเฉนิ ของมลูนธิสิวางเมตตาธรรมสถาน 

และอาจชวยลดอัตราความพิการหรือเสียชีวิตลงได และยัง
สามารถพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินโดยการใช
เทคโนโลยีมาใช เพื่อการสงตอสัญญาณภาพสัญญาณเสียง 

และสัญญาณชีพใหแพทยเฉพาะทางดานตางๆไดทันที เพื่อ
พฒันาระบบการสงตอของโรงพยาบาลในระดับปฐมภมู ิ ทตุยิ

ภูมิ ในการสงตอผูปวย เพ่ือการรักษาในระดับที่สูงกวาเพื่อให
สญัญาณภาพ สญัญาณเสียง สญัญาณชีพ คล่ืนไฟฟาหวัใจให
แพทยที่มีความเชี่ยวชาญ วางแผนการรักษาไดรวดเร็ว

ขอเสนอแนะ 
  1.  การศึกษาวิจัยนี้เปนโครงการวิจัยนํารองซ่ึงยัง
ไมมกีารใชระบบน้ีในประเทศไทย  ดงันัน้การทําวจิยัคร้ังตอไป
ควรจะเพ่ิมกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดขอมูลในการวิเคราะหมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต 
 2. ควรเพิ่มหนวยบริการใหมีการติดต้ังระบบ Tel-
egraphic medicine เพื่อใหหนวยบริการการแพทยฉกุเฉินที่
ไมมีแพทยออกรวมปฏิบัติ การสามารถสงสัญญาณภาพ และ
เสียง สญัญาณชีพ คลืน่ไฟฟาหวัใจใหแพทยประจําศนูยสัง่การ 
ใหคําแนะนําการรักษาผูเจ็บปวยฉุกฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤติได
รับการดูแลโดยมี  แพทยเวชศาสตรฉุกเฉินประจําศูนย คอย
ใหคําแนะนําอยางถูกตอง 
 3. ควรมีการพัฒนาระบบใหใชงานไดอยางตอเน่ือง 
ในเรื่องคุณภาพของการสงภาพ และเสียง 

ขอจํากัดของการวิจัย
 การศึกษาวิจัยนี้มีระยะเวลาในการศึกษานอย อาจ
ทําใหขอมูลไมสมบูรณ ดังนั้นควรศึกษาโดยใชระยะเวลาเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ
 การวิจัยในครั้งนี้ จํานวนกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา
มีจํานวนนอย เนื่องจากมีการติดตั้งระบบ Telegraphic 
Medicine ทีร่ถเพยีง 1 คนั ทาํใหคาความสัมพนัธทีไ่ดอาจเบีย่ง
เบน ดังนั้น การทําวิจัยควรมีการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและแมนยํา
 จากการวิจยัในคร้ังนี ้เนือ่งดวยระยะเวลาท่ีใชในการ
ศึกษา เปนชวงของการทดลองใชระบบเทคโนโลยีนี้ (ที่แรก

ของประเทศไทย) อาจทําใหมีปจจัยท่ีควบคุมไมได สงผลตอ

การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ดังนั้น เพื่อศึกษาปจจัยให
ครอบคลุมมากกวาเดิม ควรมีการเก็บขอมูลในชวงที่มีการนํา

ระบบเทคโนโลยีนี้มาใชจริง เพื่อนํามาวิเคราะหหาความ
สัมพันธ
 เนื่องดวยเปนโครงการวิจัยนํารอง เพื่อศึกษาระบบ 
Telegraphic medicine ผูใชงานยังไมเขาใจอุปกรณบางชนิด 
ดังนั้นตองศึกษาทําความเขาใจใหดีกอน หรือจัดทําคูมือการ
ใชงาน เพื่อใหการใชงานดียิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ
การวิจยัครัง้น้ีมคีวามมุงหมายเพือ่ศกึษาการพฒันารปูแบบดาํเนนิงานสถานทีท่าํงานนาอยูและนาทาํงาน โดยการมสีวนรวมของ
บคุลากรเทศบาลตําบลปาติว้ อาํเภอปาติว้ จงัหวัดยโสธร โดยใชกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารรวมกับการประยุกตใชแนวความ
คิดการมีสวนรวมจากกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวยคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจางของเทศบาลตําบล
ปาติ้ว รวมท้ังสิ้น 54 คน ซึ่งไดจากการคัดเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม
การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนากลุม จากน้ันวเิคราะหขอมลูดวยสถิตเิชงิพรรณนา ดวยสถิติ

การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการ
วจิยัพบวา กระบวนการพฒันารูปแบบการดาํเนนิงานสถานทีท่าํงานนาอยูและนาทํางานโดยการมสีวนรวมของบคุลากร ประกอบ
ดวย 11 ขั้นตอน ไดแก (1) การสนับสนุนของผูบริหาร (2) การรวบรวมขอมูล (3) การวิเคราะหปญหา (4) การวิเคราะหบริบท
ของเทศบาล (5) การกําหนดแนวทางการแกไขปญหา (6) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (7) การบริหารจัดการแผน (8) การปฏิบัติ
การตามแผน (9) การตดิตามและประเมินผล (10) การสรปุผล และ (11) การยกยองเชดิช ูกระบวนการดังกลาวนาํไปสูการพฒันา
สถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน การสนับสนุนขององคกรและการมีสวนรวมของบุคลากรเพิ่มขึ้น สงผลใหสถานที่ทํางานมี
ความสะอาด ผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต มีสิ่งแวดลอมที่มีความเหมาะสมเอื้อตอการมีสุขภาพดี และความมีชีวิตชีวา
ของผูปฏิบตังิาน ปจจยัแหงความสาํเร็จตอกระบวนการพฒันาสถานท่ีทาํงานนาอยูและนาทํางาน ประกอบดวย 3 ประการ ไดแก 
(1) ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนถึงเชิงนโยบายและปฏิบัติ พรอมท้ังมีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน จัดทําแผน
งานและงบประมาณ การกํากับ ติดตาม และประเมินผล (2) สรางการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และ (3) สรางคานิยมองคกรดวยการปลูกจิตสํานึกตอความรูสึกเปนเจาของในการรวม

วางแผน ลงมือปฏิบัติ รับผิดชอบตอหนาที่และองคกร รวมทั้งรับผลประโยชนรวมกัน 

คําสําคัญ : สถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน การมีสวนรวม การพัฒนารูปแบบ

Abstract

This research aims to study the operations of a healty workplace created by participatory development at Tambon 
Patiumunicipality in Patiu district, Yasothon province, using process-oriented research. The sample consisted of 
executives, Board of directors, General municipal employees and employees of Tambon Patiu Municipality in total of 

54. The study participants were selected purposively. Data were collected using questionnaires, observation 
participation, in depth interviews and a focus group. The data were analyzed using descriptive statistics with 
frequency, percentage, mean and standard deviation. To confi rm qualitative data using content analysis.
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 The results showed that the development of a Healthy Workplace by engaging the staff consists of 11
sections: (1) Support of Management, (2) data collection, (3) investigation of the topic, (4) analysis of the context of 
the council, (5) solutions, (6) action plan, (7) management plan, (8) operations planning, (9) monitoring and evaluation, 
(10) results and (11) recognition. The process led to the development of a livable and functional workplace, corporate 
support and increased involvement of employees, clean workplace, operator security, and an appropriate environment 
that is conducive to good health and vitality of the worker. Success factors in development of healthy workplace
construct consists of three aspects: (1) management’s attention and support to policy and practice, along with the 
establishment of operations, planning and budget, monitoring and evaluation. (2) involvement of the personnel involved 
in the exchange of continuous learning. and (3) creating values   by raising awareness of a sense of ownership in a 
joint action plan and corporate responsibility and benefi t sharing.  

Keywords : Healthy Workplace The Participatory The Operation Development

บทนํา
แรงงานมีสภาวะของสุขภาพท่ีดี ไมไดขึ้นอยูกับการปองกัน
อันตรายและการปองกันโรคเทาน้ันแตยังขึ้นอยูกับปจจัยของ
บุคคลและการเขาถึงบริการสุขภาพ ซึ่งยังรวมถึงการอนามัย
สิ่งแวดลอมและการสงเสริมสุขภาพดวย ในการเพิ่มผลผลิต
ผูปฏิบัติงานจะตองมีความสุขท้ังทางกายและทางใจในการ
ทํางาน ดังนั้นสถานที่ทํางานจึงควรมีการสงเสริมสุขภาพ1 
สถานที่ทํางาน (Workplace) โดยแทจริงแลวนั้นหมายความ
วา สถานที่หรือโครงสรางอาคารที่มีคนทํางานอยู ไมไดจํากัด
อยูเพียงโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น ไมวาจะเปนสถาน
ประกอบการ รานคา ธนาคาร โรงพยาบาล โรงแรมหรือ
สํานักงานท่ัวไป นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเครื่องบิน รถ เรือ
โดยสารกจ็ดัเปนสถานท่ีทาํงานเชนเดียวกนั ผูใชแรงงานสวน
ใหญจะใชเวลาอยูในที่ทํางาน 8 - 9 ชั่วโมง สถานที่ที่ทุกคนจะ

ตองทํางานกันอยูทุกวันเปรียบเสมือนบานในเวลากลางวัน 
สถานที่ทํางานจึงมีอิทธิพลตอชีวิตและสุขภาพอยางมาก การ

ทํางานใหมีความสุขยอมมีสถานท่ีทํางานท่ีสะอาดตรงกับคํา
กลาวที่วา “สถานที่ทํางานสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี 
มชีวีติชวีา จะทาํใหการทาํงานมปีระสทิธภิาพ”2 ประสทิธภิาพ
การทํางานสามารถวัดไดจากผลการปฏิบตังิานหมายความวา 
ผลลัพธของการปฏิบัติงานของบุคคลตามหนาที่รับผิดชอบ 
สวนตนทนุหมายความวา มลูคาของทรพัยากรทีใ่ชในการผลติ

หรือการใหบริการ และเวลาหมายความวา ระยะเวลาท่ีใชใน
การทาํงานตามปรมิาณงานทีก่าํหนดใหแลวเสรจ็3 ประสทิธภิาพ
ในการทาํงานของบคุลากรเปนหวัใจสาํคญัของการนาํองคการ
ไปสูการบรรลุความสําเร็จของการดําเนินงานและจะมีผลผลิต
เปนที่นาพอใจทั้งในดานการผลิตและการใหบริการ มีความ

เจริญกาวหนาและสรางความพึงพอใจใหแกลกูคาและบุคลากร
ขององคการ4 

  สถานที่ทํางานหากไมมีการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การมีสุขภาพดี ผูปฏิบัติงานไมมีการดูแลความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีทํางาน การจัดเก็บ
เอกสาร วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชไมเปนระเบียบ 
ขาดการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช การปฏิบัติงานไมมี
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตองและเหมาะสม
ทําใหมีความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุระหวางการทํางาน 
สถานทีท่าํงานนาอยูและนาทาํงานเปนการสงเสรมิสุขภาพและ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีของประชาชน 
มีความสําคัญในการคุมครองสุขภาพของประชาชนวัยทํางาน
ที่ใชเวลาหน่ึงในสามของชวงชีวิตในสถานท่ีทํางาน เพื่อให
สอดคลองกับหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ การมุงเนนทรัพยากรบุคคลในการจัด

ระบบสภาพแวดลอมการทํางาน จึงไดนําหลักการสะอาด 
ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี และมีชีวิตชีวามาปรับใชในสถานท่ี

ทาํงาน การสงเสริมสุขภาพและการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเอือ้ตอ

การมสีขุภาพดขีองประชาชน ไดมกีารตระหนกัถงึความสาํคัญ
ในการคุมครองสุขภาพของประชาชนวัยทํางานท่ีใชเวลาหน่ึง
ในสามของชวงชีวิตในสถานที่ทํางาน5

  การดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยูและนาทํางาน
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ซึ่งใหความสําคัญใน

การการดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขและผูใช
บริการ ดวยการจัดสถานที่ทํางานใหนาอยูและนาทํางาน มี
การจัดการส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี รวมท้ังมีการ

จดักิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหเกดิความสขุสบายทัง้กายและใจ 
การดําเนินงานท่ีผานมาจังหวัดยโสธรมีสถานบริการ

สาธารณสุขจํานวน 130 แหง ผานเกณฑการประเมินสถานท่ี
ทํางานนาอยูและนาทํางาน 94 แหง (รอยละ 72.31) ประเภท
โรงพยาบาลท้ังหมด 9 แหง ผานเกณฑการประเมินสถานท่ี
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ทํางานนาอยูและนาทํางานทั้งหมด อยูในระดับดีมาก 7 แหง 
(รอยละ 77.78) ระดับดี 2 แหง (รอยละ 22.22) ประเภทโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ทั้งหมด 112 แหง ผานเกณฑ
การประเมินสถานท่ีทํางานนาอยูและนาทํางาน 82 แหง (รอย
ละ 73.21) อยูในระดับดีมาก 22 แหง (รอยละ 19.64) ระดับดี 
58 แหง (รอยละ 51.79) ระดับพื้นฐาน 2 แหง (รอยละ 1.79) 
ประเภทสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ทั้งหมด 9 แหง ผาน
เกณฑการประเมินสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางานระดับดี 
3 แหง (รอยละ 33.33) ในสวนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นยังไมมีหนวยงานที่เขารวมโครงการ6 
  กระบวนการมสีวนรวม (The Participatory Process)7

ถอืไดวาเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเชิงบริบทเพ่ือคนหาปญหา 
วเิคราะหและวางแผนแกไขปญหา ดาํเนินงานตามแผนท่ีตัง้ไว 
รวมท้ังเปนการติดตามประเมินผลท่ีสงเสริมใหมีการแลก
เปลีย่นเรยีนรูแลกเปลีย่นแนวคดิและแบงปนประสบการณรวม
กัน อีกทั้งยังกอใหเกิดเครือขายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของ
องคกร ซึ่งในการดําเนินงานพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
สรางสถานท่ีทาํงานนาอยูและนาทาํงานใหประสบความสําเรจ็
นั้น มีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่
เกี่ยวของและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เปนสวนชวยใน
การนําองคกรไปสูการดําเนินงานพัฒนาในสถานที่ทํางาน ซึ่ง
ผูบริหารตองใหความสําคัญและบุคลากรตองมีสวนรวมต้ังแต
การวิเคราะหสภาพปญหา การวางแผน การดําเนินงาน และ
ประเมินผลปรับปรุงแกไขการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การ
ดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยความรวม
มือของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผนดวยการ

ผสมผสานแนวคิดเพือ่ใหเกดิการเสริมสรางพลังซึง่กนัและกัน 
แลวนําแผนไปปฏิบัติ ทั้งนี้ รูปแบบการดําเนินงานสถานท่ี

ทํางานนาอยูและนาทํางาน ถือไดวาเปนเครื่องมือเชิงกลยุทธ
ที่นําไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความขัดแยงทางแนวคิด สราง

ความเขมแข็งในการดําเนินงานพัฒนาสถานที่ทํางานใหมี
สถานทีท่าํงานทีส่ะอาด มคีวามปลอดภยัในชวีติ มสีิง่แวดลอม
ที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี และความมีชีวิตชีวาของผูปฏิบัติงาน 
ในการศกึษาครัง้นีจ้งึไดมกีารนํากระบวนการประชุมเชงิปฏิบตัิ

การโดยอาศัยแนวคิดวิจยัเชิงระบบ PAOR ของ Kemmis และ 
McTaggeart8 และกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม 
(Appreciation Infl uence Control; AIC)9 และทฤษฎีการบรหิาร
จัดการของ Henri Fayol (POCCC)10 มาปรับประยุกตใชใน
การพัฒนารูปแบบดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยูและนา

ทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรเทศบาลตําบลปาติ้ว 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 
  

วัตถุประสงค
 วตัถปุระสงคทัว่ไป เพือ่ศกึษาการพฒันารปูแบบการ
ดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรเทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร วัตถุประสงคเฉพาะ ประกอบดวย 4 ประการดังนี้ 
ประการแรก เพื่อศึกษาบริบทการดําเนินงานสถานท่ีทํางาน
นาอยูและนาทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรเทศบาล
ตําบลปาติ้ว ประการที่สอง เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนารูป
แบบการดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดย
การมสีวนรวมของบคุลากรเทศบาลตาํบลปาต้ิว ประการทีส่าม 
เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา
รปูแบบการดําเนินงานสถานท่ีทาํงานนาอยูและนาทาํงาน โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรเทศบาลตําบลปาต้ิว และประการ
สดุทาย เพ่ือศกึษาปจจยัแหงความสาํเร็จในการพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรเทศบาลตําบลปาต้ิว อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

วิธีการศึกษา
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนารูปแบบดําเนินงานสถานท่ี
ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
เทศบาล ตําบลป าติ้ ว  อํ า เภอป าติ้ ว  จั งหวัดยโสธร
ผูวิจัยไดประยุกตใชกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
อาศัยแนวคิดวิจัยเชิงระบบ PAOR ซ่ึงประกอบดวย 
การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Action) การสังเกต 
(Observe) และการสะทอนผล (Refl ect) ในการจัดทําแผน
ปฏิบัติการ และกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (AIC) มา
ใชในการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรในครั้งนี้ 
ใชระเบียบวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยยึด
กระบวนการของ Kemmis และ McTaggeart มาเปนกรอบ
ดําเนินการ แบงเปน 4 ระยะ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ระยะที ่1 การวางแผน (Plan) เปนการใชกระบวนการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูเขารวมวิจัยแลวดําเนินการตามขั้น
ตอนที่วางไว 3 ขั้นตอน เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการดําเนินงาน 
ขั้นตอนแรก วิเคราะหบริบทของเทศบาล เปนการเรียนรูรวม

กันโดยอาศัยขอมูลจากผูเขารวมวิจัย และขอมูลที่ผูวิจัย
รวบรวมมาในขั้นตอนเตรียมการ ขั้นตอนที่สอง วิเคราะห

ปญหา เพื่อศึกษาสภาพปญหาในการดําเนินงานสถานท่ี
ทํางานนาอยูและนาทํางานในดานตางๆ ขั้นตอนที่สาม 
กาํหนดแผนปฏิบตักิาร เปนการนําผลการวิเคราะหในข้ันตอน

แรกและขั้นตอนที่สอง ตั้งแตการวิเคราะหตนเอง แลวระดม
ความคดิเหน็ ขอเสนอแนะจากผูรวมวจิยั จดัทําเปนแผนปฏบิตัิ
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การ ในระยะที่ 1 นี้ผูวิจัยและผูรวมวิจัยทําหนาที่วิทยากร
กระบวนการ (Facilitator) ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และใชเทคนิคการสนทนากลุมยอย (Focus Group)11 โดยให
ความรู สงเสริมใหผูรวมวิจัยไดแสดงบทบาทและนําเสนอ
ขอคดิ แนวทางการแกไขปญหา และพัฒนารูปแบบการดําเนิน
งาน พรอมบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรรมในทุกขั้นตอน
  ระยะท่ี 2 การปฏิบัติการ (Action) มี 1 ขั้นตอน เปน
ขัน้ตอนท่ีสี ่ปฏิบตักิารตามแผน เปนการปฏิบตักิารตามแผนท่ี
ไดมกีารกาํหนดไวจากระยะที ่1 โดยผูวจิยัลงพืน้ทีส่งัเกตแบบ
ไมมีสวนรวม พรอมกับบันทึกปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
  ระยะที ่3 การสังเกตผล (Observe) ม ี2 ขัน้ตอน เปน
ขัน้ตอนท่ีหาและขัน้ตอนทีห่กดงันี ้ขัน้ตอนทีห่า ตดิตาม สงัเกต
ผล โดยผูวิจัยศึกษาการที่เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ 
จากกระบวนการจัดการใหเกิดกิจกรรมของระยะที่ 2 ขั้นตอน
หก ประเมินผล โดยใชเคร่ืองมือทีส่รางขึน้ ไดแก แบบประเมิน
สถานทีท่าํงานนาอยูและนาทาํงาน และแบบสอบถามความคดิ
เห็นตอการพัฒนาการดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยูและนา
ทาํงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร เพือ่เปนการศึกษาผล
การดาํเนินกจิกรรมทีเ่กดิขึน้หลังจากใชกระบวนพัฒนารปูแบบ
การดําเนินงาน ตลอดจนเปนการรวบรวมขอเสนอแนะ เพื่อ
สรุปผลเปนขอมูลนําเขาในขั้นตอนตอไปของการวิจัย 
 ระยะที ่4 การสะทอนผล (Refl ect) โดยใชกระบวนการ
สนทนากลุมยอยของบุคลากรเทศบาลตําบลปาติ้ว มี 3 ขั้น
ตอน เปนขัน้ตอนท่ีเจ็ดถงึขัน้ตอนท่ีเกาดงัน้ี ขัน้ตอนท่ีเจด็ สรุป
ผล เพือ่ทบทวนกจิกรรมขัน้ตอนการดาํเนนิงานท้ังหมดตัง้แต
เริ่มตนจนสิ้นสุด ผลการดําเนินงานตามแผนและไมไดดําเนิน

การตามแผนท่ีวางไว สาํเรจ็และไมสาํเรจ็ ปญหาอปุสรรคท่ีเกดิ
ขึ้นระหวางดําเนินการ ความรวมมือท่ีไดรับ ความภาคภูมิใจ 
รวบรวมประเด็นตางๆ สูขั้นตอนตอไป ขั้นตอนท่ีแปด 
วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ เปนการวิเคราะหปจจัยสําคัญที่
ทาํใหกจิกรรมแตละขัน้ตอนของแผนปฏบิตักิารบรรลผุลวาเกดิ

จากปจจัยใดบาง และปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหวาง
ดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอน เก็บประเด็นที่เปนปญหา
อปุสรรคไวเพือ่นําเขาสูระยะการวางแผนเพือ่พฒันาในวงรอบ

ตอไป นาํปจจยัแหงสาํเรจ็นาํเขาสูขัน้ตอนสดุทาย คอื ถอดบท
เรียน เปนการทบทวนผลการดําเนินงานท่ีไดจากการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติการ ผลสําเร็จที่
ไดจากการปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม ปญหาอปุสรรคท่ีเกดิขึน้
ระหวางการปฏิบัติ เพื่อใชในการวางแผนแกไขปญหา ปจจัย

แหงความสําเร็จและประสบการณที่ผานมาในชวงระยะของ
การวิจยัของผูรวมวิจยั นาํมาถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น และ
ถอดบทเรียนท้ังระบบ เพ่ือนําไปกําหนดเปนรูปแบบการ

ดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรเทศบาลตําบลปาติว้ ในการสนทนากลุมเพ่ือ
สะทอนผลระยะที่ 4 นี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเปนผูดําเนิน การ
โดยใชขอมูลนาํเขาจากการสังเกตในระยะท่ี 3 ซึง่เปนท้ังขอมลู
เชงิปริมาณและขอมลูเชิงคณุภาพ และขอมลูทีส่ะทอนโดยตรง
จากผูเขารวมวิจยั พรอมบันทกึกิจกรรมท่ีดาํเนนิการในทุกขัน้
ตอนในแบบบันทึกกิจกรรม
  ดําเนินการตั้งแตเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2557 
โดยประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ 
บุคลากรทั้งหมดในเทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร จํานวนท้ังสิ้น 54 คน โดยใชวิธีการคัดเลือกตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย คณะ
ผูบริหาร (5 คน) พนักงานเทศบาลสามัญ (15 คน) และ
พนักงานจาง (34 คน)
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเครื่อง
มือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเคร่ืองมือที่ใชเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
  1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
ประกอบดวย 
   1.1) แบบประเมินมาตรฐานสถานท่ีทาํงานนา
อยูและนาทํางานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบง
ออกเปน 3 ตอน ตอนแรก ขอมูลลักษณะทางประชากรท่ัวไป 
ตอนที่สอง ขอมูลการสนับสนุนขององคกรและการมีสวนรวม
ของผูปฏบิตังิาน และตอนสุดทาย เกณฑสะอาด ปลอดภัย สิง่
แวดลอมด ีและมชีวีติชวีา เกณฑประเมนิแตละขอคาํถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) ผาน หมาย ความวา สภาพท่ีได

มาตรฐานถูกตองตามเกณฑ ไมผาน หมายความวา สภาพที่
ตํ่ากวาเกณฑจําเปนตองปรับปรุงแกไข

   1.2)  แบบสอบถามความคดิเหน็ตอการดาํเนนิ 
งานสถานท่ีทาํงานนาอยูและนาทาํงาน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากร แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย ตอนแรก ขอมูล

ลักษณะทางประชากรทั่วไป ตอนที่สอง ลักษณะสภาพทั่วไป
และบริบทของพื้นที่ มี 2 สวน สวนแรกขอมูลการมีสวนรวม
ขององคกรและบุคลากร สวนที่สอง ขอมูลการมีสวนรวมของ
บุคลากรดานความสะอาดของสถานที่ทํางาน ความปลอดภัย
ของชวีติในการทาํงาน สิง่แวดลอมเอือ้ตอการมสีขุภาพด ีและ

ความมีชวีติชวีาของผูปฏบิตั ิงาน มขีอคาํถามเปนลกัษณะการ
วดัแบบมาตราสวนประเมินคาความแตกตางของคะแนนเฉล่ีย
ผลความคิดเห็น (Rating Scale) 3 ระดับ ระดับมาก

(3 คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) ระดบันอย (1 คะแนน) การ
แปรผลพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียท่ีได โดยคิดคาคะแนนจาก 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) หารจํานวนชั้น12
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  2) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
ประกอบดวย แบบบนัทกึกิจกรรม และแบบสัมภาษณเจาะลกึ 
การแปลผลสาํหรับขอมูลในการสมัภาษณแบบเจาะลึกและการ
สังเกตจดบันทึก นําไปวิเคราะหตามวิธีการวิเคราะหเชิง
คุณภาพ ไดแก การจําแนก การจัดหมวดหมู การจัดลําดับ
ความสําคัญ การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่ง
ขอมลูบางอยางทําการวเิคราะห/สงัเคราะหในระหวางการเกบ็
รวบรวมขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป 
เปนการพรรณนา (Descriptive) และนําเสนอดวยตาราง
  โดยมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Con-
tent Validity) ของเครื่องมือผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ทั้งนี้
ความเห็นของผูเชีย่วชาญเห็นตรงกัน 2 ใน 3 ทาน ถอืวาเคร่ือง
มอืมีความถกูตองและมคีวามตรงตามเนือ้หา13 การหาคาความ
เช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Conbach’s Alpha Coeffi cient)14 0.84 
   การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยคร้ังนี้เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพแบบมีสวนรวม ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนทั้ง
ขอมลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Data) และขอมลูเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Data) มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรใน
กระบวนการ วจิยัและการลงภาคสนามโดยเคร่ืองมอืทีส่รางขึน้ 
ดวยวธิีการดังน้ี 
   1)  การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทตุยิภูม ิ
(Collection of Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลพื้น
ฐานทัว่ไปของเทศบาลตาํบลปาติว้ ขอมูลการดาํเนนิ งานดาน
สถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางานจากเทศบาลตําบลปาติ้ว
  2)  การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) 

เปนการเก็บขอมูลโดยตรงจากการสังเกตปรากฏการณที่เกิด
ขึน้ในทุกขัน้ตอนในระยะของการวิจยั ทัง้การสังเกตแบบมีสวน
รวมและแบบไมมีสวนรวม
  3) การสมัภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Inter-
view) เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการลงพ้ืนที่
สมัภาษณคณะผูบรหิาร พนักงานเทศบาลสามญั และพนกังาน

จางโดยตรงของผูวิจัย
  การวิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนํา
มาวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณ ผูวจิยัใชคอมพวิเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
  1. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) ของ
กลุมตวัอยาง ใชวเิคราะหขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม
  2.  แบบสอบถามในการวิจัย 

   2.1 แบบเลือกตอบ (Check List) ผาน 
หมายความวา สภาพทีไ่ดมาตรฐานถกูตองตามเกณฑ ไมผาน 
หมายความวา สภาพท่ีตํา่กวาเกณฑจาํเปนตองปรับปรุงแกไข 

พรอมทัง้วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติกิารแจกแจงความถี ่(Fre-
quency) และรอยละ (Percentage)  
   2.2  แบบมาตราสวนประเมนิคา (Rating Scale) 
3 ระดับ โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้ ระดับมาก (3 คะแนน) 
ระดับปานกลาง (2 คะแนน) ระดับนอย (1 คะแนน) พรอมทั้ง
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
 3. การวเิคราะหขอมลูเชงิคณุภาพ ใชการวเิคราะห
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
   การพิทักษสิทธิ์ผูรวมวิจัย การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย
ไดทําการวิจัยกับกลุมผูรวมวิจัย ประกอบดวย ผูบริหาร 
พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจางของเทศบาล ผูวิจัย
ไดจัดเก็บขอมูลหลังจากไดรับอนุมัติจากคณะ กรรมการ
จริยธรรมการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยพิทักษสิทธผูรวมวิจัยต้ังแตเริ่มตนกระบวน
เก็บรวบรวมขอมูลจนกระท่ังนําเสนอผลการวิจัย ดังตอไปน้ี 
ประการแรก การขอความรวมมือผูใหขอมูล ผูวิจัยจะชี้แจง
วตัถปุระสงคทีค่าดวาจะไดรบัจากผลการวิจยั ประโยชน คณุคา
ของขอมูล ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล การสัมภาษณ
แบบเจาะลึก การจดบันทึก การถายภาพ โดยลงนามอนุญาต
ใหสมัภาษณ ประการท่ีสอง ความเปนอสิระในการใหสมัภาษณ
ของผูรวมวิจัย โดยการสัมภาษณทุกครั้งคํานึงถึงความพรอม
ของผูรวมวิจัย การตอบขอสัมภาษณดวยความสมัครใจ ไม
จําเปนตองตอบหากไมประสงคจะตอบขอสัมภาษณนั้น 
ประการท่ีสาม ความเปนอิสระในการเขารวมวิจัย โดยผูรวม
วิจัยยินยอมเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ โดยลงนามใบ

ยนิยอมกอนการเขารวมวจิยั และสามารถออกจากการวจิยัได
โดยไมจําเปนตองแจงเหตุผล ประการท่ีสี่ การเขากลุมใน

กิจกรรมกลุมที่ผูวิจัยจัดใหมีขึ้นตามกระบวนการวิจัยเปนไป
ดวยความสมัครใจ การถามคําถามใดๆ ของผูวจิยัจะไมเจาะจง

รายบุคลหรือระบุชื่อของผูรวมวิจัย และประการสุดทาย การ
รกัษาความลบัของผูรวมวจิยัจะไมมกีารระบชุือ่บคุคลลงในผล
งานวิจัย การนําเสนอ เวนแตการระบุตําแหนง หรือการระบุ
เพ่ือยกยองเชิดชู ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหลังจากงาน

วิจัยเสร็จสมบูรณแลวผูวิจัยจะดําเนินการดวยการเผาทําลาย

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
เพื่อพัฒนารูปแบบดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยูและนา

ทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรเทศบาลตําบลปาต้ิว 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ดวยการประยุกตใชกระบวนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยอาศัยแนวคิดการวิจัยเชิงระบบ 
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PAOR และกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (AIC) เปน
เครื่องมือในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานแบบมีสวนรวม 
ผูวจิยัขอนาํเสนอผลการวจิยัตามลําดบั ประการแรก วเิคราะห
บริบทการดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยูและนาทํางานของ
เทศบาลตําบลปาติว้ ประการท่ีสอง ผลการศึกษากระบวนการ 
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานสถานที่ทํางานและนาทํางาน 
โดยการมีสวนรวมของบุคลากร ประการที่สาม ผลการดําเนิน
งานสถานที่ทํางานและนาทํางาน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากร และประการสุดทาย ปจจัยแหงความสําเร็จในการ
ดําเนินงานสถานท่ีทํางานและนาทํางาน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรเทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 
ดงัน้ี 
  1)  บริบทการดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยูและ
นาทาํงานของเทศบาลตําบลปาติว้ ซึง่สาํนักงานเทศบาลตาํบล
ปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร มีสถานที่ตั้งในพื้นที่สนาม
กีฬาแจมสุธีร มีบริเวณพ้ืนที่ 8 ไร 1 งาน 99 ตารางวา ขอมูล
ลักษณะทางประชากรท้ังหมด 54 คน เปน บุคลากรเพศชาย 
(รอยละ 55.56) อายุสวนใหญอยูระหวาง 31–40 ป (รอยละ 
46.30) มีอายุนอยท่ีสุด 28 ป และอายุมากที่สุด 62 ป สวน
ใหญมสีถานภาพสมรสคู (รอยละ 70.37) มกีารศกึษาสวนใหญ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (รอยละ 51.85) บุคลากรของเทศบาล
ตําบลปาติ้วสวนใหญเปนพนักงานจาง (รอยละ 62.96) มีราย
ไดตั้งแต 5,001–10,000 บาท (รอยละ 61.11) มีรายไดตํ่าสุด 
9,000 บาท และสูงสุด 45,550 บาท มีสถานที่ปฏิบัติงานเปน
อาคารปูนสองชั้น และไดเปดใหบริการประชาชนเมื่อป พ.ศ. 
2550 มาจนถงึปจจุบนั มทีัง้ท่ีแยกตามสวนราชการและใชรวม

กัน แตละสวนราชการจะมีเจาหนาท่ีคอยดูแลสวนใหญเปน
พนักงานจาง และในสวนที่เปนสวนรวมจะมีพนักงานจาง

ทําความสะอาดเฉพาะคอยดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย

และรักษาความสะอาด 
   การดําเนินงานสถานท่ีทาํงานและนาทํางานของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว ดานการสนับสนุนขององคกรและการมี
สวนรวมของบุคลากร ผลพบวา การสนับสนุนขององคกร 
ผูบริหารยงัไมใหความสาํคัญและไมมกีารกําหนดเปนนโยบาย

เกี่ยวกับเร่ืองการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในท่ี
ทาํงาน สบืเน่ืองมาจากผูบริหารยังไมมคีวามรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยูและนาทํางานวา

มีความสําคัญตอองคกรอยางไร ทําใหขาดการเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการสง

เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของสถานท่ีทํางาน สิ่งที่
ไดเรียนรูคือ ผูบริหารเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงาน การ
ใหความสําคัญของผูบริหารในการสนับสนุนและพัฒนาสิ่ง

แวดลอมในการทํางานใหเอือ้ตอการมสีขุภาพด ีมกีารประสาน
ความรวมมือกนัในการดําเนนิงาน โดยคํานงึถงึสิทธแิละความ
ปลอดภัยของผูปฏิบัติเปนหลัก สงผลใหเกิดความปลอดภัย
และการมีสุขภาพดีของคนทํางาน 

   ดานความสะอาด ผลพบวา อาคารสถานท่ีและ
อุปกรณตางๆ อยูในสภาพดีและสะอาด มีกําหนดพื้นที่ใชงาน
อยางชัดเจน มีการควบคุมสัตวและแมลงนําโรคในสถานที่
ทาํงาน มกีารจดัการเศษวสัดุเหลือใชอยางถกูวธิแีละเหมาะสม 
ซึ่งสถานท่ีทํางานในสวนท่ีมีผูปฏิบัติงานไมมากนักทําใหการ
ดูแลรักษาความสะอาดไดทั่วถึง สําหรับสวนของอาคารและ
สถานทีท่ีใ่ชรวมกนัของผูปฏิบตังิานอยางเชน หองวสัด ุซึง่มตีู
เกบ็ของหรือชัน้วางของไมเพยีงพอ ทาํใหมกีารวางหรือจดัเก็บ
ไมเปนระเบียบเรียบรอย หรือเม่ือมีการหยิบวัสดุหรือสิ่งของ
ไปใชงานแลวไมนํามาเก็บไวที่เดิม หองน้ําหองสุขา มีการใช
บริการรวมกันท้ังผูปฏิบัติงานในเทศบาลและผูที่มาติดตอ
ราชการ หากวันไหนมีผูใชบริการเปนจํานวนมากทําใหเกิด
ความสกปรกและมีกลิ่นเหม็นรบกวน สิ่งที่ไดเรียนรูคือ ความ
สะอาดของอาคารและสถานที่ที่ใชรวมกัน ทุกคนตองมีสวน
รวมในการชวยกันรกัษาความสะอาด โดยการมอบหมายหนาที่
และแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมกันในแตละวัน และมีการตรวจ
สอบการดําเนินงาน  

   ดานความปลอดภัย ผลพบวา มีการกําหนดกฎ
ระเบียบและขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัย มีการจัดอุปกรณ
ปองกนัอนัตรายสวนบุคคลทีถ่กูตอง เครือ่งจกัร อปุกรณมกีาร
ติดตั้งอยางม่ันคง ปลอดภัยและมีการบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพดี ไดรับการตรวจสอบใหพรอมใชงาน ถือวาเปนสถาน
ที่ทํางานที่มีความปลอดภัย สิ่งที่ไดเรียนรูคือ ความปลอดภัย
ของชีวิตในการทํางาน แมวาจะมีการกําหนดข้ันตอนการ
ทํางานที่ปลอดภัย มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีถูก
ตอง เครื่องจักร อุปกรณมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 
ผูปฏิบัติงานจะตองม่ันฝกฝนและทบทวนขั้นตอนการทํางาน

เสมอ ในการท่ีจะเริม่ดาํเนนิงานตองตรวจเชค็วสัดอุปุกรณกอน
ดําเนินงานทุกครั้ง เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน 
เปนการสรางความมั่นใจในการทํางานและมีความปลอดภัย 

  ดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ผลพบวา สถานที่
ทํางานภายในหองหรือบริเวณที่ทํางานมีการระบายอากาศที่

ดี มีการจัดการดานแสงสวางเพียงพอตอการทํางาน ไมมีเหตุ
รําคาญที่อาจมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงานและสรางความเดือด
รอนราํคาญตอชมุชนใกลเคยีง ถอืวาเปนสถานทีท่าํงานทีม่สีิง่

แวดลอมทีเ่อือ้ตอการมสีขุภาพดขีองผูปฏิบตั ิงาน สิง่ทีไ่ดเรยีน
รูคือ สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเปนการสรางความเชื่อมั่นวาเปน
สถานท่ีทาํงานไมกอใหเกดิมลพิษทัง้ตอสุขภาพของคนทํางาน
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และชุมชน โดยการจัดการปองกันและมีมาตรการลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการจัดตกแตงภายใน
สถานท่ีทํางานหรือการจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวสําหรับเปนที่พัก
ผอนของผูปฏิบัติงาน 

   ดานความมีชวีติชวีา ผลพบวา สถานท่ีทาํงานมี
การจัดสถานท่ีเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและเพ่ิมพูนความรู
ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม มีการจัด
กิจกรรมนันทนาการตางๆ เพ่ือผอนคลายความเครียดและสง
เสรมิความสามัคคีของผูปฏบิตังิาน และมีบริการใหคาํปรกึษา
เม่ือผูปฏบิตังิานมปีญหาสขุภาพจติ มกีารทดสอบและประเมนิ
สมรรถภาพรางกาย สาํหรบัสวนการจัดตัง้กลุมแกนนําสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอมของสถานที่ทํางานยังไมมีการดําเนิน
การ จึงไมมีกิจกรรมสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดออกกําลังกาย
และเลนกีฬา รวมถึงไมมีการใหความรูและจัดกิจกรรมการ
รณรงคการลด เลิกบุหรี่ และส่ิงเสพติด มีการหามสูบบุหรี่ใน
อาคารสถานที่ทํางาน แตไมไดกําหนดเขตสูบบุหรี่เปนการ
เฉพาะ ซึง่ผูปฏิบตังิานปฏบิตัตินไมถกูตองตอการดแูลสขุภาพ
ของตนเอง เมือ่สขุภาพรางกายไมแขง็แรงสงผลใหมาสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มที่ สิ่งท่ีไดเรียนรูคือ ความมีชีวิตชีวาของผู
ปฏิบัติงานเปนการสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน การสง
เสรมิสขุภาพของผูปฏบิตังิานดวยการจดักจิกรรมนนัทนาการ 
การออกกําลังกาย การบริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักโภชนาการ และสงเสริมใหดแูลสุขภาพของตนเองให
ถกูตองเพือ่รางกายแขง็แรงและทําใหผูปฏบิตังิานมีปฏสิมัพนัธ
ที่ดีตอกัน ใหคําแนะนําและการดูแลซ่ึงกันและกัน 
  2)  กระบวนการพฒันารปูแบบการดาํเนนิงานสถาน
ที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
เทศบาลตําบลปาติ้ว 
   2.1) ผลการปฏิบตักิารแบบมสีวนรวม จากการ

ศึกษาบริบทและสภาพปญหาของเทศบาลในการดําเนินงาน
สถานทีท่าํงานนาอยูและนาทาํงานดวยการรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณของผูวิจัยแลวคืน
ขอมูลสูเทศบาล เพื่อสะทอนปญหาในการดําเนินงานวา 
ผูบริหารเปนกลุมสําคัญในการเริ่มตนการดําเนินงาน และ

บคุลากรเปนกลไกหลกัท่ีจะขบัเคล่ือนการดาํเนนิงานใหกาวไป
ขางหนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน สิ่งที่สําคัญที่สุดอยูที่การมี
สวนรวมอยางแขง็ขนั รวมกนัคดิ รวมกนัวางแผน และรวมกนั

ปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริง แลวผูวิจัยจึงไดเริ่มตนกระบวนการ
พัฒนาการดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางานโดย

การมสีวนรวม และไดเกดิกระบวนการอืน่ทีเ่กีย่วของเปนลาํดับ
ดังตอไปน้ี ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการอบรมผูชวยวิจัย เปนกระ
บวนการเตรียมทีมวิจัย ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวางแผน 

(Plan) เปนกระบวนการเริ่มที่มีบุคลากรของเทศบาลตําบล
ปาติ้วเขามามีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อใหมีสวนรวมในการรับ
รูปญหา รวมกันการวิเคราะหปญหาแลวนําไปจัดทําแผน
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถานท่ีทํางาน โดยผูวิจัยไดสังเกตและ
ใชแบบบันทึกกิจกรรมเปนเคร่ืองมือรวบรวมขอมูล ซึ่งใน
กระบวนการดังกลาวประกอบดวย ขั้นตอนการสนทนากลุม 
การประชุมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือวางแผน ในการประชุมไดเชญิผู
มีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียมารวมประชุม การ
ประชุมครั้งนี้มีคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลสามัญ และ
พนกังานจางเขารวมประชมุทัง้ส้ิน 54 คน การดําเนนิกจิกรรม
เมื่อที่ประชุมพรอมไดเชิญนายกเทศมนตรี กลาวเปดการ
ประชุม ผูวิจัยดําเนินการประชุมโดยไดใหขอมูลทั่วไปและ
บริบทของเทศบาล แจงเกณฑการประเมินสถานท่ีทํางานนา
อยูและนาทาํงาน สภาพปญหาท่ีพบแกทีป่ระชมุ แลวแบงกลุม
ผูเขารวมประชมุออกเปน 6 กลุมๆ ละ 9 คน โดยการจบัฉลาก
คละกลุมเปาหมายเพื่อใหมีการแสดงความคิดที่หลากหลาย 
โดยไดกําหนดเปนขอคําถามที่แตกตางกันแตละกลุมคือ กลุม
ที ่1 การสนบัสนนุและการตดิตอส่ือสารขององคกรเปนอยางไร 
กลุมที่ 2 การมีสวนรวมของผู ปฏิบัติงานในการการตรวจ
ติดตาม ทบทวน และประเมิน ผลการดําเนินงานเปนอยางไร 
กลุมที่ 3 ความสะอาดของสถานท่ีทํางานเปนอยางไร กลุมที่ 
4 ความปลอดภัยของชีวิตในสถานท่ีทํางานเปนอยางไร กลุม
ที่ 5 สิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางานเอื้อตอการมีสุขภาพดีของผู
ปฏิบัติงานอยางไร กลุมที่ 6 ความมีชีวิตชีวาของผูปฏิบัติงาน
ในสถานที่ทํางานเปนอยางไร ในข้ันตอนนี้ใหสมาชิกแสดง

ความรูสึก ความคิดเห็น ทัศนะที่มีตอสถานที่ทํางานในอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีผูวิจัย
และทีมวิทยาเปนพี่เลี้ยงประจํากลุม คอยกระตุนสนับสนุนให

สมาชกิในกลุมแสดงความคดิเหน็อยางสรางสรรค หลงัจากได
นําขอสรุปบริบทสถานท่ีทํางานในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
จากการประชมุกลุมยอยนาํเสนอกลุมใหญทีล่ะกลุม ในขัน้ตอน

นี้ ใหทุกคนฟงอยางต้ังใจ หลังจากน้ันไดใหทุกคนเขียนภาพ
ฝนที่อยากเห็นมากที่สุดภายใน 5 ปขางหนา ในเรื่องสถานท่ี
ทํางานนาอยูและนาทํางานคนละ 1 ประเด็น ซึ่งไดภาพฝน 
ดังนี้ พนักงานทุกคนอยากไดเทศบาลท่ีมีผูบริหารใหการ
สนบัสนนุการดาํเนนิงาน มกีารวางแผนและจดัสรรงบประมาณ

สําหรับดําเนินกิจกรรม เม่ือมีการดําเนินงานตามแผนจะตอง
มกีารตรวจตดิตาม ทบทวน และประเมนิผล ผูปฏบิตังิานมสีวน
รวมในการรับและใหขอมูลขาวสาร และเปดโอกาสใหผูปฏิบัติ

งานมีสวนรวมกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง สถานท่ี
ทํางานมีความสะอาด มีการจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมใหเอ้ือ

ตอการทาํงาน ในการปฏบิตังิานมอีปุกรณปองกนัอนัตรายสวน
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บุคคลในการปฏิบัติงานท่ีเส่ียงอันตรายและมีความปลอดภัย
ในชวีติ และบคุลากรมคีวามสขุกาย สบายใจในการทาํงาน ดงั
นายกเทศมนตรีไดกลาวไววา “ผมยอมรับวาท่ีผานมา ผมและ
ทีมคณะผูบริหารไมไดมองเห็นความ สําคัญในการสงเสริมสุข
ภาพของบุคลากรภายในของเรา เปนหวงแตพี่นองประชาชน
ในเขตเทศบาลเดือดรอนเราก็ไปแกปญหาให ตอไปผมและ
คณะผูบริหารจะใหการสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมสง
เสริมสุขภาพของพนักงานเรา มีการวางแผนจัดทําโครงการ
บรรจุลงในแผนพัฒนาเทศบาลและจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดาํเนินกจิกรรม” นอกจากนีพ้นกังานจาง ไดกลาวไววา “อยาก
ใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการรับและใหขอมูลขาวสาร และ
มีการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมกิจกรรมอยางสมํ่า
เสมอและตอเน่ือง ในการปฏิบตังิานมีอปุกรณปองกนัอนัตราย
สวนบุคคลในการปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงอันตรายและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และมีความสุขกาย สบายใจในการทํางาน” 
จากประเด็นภาพฝนที่ผูเขารวมประชุมเขียนมา วิทยากรได
สรปุประเด็นแลวใหผูเขารวมประชุมเขยีนเปนประโยคภาพฝน
ไดวา “ผูบริหารใสใจ ผูใตบังคับบัญชารับรู ควบคูที่ทํางานนา
อยู สูสิ่งแวดลอมที่ดี มีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติ มัดใจ
บุคลากร” 
   หลังจากนั้นไดภาพฝนของเทศบาลแลว นําขอ
สรุปปญหาจากการประชุมกลุมยอยเสนอกลุมใหญที่ละกลุม
แลวนําปญหาที่พบจากทุกกลุมมาจัดเรียงรวบรวมที่คลายกัน 
พรอมสาเหตุและแนวทางการแกปญหาได และท่ีประชุมไดรวม
กันจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดําเนินงานสถานท่ี
ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร 

ขอสรปุท่ีไดจากการประชมุเชงิปฏบิตักิารในขัน้วางแผน (Plan) 
ในคร้ังน้ีไดวิเคราะหปญหา เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหานําไป

สูการจัดทําแผนปฏิบัติการจํานวน 3 โครงการคือ โครงการ
แรก โครงการสถานท่ีทํางานนาอยูและนาทํางาน โครงการท่ี

สอง โครงการสงเสรมิสขุภาพแบบองครวม และโครงการทีส่าม 
โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานท่ีทํางาน โดยในเบ้ืองตนท่ี
ประชุมมคีวามเหน็ทีส่อดคลองกันวา ควรจะมกีารแตงตัง้คณะ
กรรมการดําเนินงานของเทศบาล เพื่อการสงเสริมและ

พฒันาการดาํเนนิงานสถานทีท่าํงานนาอยูและนาทาํงาน โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกสวน คณะ กรรมการประกอบ
ดวย ผูบริหาร พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจาง ทํา
หนาท่ีในการตรวจตดิตาม ทบทวน และประเมนิผลการดาํเนนิ
งาน และขับเคล่ือนใหเกิดกระบวนการพัฒนาการดําเนินงาน

สถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางานขึ้น
   ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Action) 
เปนขั้นท่ีดําเนินการตอเนื่องจากขั้นตอนการวางแผน โดยนํา

แผนสูการปฏิบัติในพื้นที่ คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล
ทุกคนไดมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติตามแผนงานแตละ
โครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
  โครงการท่ี 1 โครงการสถานท่ีทาํงานนาอยูและ
นาทํางาน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรของ
เทศบาลตําบลปาติ้วทุกคน เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบและ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ (1) แตงตั้งคณะกรรมการแกนนํา
สุขภาพเทศบาลตําบลปาต้ิว (2) กําหนดประกาศใชนโยบาย
สงเสริมสุขภาพ ผูรับผิดชอบสํานักปลัดเทศบาล (3) การจัด
กจิกรรม 5 ส15 โดยการแตงตัง้คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน 
5 ส กาํหนดและแบงพืน้ท่ี ผูรบัผดิชอบสาํนกัปลดัเทศบาล (4) 
การใหความรูและการประชาสัมพันธในเรื่องการสงเสริมสุข
ภาพและอนามยัส่ิงแวดลอม ผูรบัผดิชอบกองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอม (5) มุมสุขภาพ จัดทําเอกสารเผยแพรความรู ทุก
สวนราชการในเทศบาลตําบลปาติ้ว (6) กลองรับฟงความคิด
เหน็ กาํหนดผูรบัผิดชอบเปดและปดกลองประจําทกุเดือน ผูรบั
ผิดชอบกองชาง (7) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน มีสมุดบันทึก
การรบับรกิาร ผูรบัผดิชอบกองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม (8) 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไดรับความอนุเคราะหเจา
หนาทีแ่ละอปุกรณในการทดสอบจากโรงพยาบาลยโสธร ผูรบั
ผิดชอบสํานักปลัดเทศบาล 
  โครงการที่ 2 โครงการสงเสริมสุขภาพแบบองค
รวม โดยการประชมุเชงิปฏบิตักิารใหแกบคุลากรของเทศบาล
ตําบลปาต้ิวทุกคน เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบและดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ดังนี้ (1) จัดอบรมใหความรูและแลกเปลี่ยนปะ
สบการณในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยวิทยากรจากโรง
พยาบาลปาติ้วใหความรู ผูรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม (2) จัดกิจกรรมลดอวน ลดพุง เขารวมกิจกรรมกับ
โรงพยาบาลปาต้ิว โดยอบรมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากร
ที่มีรอบเอวเกิน ผูรับผิดชอบ กองคลัง (3) จัดกิจกรรม
นันทนาการเสริมสรางอารมณในวันเทศบาล ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล (4) จัดการแขงขันกีฬาสีภายใน แบงออก
เปน 2 ทีม มีการแขงขันกีฬา 4 ประเภท ไดแก กีฬาพื้นบาน 
เปตอง วอลเลยบอล และฟุตบอล จดักิจกรรมกีฬาทุกวนัจนัทร 

วันพุธ และวันศุกร ผูรับผิดชอบกองการศึกษาและสวัสดิการ
สังคม
   โครงการที่ 3 โครงการลด ละ เลิกบุหร่ีในสถาน

ที่ทํางาน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรของ
เทศบาลตําบลปาติ้วทุกคน เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบและ

ดาํเนนิกจิกรรมตางๆ ดงันี ้(1) ประกาศนโยบายสถานท่ีทาํงาน
ปลอดบุหร่ี (2) ติดปายและสติกเกอรหามสูบบุหรี่ในสถานท่ี
ทํางาน (3) อบรมใหความรูกับพนักงานท่ีสูบบุหรี่และไมสูบ



Setthachai Meema et al. J Sci Technol MSU220

บุหรี่ ผูรับผิดชอบกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
   2.2)  ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
สถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางานของเทศบาลตําบลปาต้ิว 
ตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา กอน
ดาํเนินการพัฒนาไมผานเกณฑ 7 ขอ (รอยละ 14) จากทัง้หมด 
50 ขอ ประกอบดวย สวนแรก การสนับสนุนขององคกรและ
การมีสวนรวมของบุคลากรไมผานเกณฑประเมิน 2 ขอ ในดาน
การการติดตอสื่อสาร การตรวจติดตาม ทบทวนและประเมิน
ผล สวนท่ีสอง ความสะอาด ความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม
เหมาะสมและความมชีวีติชวีา ไมผานเกณฑประเมนิ 5 ขอ คอื
การพัฒนาดานความสะอาดไมผานเกณฑ 2 ขอ ในเร่ืองบริเวณ
ทีจ่ดัเกบ็วสัดสุิง่ของ ตูเก็บของหรอืชัน้วางของบรเิวณทีจ่ดัเกบ็
วัสดุสิ่งของ ตูเก็บของหรือชั้นวางของ และหองนํ้าหองสวมได
มาตรฐานสวมสาธารณะไทยของกรมอนามยั ดานความมชีวีติ
ชีวาของบุคลากรระดับพื้นฐานไมผานเกณฑประเมิน 1 ขอ 
เรื่องมีการใหความรูและการรณรงคการลด เลิกบุหรี่ และสิ่ง
เสพติด ระดับดี ไมผานเกณฑประเมิน 1 ขอ เรื่องการมีสวน
รวม มีกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมแกนนําสรางเสริมสุขภาพ 
และระดับดมีาก ไมผานเกณฑประเมนิ 1 ขอ เรือ่งการสงเสรมิ

ใหพนกังานไดออกกาํลังกายหรอืเลนกฬีา และหลงัการพัฒนา
ผานเกณฑประเมินทุกขอ
   2.3) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอการมี
สวนรวม การมีสวนรวมขององคกรและบุคลากร ดานการ
สนับสนุนขององคกรและการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนิน งานสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน ประกอบดวย 
ดานการสนับสนุนองคกร การติดตอสื่อสาร การตรวจติดตาม 
ทบทวนและประเมินผล และการมีสวนรวมของพนักงาน พบ
วา กอนดําเนนิการ การมีสวนรวมขององคกรและบุคลากรของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว ทุกดานอยูในระดับนอย หลังดําเนินการ
พฒันาการมสีวนรวมของบคุลากรเพิม่มากขึน้อยูในระดบัมาก
ทกุดาน ซึง่เปนผลมาจากการสนับสนนุของผูบรหิารสนับสนนุ
มีการกําหนดนโยบาย การวางแผนและจัดสรรงบประมาณ
สาํหรบัดําเนนิกจิกรรม การมสีวนรวมของผูปฏิบตังิาน การรบั
ขอมูลและใหขอมูลขาวสาร มีการกําหนดและเปดโอกาสใหผู
ปฏิบัติงานมีสวนรวมกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
ตลอดจนมีการตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผลการ
ดําเนินงาน ดังแสดงใน (Table 1) 

Table 1  The participatory development of Healthy Workplace by the organization and staff 

  Elements 1 

Before After

SD
Level of

participation
SD

Level of
participation

1. Enterprise Support 1.26 0.32 little 2.80 0.31 very

2. Communications 1.58 0.35 little 2.58 0.28 very

3. Monitoring, review and evaluate 1.22 0.33 little 2.59 0.20 very

4. The involvement of employees 1.12 0.23 little 2.78 0.30 very

Total 1.30 0.19 little 2.69 0.19 very

 การมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาสถานท่ี

ทํางานนาและอยูนาทํางาน ดานความสะอาดของสถานท่ี
ทํางาน มีความปลอดภัยของชีวิตในการทํางาน มีการจัดส่ิง
แวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี และความมีชีวิตชีวาของ

บุคลากรเทศบาลตําบลปาติ้ว พบวา กอนดําเนินการ
พฒันาการมีสวนรวมของบคุลากรทกุดานอยูในระดบันอย หลงั
ดําเนินการพัฒนาการมีสวนรวมของบุคลากรเพ่ิมมากข้ึนอยู

ในระดับมากทุกดาน ดัง (Table 2)
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Table 2 The participatory development of Healthy Workplace is clean, operator security, appropriate environment is 
conducive to good health and vitality of the worker.

   Elements 2

Before After

SD
Level of

participation
SD

Level of

participation

1. Clean workplace 1.23 0.19 little 2.77 0.19 very

2. Operator security 1.24 0.19 little 2.76 0.20 very

3. Appropriate environment is 

  conducive to good health

1.26 0.19 little 2.87 0.24 very

4. Vitality of the worker 1.12 0.24 little 2.75 0.17 very

Total 1.21 0.15 little 2.79 0.15 very

  3)  ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยูและนา
ทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรเทศบาลตําบลปาติ้ว 
เปนระยะสังเกตผล (Observe) ของกระบวนการวิจัยครั้งน้ี 
เปนการตดิตามผลการดําเนินงานท้ังในเชงิกระบวนการทาํงาน
ตามกิจกรรม และโครงการที่กําหนดไวในระยะวางแผน รวม
ทั้งผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับสถานที่ทํางานทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้นหลังระยะวางแผน
วา เทศบาลไดดําเนินกิจกรรมตามแผนหรือไม อยางไร และ
ผลลัพธที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติการมีผลตอสถานท่ี
ทํางานอยางไร ผูวิจัยไดใชแบบบันทึกกิจกรรมผลการดําเนิน
งานการพัฒนาสถานที่ทํางาน เพ่ือบันทึกปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้น ปรากฏผลดังตอไปนี้
   3.1)  โครงการสถานท่ีทํางานนาอยูและนา
ทํางาน ผลการดําเนินงาน พบวา เทศบาลตําบลปาต้ิวเปน
สถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางานยิ่งขึ้น บุคลากรมีสุขภาพดี
ทั้งกายและจิตใจ ทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน การ
ทาํงานมีประสิทธิภาพ เกิดภาพลักษณทีด่ตีอเทศบาล มสีภาพ 
แวดลอมทีเ่หมาะสมเอือ้ตอการปฏิบตังิาน มคีวามปลอดภัยใน
การทํางาน และสรางความสามัคคีในพนักงานเทศบาลตําบล
ปาติ้ว สิ่งท่ีไดเรียนรู พบวา การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมี
สวนรวมกิจกรรม มีสวนรวมในการรับและใหขอมูลขาวสาร 

ทาํใหการทํางานมีประสิทธภิาพ และการสรางความสามัคคใีน
พนักงาน ทําใหมีบรรยากาศที่ดีตอการทํางานและมีความสุข
ในการทํางาน ปญหาและอุปสรรค พบวา ในการดําเนนิการให
ความรูบางกิจกรรม คณะผูบรหิารและพนักงานไมสามารถเขา
รวมกิจกรรมได เนื่องจากมีภาระงานในหนาที่ตองรับผิดชอบ
  3.2)  โครงการสงเสรมิสขุภาพแบบองครวม ผล

การดําเนินงาน พบวา พนักงานมีการพัฒนาทักษะในการ

ดาํเนนิชวีติ เสรมิสรางความสขุในการปฏบิตังิานและการมสีวน
รวมของทุกคน ใหความรวมมือกับกิจกรรมนันทนาการเสริม
สรางอารมณเปนอยางดี เปนการเฝาระวังและปองกันโรคซึม
เศรา พนกังานในเทศบาลตาํบลปาติว้มสีขุภาพกายทีแ่ขง็แรง
ไดมีการออกกําลังกายและไดมีการฝกทักษะการเลนกีฬา 
เปนการลดอัตราการปวยดวยโรคภัยเงียบ สิ่งที่ไดเรียนรู พบ
วา พนกังานมสีขุภาพกายทีแ่ขง็แรง เพราะไดมกีารออกกาํลงั
กายและเลนกีฬา มีการแขงขันกีฬาภายในสรางความสามัคคี
เกิดความสนุกสนานทางอารมณ มีการพูดคุยและสนทนากัน
มากข้ึน ปญหาและอุปสรรค พบวา ในการดําเนินงานบาง
กิจกรรม คณะผูบริหารและพนักงานไมสามารถเขารวม
กิจกรรมได เนื่องจากมีภาระงานในหนาที่ตองรับผิดชอบ 
  3.3) โครงการลด ละ เลิกบุหรีใ่นสถานท่ีทาํงาน 

ผลการดําเนินงาน พบวา พนักงานในเทศบาลตําบลปาติ้วมี
ความเขาใจและความตระหนักตอโทษและพิษภัยของการสูบ
บุหรี่ เปนการพัฒนาระบบการใหความรูแกพนักงานและสง
เสริมใหพนักงานที่สูบบุหรี่มีการเลิกสูบบุหรี่เร็วขึ้น และทําให
พนักงานที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไมได สูบบุหรี่นอยลง มีการกําหนด

เขตปลอดบุหรี่และเขตใหสูบบุหรี่ เปนการสรางบรรยากาศใน
สถานท่ีทํางาน สิ่งที่ไดเรียนรู พบวา เมื่อพนักงานเทศบาล
ตาํบลปาต้ิวมคีวามเขาใจและความตระหนกัตอโทษและพษิภยั
ของการสูบบุหรี่ เปนการกระตุนและสงเสริมใหพนักงานมี
ความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น และทําใหพนักงานลด
ปริมาณการสูบบุหรี่นอยลง ปญหาและอุปสรรค พบวา 

พนกังานบางคนไมมคีวามต้ังใจจริงทีจ่ะเลิกสูบบหุรี ่หรอืไมคดิ

ที่จะลดปริมาณการสูบบุหรี่นอยลง ซึ่งเทศบาลตําบลปาต้ิวยัง
มีการสูบบุหรี่ของพนักงานหนึ่งในสี่ของพนักงานทั้งหมด
   กระบวนการสะทอนผล (Refl ect) หลังจากท่ี
เทศบาลไดดําเนินกิจกรรมตามที่ระบุไวในแผนระยะเวลา 3 
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เดือน ผูวจิยัไดลงพืน้ทีส่งัเกตการณ เกบ็ขอมลูแลวนดัหมายผู
รวมวจิยัทกุคนมารวมสนทนากลุม เพ่ือสรุปผลการดําเนนิงาน 
วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ และศึกษากระบวนการเพ่ือถอด
บทเรยีน หลงัจากทีก่ลุมไดขอสรปุแลวไดรวมกนัลําดับขัน้ตอน
การทาํงานตัง้แตเร่ิมกระบวนการ พฒันาสถานทีท่าํงานนาอยู
และนาทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่ไดปฏิบัติจริง
พรอมกับสรุปผลผลิตท่ีไดในแตละข้ันตอนของกระบวนการ 
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยูและนา
ทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร ประกอบ ดวย 11 ขั้น
ตอน ดังน้ี ข้ันตอนแรก การสนับสนุนของผูบริหาร ขั้นตอนที่
สอง รวบรวมขอมูล ขั้นตอนท่ีสาม การวิเคราะหปญหา ขั้น

ตอนที่สี่ การวิเคราะหบริบทของเทศบาล ขั้นตอนที่หา การ
กาํหนดแนวทางการแกไขปญหา ขัน้ตอนท่ีหก การจัดทําแผน
งาน/โครงการ ขั้นตอนที่เจ็ด การบริหารจัดการแผน ขั้นตอน
ทีแ่ปด การปฏบิตักิารตามแผน ขัน้ตอนท่ีเกา การตดิตามและ
ประเมนิผล ขัน้ตอนทีส่บิ การสรปุผล และขัน้ตอนสุดทาย การ
ยกยองเชิดชู 
   จากกระบวนการพัฒนาการดําเนินงานสถานท่ี
ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้วจังหวัดยโสธร เขียนเปนรูป
แบบการดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน
(Figure 1)

The Operations by Participatory Development of Healthy Workplace Personnel Working at 
Tambon Patiu Municipality in Patiu District, Yasothon Province

Management’s Policy

The Participation
To Receive and

Provide Information

  Plan

The Participation of all Sectors

Directing, Trace and Evaluate

Healthy Workplace

Figure 1  The Operations by Participatory Development of Healthy Workplace Personnel Working at Tambon Patiu 
Municipality in Patiu District, Yasothon Province

วิจารณและสรุปผล
จากการวิจัยพบวา บริบทของเทศบาลภูมิหลังสวนใหญ

บุคลากรเปนคนในพ้ืนท่ีทํางานรวมกันแบบพ่ีนองและมีความ

สัมพันธทางเครือญาติกัน รักใครสามัคคีเอื้อเฟอตอกัน 
ประกอบกับการมีผูนําที่มีความมุงมั่นใสใจตอปญหาของ
เทศบาล ชอบเรยีนรูเพือ่พฒันาเทศบาลใหเขมแข็งและมคีวาม
เปนน้ําหนึ่งเดียวกัน เปนคุณลักษณะทางสังคมที่เกื้อหนุนให

เกิดกระบวนการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูและนาทํางาน 
โดยการมีสวนรวมของบุคลากร ซึง่สอดคลองกับปจจยัทางดาน

ชุมชนที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในงานสาธารณสุข

ของ เพญ็ศร ีเขยีวขาํ16 ไดอธบิายไววา ลกัษณะทางภมูศิาสตร
จิตวิทยาทางสังคม การจัดระเบียบสังคมและวัฒนธรรมของ

ชุมชนในแตละชุมชนเปนปจจัยที่เอื้ออํานวยแตกตางกันออก
ไป ชุมชนท่ีตั้งรากฐานเปนเวลานานจะมีการปฏิสัมพันธใน
ลกัษณะเครอืญาติ การรวมตัวของชุมชนและการเสียสละชวย

เหลือซึ่งกันและกัน 
  กระบวนการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสถานที่

ทาํงานนาอยูและนาทาํงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรพบ
วามี 11 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 1) ขั้นตอนการสนับสนุนของผูบริหาร เปนการ
ประกาศนโยบายของผูบรหิารเพ่ือใหพนกังานรับรูนโยบาย พบ
วา ผูบริหารมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
สถานท่ีทาํงานนาอยูและนาทาํงานวามคีวามสําคญัตอองคกร 
การสงเสริมสุขภาพและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในการทํางาน
ใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี สงผลใหเกิดความปลอดภัยและการ
มีสุขภาพดีของพนักงาน 
   2)  ขัน้ตอนการรวบรวมขอมลู เปนการคนหาขอมูล
เทศบาลจากสวนราชการตางๆ รวมกัน สวนผูใหขอมูลเปนผู
มีสวนไดสวนเสียท่ีจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรม พบวา ได
รบัความรวมมอืในการใหขอมูลเปนอยางด ีเพราะเชือ่วาขอมลู
ที่ใหไปจะเปนประโยชนกับตนเองและตอเทศบาล  
 3) ขั้นตอนการวิเคราะหปญหา เปนความรวมมือ
หลังจากท่ีเทศบาลรับทราบปญหา และมีความเห็นพรองตอง
กันวาสิ่งที่เปนอยูนั้นเปนปญหาของเทศบาลที่ทุกคนขามามี
สวนรวมตั้งแตในระยะเร่ิมตน พบวา ผลการวิเคราะหปญหา
ทาํใหทราบถงึรากเหงาของปญหา เพือ่จะไดหาแนวทางแกไข

นั้นโดยอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน 
  4)  ขั้นตอนการวิ เคราะหบริบทของเทศบาล 
เปนการรวมกนัวิเคราะหสภาพแวดลอมทางสงัคมและลกัษณะ
ทั่วไป พบวา การวิเคราะหบริบทของเทศบาลทําใหทราบจุด
แข็งของเทศบาล เพื่อแกปญหาในสวนที่ยังขาดซึ่งจะตอง
ทาํการพัฒนา และอาศัยการรวมมือของบุคลากรทุกคนในการ
วิเคราะหรวมกนั 
  5)  ขั้นตอนการกําหนดแนวทางการแกไขปญหา 
หลงัจากท่ีรบัทราบผลการวิเคราะหปญหาแลววา ปญหาสถาน

ที่ทํางานเปนอยางไร พบวา เทศบาลไดรวมกันกําหนด
แนวทางในการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยูตามบริบทและ

ศักยภาพของเทศบาล ณ เวลาและสถานการณ ทั้งเปน
แนวทางท่ีปฏิบัติไดในระดับเทศบาลเอง และแนวทางท่ีตอง
เสนอเพ่ือขอรบัการสนบัสนนุจากหนวยงานอืน่ สูการนาํไปเปน

แนวทางการจัดแผนปฏิบัติตอไป 
  6)  ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนขั้นตอน
ทีเ่กดิตอเน่ืองจากการกําหนดแนวทางการแกไขปญหา พบวา 
บุคลากรเขามามีบทบาทรวมในการกําหนดกิจกรรมหรือ
โครงการ เน่ืองจากเปนโครงการหรอืกจิกรรมทีไ่ดรบัการเสนอ
หรือมีสวนรวมในการอภิปรายจากทุกคนแลวจะทําใหเกิด
ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดวย 
  7)  ขั้นตอนการบริหารจัดการแผน เปนขั้นตอนท่ี

บคุลากรเขามามสีวนรวมในการบรหิารจดัการแผนรวมกนั พบ
วา เทศบาลไดมีการมอบหมายงานกันเปนคําสั่ง การเสนอตัว
เพ่ือรับผิดชอบงาน การหาแหลงงบประมาณและทรัพยากร

อื่นๆ ซึ่งเปนการกําหนดบทบาทรวมของบุคลากรเทศบาลที่
จะนําไปสูการปฏิบัติ 
 8) ขั้นตอนการปฏิบัติการตามแผน เปนขั้นตอนท่ี
ผูที่ไดรับมอบหมายเขามารวมกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวในข้ัน
จดัทาํแผนและการบรหิารจดัการแผน พบวา บทบาทของคณะ
กรรมการดําเนินงาน การติดตอประสานงาน สวนใหญจะเปน
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ สวนพนักงานมีบทบาทใน
การปฏิบัติและการขับเคลื่อนกิจกรรมรวมกัน 
  9) ขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผล เปนขัน้ตอน
สาํคญัทีบ่คุลากรผูเกีย่วของจะตองรวมกนัในการกํากบัตดิตาม 
เพื่อใหทราบความกาวหนา ปญหาอุปสรรค เพื่อจะไดรวมกัน
แกไขไปพรอมกนัโดยไมตองเกบ็ปญหาไว พบวา ผูบริหารและ
กรรมการท่ีไดรบัแตงตัง้จะทาํหนาท่ีตดิตามผลการดาํเนนิงาน 
แลวรายงานผลแกที่ประชุมทราบเปนระยะ
  10) ขั้นตอนการสรุปผล เปนขั้นตอนที่บุคลากรทุก
คนจะตองมีสวนในการรับรูผลสําเร็จของงานรวมกัน เพราะ
เปนผลผลิตของบุคลากรท่ีจะรับรูวาสิง่ทีด่าํเนินการมาน้ันมผีล 
สมัฤทธิเ์ปนอยางไร พบวา เทศบาลไดประชมุกลุมเพือ่สรปุผล 
วิเคราะหปจจัยความสําเร็จและถอดบทเรียนไปพรอมกัน
   11) ขัน้ตอนการยกยองเชดิช ูเปนกระบวนการทีเ่พิม่
เขามาหลังจากที่เทศบาลไดปฏิบัติงานตามแผนสําเร็จ พบวา 
เปนกระบวนการท่ีไมเปนรูปแบบ แตสําคัญและจําเปน
เนื่องจาก บุคลากรไดรวมกันทํากิจกรรมดวยความเสียสละ 
เปนการทําความดีที่ควรจะตองเชิดชู เปนการสรางกําลังใจ 
ไดแก การมอบเกียรติบัตรในที่ประชุม การมอบของรางวัล 
  จากกระบวนการพฒันาสถานทีท่าํงานนาอยูและ

นาทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรครั้งนี้ พบวา มี 11 
ขั้นตอน มีขั้นตอนที่เพิ่มเขามาคือ การสนับสนุนของผูบริหาร 

การรวบรวมขอมูล การกําหนดแนวทางแกปญหา การบริหาร
จดัการแผน และการยกยองเชดิช ูสวนขัน้ตอนทีห่ายไปนัน้ได
ดําเนินการแทรกรวมเปนขั้นตอนเดียวกัน ไดแก การติดตาม/

สังเกตผล และประเมินผล รวมเปนขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผล ขั้นตอนสรุปผล วิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ 
และการถอดบทเรียน รวมเปนขั้นตอนการสรุปผล และไดนํา
หลกัการบรหิารของเฮนรี ฟาโย มาประยกุตใชในการวางแผน 
(Planning) กําหนดข้ึนเปนแผนการปฏิบัติงานไวสําหรับเปน
แนวทางของการทาํงาน การจดัองคการ (Organizing) จดัวาง
ตาํแหนงและบทบาทของบุคคลใหอยูในสวนประกอบท่ีเหมาะ
สมและชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได การบังคับ

บัญชาส่ังการ (Commanding) การสั่งการงานและจัดวางคน
ใหเหมาะสมกับงาน การประสานงาน (Coordinating) การ
ติดตอประสานงาน เชื่อมโยงงานของทุกคนใหเขากันได และ
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กํากับใหไปสูจุดหมายเดียวกัน การควบคุม (Controlling) 
เปนการควบคมุดแูลการดาํเนนิเนนิงาน ครอบคลมุทัง้ประเดน็
ดานบุคลากร การปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ 
   สําหรับในการวิจัยครั้งนี้นั้นไดมีบุคลากรของ
เทศบาลเขามามีบทบาทรวมกันในทุกขัน้ตอน ไดเปนกระบวน
การพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรเทศบาลตําบลปาต้ิว จากเดิมท่ีไมมรีปูแบบท่ี
จัดเจน เปนไปตามกระบวนการแกไขปญหาสอดคลองกับ
แนวคิดการมีสวนรวมของ จุฬาภรณ โสตะ17 ไดอธิบายไววา 
การมสีวนรวมของประชาชนเปนสทิธขิัน้พืน้ฐานอนัชอบธรรม
ของคนทุกคนที่ตองการการยอมรับและยกยอง โดยการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกเก่ียวกับการ
ปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา ประชาชนยอมรูดีวาตนเองกําลัง
ตองการอะไร มีปญหาอะไรและอยากแกปญหาอยางไร ถาให
โอกาสแกประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา 
ยอมชวยใหโครงการตางๆ สนองความตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชนไดดีกวา ดานกระบวนการพัฒนาสถานที่ทํางานนา
อยูและนาทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรนั้น 
สอดคลองกับถวิลวดี บุญดีกุล18 ไดอธิบายถึงระดับของการมี
สวนรวมของประชาชนไววา การมีสวนรวมของประชาชนมี
หลายระดับ โดยวิธีการแบงการมีสวนรวมของประชาชนอาจ
แบงไดหลายวิธีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความละเอียดของ
การแบงเปนสาํคญั ระดบัขัน้การมสีวนรวมของประชาชนอาจ
แบงไดจากระดับตํ่าสุดไปหาระดับสูงสุด 
   ผลการดาํเนินงานจากกระบวนการพัฒนาสถาน
ที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร

เทศบาลตําบลปาติ้วครั้งนี้ พบวา เกิดผลลัพธ 2 ลักษณะ คือ 
1) ผลลัพธเชิงกระบวน ไดแก กระบวนการการพัฒนาสถานที่

ทาํงานนาอยูและนาทาํงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร 11 
ขั้นตอน นําไปสูแผนงานการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูและ

นาทาํงาน 3 โครงการ ไดแก โครงการสถานทีท่าํงานนาอยูและ
นาทาํงาน โครงการสงเสรมิสขุภาพแบบองครวม และโครงการ
ลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานที่ทํางาน 2) ผลลัพธตอการพัฒนา
สถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน การมีสวนรวมขององคกร

และบุคลากร ดานความสะอาดของสถานท่ีทํางาน มีความ
ปลอดภัยของชีวติในการทํางาน มกีารจดัสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอ
การมีสุขภาพดี และความมีชีวิตชีวาของบุคลากรเทศบาล
ตาํบลปาต้ิวเพิม่มากข้ึน ซึง่สอดคลองกบัผลการศกึษางานวิจยั
ของ ปาริชาติ ดําดี19 ไดศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมของ

บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนครเดิฐ อําเภอศรีนคร 
จงัหวดัสโุขทยั ในการสรางสถานทีท่าํงานนาอยูและนาทาํงาน 
พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนครเดิฐกอนการได

รับการพัฒนาอยูในระดับนอย หลังจากไดรับการพัฒนาการมี
สวนรวมในการพัฒนาสถานที่ทํางานเพิ่มขึ้นอยูในระดับมาก
  ปจจัยแหงความสําเร็จตอกระบวนการพัฒนา
สถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรจากการวิจัยคร้ังนี้ที่สําคัญ ปจจัยแรกคือผูบริหาร 
เนือ่งจากผูบรหิารใหความสําคญัและสนับสนุนถงึเชิงนโยบาย
และปฏบิตั ิพรอมทัง้มีการจดัตัง้คณะกรรมการดาํเนนิงาน จดั
ทําแผนงานและงบประมาณ การกํากับ ติดตาม และประเมิน
ผล ปจจัยที่สองคือ บุคลากร การมีสวนรวมในการรับและให
ขอมลูความรูดานความเส่ียงดานสุขภาพและการปฏิบตังิาน มี
ความเขาใจปญหา จึงเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมและ
กระบวน การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
เปนพลังขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัสงผลใหแผนงานโครงการไดรบังบ
สนบัสนนุและบรรลเุปาหมาย และปจจยัสดุทาย การมสีวนรวม 
การวางแผนแบบมีสวนรวมเปนการสรางคานิยมองคกรดวย
การปลูกจติสํานกึตอความรูสกึเปนเจาของในการรวมวางแผน 

ลงมือปฏิบัติ รับผิดชอบตอหนาที่และองคกร รวมทั้งรับผล
ประโยชนรวมกัน ปจจัยทั้ง 3 อยางดังกลาวท่ีมีผลตอความ
สําเร็จตอกระบวนการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูและนา
ทํางานโดยการมีสวนรวมของบุคลากรไดมาจากการถอดบท
เรยีนจากผูรวมวจิยั ซึง่สอดคลองกบัผลการศกึษางานวจิยัของ 
อวยพร พศิเพง็20 ไดทาํการศกึษาผลการประยกุตใชการจดัการ
อยางมีสวนรวมรวมกับแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรตอการ
ดาํเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับพืน้ท่ี กรณศีกึษา
ตาํบลเมืองแก อาํเภอทาตมู จงัหวัดสุรนิทร พบวา ปจจยัสาํเร็จ

ในการดําเนินงานน้ัน แกนนําสุขภาพตองมีอํานาจในการ

ตดัสินใจดวยตนเอง มคีวามรูสกึเปนเจาของ มสีวนรวมในการ
ตัดสินใจ การวางแผน ลงมือปฏิบัติ และติดตามประเมินผล

ดวยตนเอง มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมํ่าเสมอใน
ระดับพื้นที่ 

   จากงานวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช
ประโยชน ควรมีการสงเสริมปจจัยแหงความสําเร็จของการ
ดําเนินงานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน เพื่อให
มีความยั่งยืนย่ิงขึ้นไป นําหลักธรรมาภิบาลมาใชรวมกับการ

ดาํเนินงานพัฒนาสถานท่ีทาํงานนาอยูและนาทาํงาน เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และใหมีการดําเนินงานสง

เสริม สนับสนุนบทบาทหนาที่ของบุคลากรในการดําเนินงาน
พัฒนาสถานที่ทํางานนาอยูและนาทํางาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง

  สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป การศึกษากระบวนการ
พัฒนาสถานที่ทํางานในครั้งนี้ สงผลใหสถานที่ทํางานนาอยู
และนาทํางานข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานกระบวนการ
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จัดการไดรูปแบบท่ีเหมาะสม ควรมีการเพ่ิมวงรอบการวิจัย
เพิ่มขึ้นเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว ควร
เพิ่มขนาดตัวอยางในกลุมของฝายสภาเทศบาลเขามามีสวน
รวมในกระบวนการวิจัย เพื่อใหไดแนวทางที่หลากหลายเพิ่ม
ขึ้นในกระบวนการในการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยูและนา
ทาํงานตอไป และควรมีการศึกษาถึงปจจยัท่ีมผีลตอการมีสวน
รวมของบุคลากรในการดําเนินงานพัฒนาสถานท่ีทาํงานนาอยู
และนาทํางาน เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึนไป
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บทคัดยอ
การวิจัยรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
วัดโพธิ์ทอง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งหมด 120 คน คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1–6 
จํานวน 60 คน และผูปกครองจํานวน 60 คน แบงการศึกษาออกเปน 4 ระยะ คือ วิเคราะหสถานการณการเกิดอุบัติเหตุใน
นกัเรยีน วางแผนปฏบิตัเิพือ่หาแนวทางปองกันอบุตัเิหตใุนนกัเรยีน ทดลองใชรปูแบบการปองกนัอบุตัเิหตุ และประเมนิผล เคร่ือง
มือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกขอมูลและแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามหาคาความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffi cient) คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 และ 0.86 ในกลุมของนักเรียนและ
กลุมผูปกครอง ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนา Pair samples t – test ผลการวิจัยพบวา เมื่อนํา
รูปแบบการปองกันอุบัติเหตุไปใช พบวา มีผลชวยเพิ่มพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บของนักเรียน 
มีการบริหารจัดการเพื่อสรางความปลอดภัย ที่สําคัญพบวา นักเรียนและผูปกครองมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ถาจะนํารูปแบบการปองกันอุบัติเหตุไปใชตองปรับใหเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนอื่น ๆ

คําสําคัญ : อุบัติเหตุ การปองกันอุบัติเหตุในโรงเรียน นักเรียนประถมศึกษา  

Abstract
The purpose of this design study was to develop an injury prevention model for primary students in Wadphoetong 
School, Mueang Buriram District, Buriram Province. The samples used in this study, with a total of 120 samples, were 
composed of 60 students studying in the level of Prathomsuksa 1 – 6 and 60 samples of their parents. The study was 
divided into 4 phases : 1) situation analysis of an accident happened in the classroom, 2) planning for guideline 
performance in injury prevention in the classroom , 3) trial of the injury prevention model, and  4) evaluation. The data 
were collected by using the data recording form and the questionnaire developed by researcher. The questionnaires 
were tested for reliability using Cronbach’ s alpha coeffi cient. Reliabilities of the questionnaires on injury prevention 

behavior were 0.82 and 0.86 on a group of students and their parents, respectively. The questionnaires data were 
analyzed by descriptive statistics, paired samples t – test. The results showed that : The injury prevention model 
effectively increased the injury prevention behavior and also reduced the injury in the students. Additionally, this study 
indicated that the behavior in injury prevention signifi cantly increased in both the students and their parents (p < 0.001). 
This injury prevention model should be considerably modifi ed depending on the school context. 
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บทนํา 
อุบัติเหตุ1 เปนสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กไทยจํานวนถึง 
36% ในชวงป 1999-2003 ซึ่งมีอัตราตายสูงถึง 22.1 ตอ 
100,000 ประชากร ซึ่งสาเหตุการตายที่พบบอยที่สุดคือการ
จมน้ําซึง่มสีดัสวนถึงรอยละ 47 รองลงมาคือ การไดรบับาดเจ็บ
จากการจราจร (รอยละ 22.8) และสาํหรบัคนไทยแลวอบุตัเิหตุ
เปนสาเหตุของภาระโรค (Burden of disease) ไดสูงสุดถึง
อันดับสองของประเทศ2อุบัติเหตุในเด็กเปนที่สนใจของคนทั่ว
โลกเพราะทําใหเกิดการตาย การตองนอนโรงพยาบาลและการ
พกิารไปตลอดชีวติ เดก็จาํนวนมากท่ีไดรบัอุบตัเิหตุในประเทศ
ทีม่รีายไดปานกลางและรายไดนอย (low and middle income 
countries: LMIC)3 นอกจากน้ีเด็กมีประสบการณ และความ
สามารถในการจดัการกบัอนัตรายจากสิง่แวดลอมทีน่อย ขณะ
ทีม่คีวามสนใจในธรรมชาตแิละชอบทีจ่ะศกึษา สาํหรบัอบุตัเิหตุ
ในเดก็ ควรทีจ่ะมุงสรางการเรยีนรูทีเ่ดก็นกัเรยีนเปนอนัดับตนๆ
แตพบวาการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยยังไมไดทํากันอยาง
เปนกิจวัตร
 ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุสงผลตอเด็ก4 คือ 
ผลกระทบดานรางกายและผลกระทบดานจิตใจ ซึง่ผลกระทบ
ดานรางกาย คือ ทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ มีบาดแผลถลอก 
ฟกช้ําดําเขียว หอเลือด ฉีกขาดเจาะเปนรูลึก ทําใหเด็กเจ็บ
ปวดทกุขทรมานจากบาดแผล และเปนชองทางใหเชือ้โรคเขา
สูรางกายเด็ก ผลกระทบตอเสนเลือด อาจมีการฉีกขาดของ
เสนเลอืดฝอยหรอืเสนเลือดใหญ ทาํใหมเีลือดออกไดมากหรอื
นอยขึ้นอยูกับวาเสนเลือดอะไรฉีกขาด ถาเด็ก  เสียเลือดมาก

อาจเกิดอาการช็อกและเปนอันตรายตอชีวิตได ผลกระทบตอ
กลามเน้ือหรือเน้ือเย่ือของรางกาย ทําใหมีการฟกช้ําหรือฉีก

ขาด เม่ือเนื้อเยื่อหรือกลามเนื้อไดรับบาดเจ็บ จะเกิดการหลั่ง

สาร  ฮีสตามีน ทําใหมีเลือดมาคั่งบริเวณที่บาดเจ็บ ทําใหเกิด
ปวดบวมแดงรอนหรือเกดิการอกัเสบได ผลกระทบตอกระดูก 

ถาเปนอบุตัเิหตทุีร่นุแรงอาจทาํใหม ีกระดกูแตกราวหรือหกัได 
ทาํใหโครงสรางของอวัยวะตาง ๆ  ทีห่อหุมกระดกูหรือเปนแกน
กลางเสียไป ทําใหเกิดอันตรายกับเนื้อเย่ือบริเวณรอบๆ 

กระดูก และผลกระทบตอสมอง จากการถูกกระแทกบริเวณ
ศีรษะ การหกลมศีรษะฟาดพื้น หรืออุบัติเหตุจากยานพาหนะ 
อาจสงผลกระทบกระเทือนตอสมองของเด็ก จึงควรรีบใหการ
รักษาเ พ่ือมิ ให เ กิด อันตรายร ายแรงกับเ ด็ก  สวนผล
กระทบดานจติใจนัน้ พบวา อบุตัเิหตุทีเ่กิดกบัเด็กทาํใหสภาพ

รางกายเด็ก ไดรับความเจ็บปวดทุกข ทรมานจากบาดแผล
ประเภทตาง ๆ สงผลกระทบถึง จิตใจเด็ก โดยเด็กเกิดความ
วติกกงัวลใจตอเหตุการณทีเ่กดิขึน้ เกดิความกลัวฝงใจ  ทาํให
เด็กไมกลาแสดงออก อาจมีพฤติกรรมถดถอย มีพัฒนาการ

ลาชา พอแม ผูดแูลเดก็ จงึควรใหการดแูลเอาใจใสไมใหเดก็อยู
ในภาวะเชนนี้ยาวนาน การเกิดอุบัติเหตุสวนใหญจะพบใน
ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อําเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงเรียนประถมศึกษา พบวาเกิด
อุบัติเหตุเชนเดียวกัน โดยเฉพาะช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 
ซึ่งอยูในวัยเรียน โดยอุบัติเหตุที่พบหกลม แขนขาแพลง หรือ
หกั อวยัวะของรางกายเขาไปตดิขดักบัอะไรทีแ่คบ ๆ  แลวเอา
ออกไมได ตกบันได หรืออุบัติเหตุจากการเลนกีฬา ซึ่งเกิด
รนุแรงจนเกิดอุบตัเิหตุขึน้จนกระท่ังตองเขารบัการรักษาในโรง
พยาบาล ไดแก หกลม แขนขา ซึ่งเกิดรุนแรงจนเกิดอุบัติเหตุ
ขึน้จนกระท่ังตองเขารบัการรักษาในโรงพยาบาลมาแลว ไดแก 
หกลม แขนขาหัก และครูไดอบรมการปองกันอุบัติเหตุและ
ปฐมพยาบาลพื้นฐานเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
จากอาจารยประจําสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุนมหาวิ
ทยาลัยเวสเทิรน บุรีรัมย หากครูและผูปกครองเขามามีสวน
รวมในการดูแลเรื่องการปองกันอุบัติเหตุในโรงเรียนอาจจะ
สามารถชวยปองกันอุบัติเหตุเด็กวัยเรียนไดเปนอยางดี
 ดงันัน้การวิจยัเชงิปฏบิตัแิบบมีสวนรวม ผูวจิยัจะนํา
ไปใชในการกําหนดโครงการบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู และผูปกครอง โรงเรียนและ
ชุมชนภายใตนโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจะทําใหการ
ปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเด็กดําเนินการไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  ศึกษาสถานการณการเกิดอุบัติเหตุในนักเรียน
ประถมศกึษา โรงเรยีนวดัโพธิท์อง อาํเภอเมอืงบรุรีมัยจงัหวดั

บุรีรัมย
 2.  พัฒนารูปแบบการปองกันอุบัติเหตุในนักเรียน

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
 3.  ศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปองกัน

อุบัตเิหตุของนักเรียน และผูปกครองภายหลังดําเนินการตาม
รปูแบบการปองกันอบุตัเิหตุในนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
วัดโพธ์ิทอง ที่พัฒนาขึ้น

สมมติฐานในการวิจัย   
 หลังการทดลองใชรูปแบบพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุในโรงเรียนในโรงเรียนของนักเรียนและผูปกครองดี
กวากอนทดลอง

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 อุบัติเหตุในเด็กนักเรียนมีสาเหตุจากหลายปจจัย 
ทัง้ทีเ่ปนเหตุทางตรงและทางออม ทัง้ในระดับบคุคล ครอบครัว
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และชุมชน เชน ลกัษณะของนักเรยีนรายบุคคล สภาพแวดลอม
ภายในรวมทัง้โดยรอบโรงเรยีน พฤตกิรรมการเลีย้งดเูดก็ของ
ผูปกครอง มาตรการการปองกันอบุตัเิหตุของโรงเรียน เปนตน 
การวิจัยครั้งนี้นํามาตรฐานความปลอดภัย 13 ประการ คือ 

มาตรฐานท่ี 1 ชุมชนจะตองดําเนินงานการปองกันการบาดเจ็บ 
โดยความสนใจของชุมชนเอง โดยมีการจัดตั้งกลุมพหุภาพ 
(cross-sectorial group) ในระดับชุมชน มาตรฐานที่ 2 เชื่อม
โยงหนวยงาน องคกรภายนอกชุมชน ที่เกี่ยวของกับปจจัย
เสี่ยงตางๆนั้น เพื่อแกไขปญหาการบาดเจ็บ มาตรฐาน ที่ 3 
ดําเนินกิจกรรมทั้งการปองกันการบาดเจ็บโดย ไมตั้งใจ 

(unintentional injuries) และการบาดเจ็บโดยตั้งใจ (intentional 
injuries) ตามลําดับความสําคัญของปญหา มาตรฐานที่ 4 ให
ความสนใจเปนพิเศษกับกลุมเส่ียง เชน เด็กในครอบครัว
ยากจน เด็กพิการ เปนตน มาตรฐานที่ 5 มีระบบการเฝาระวัง
การบาดเจบ็ของชมุชน มาตรฐานที ่6 มรีะบบการสาํรวจความ
ปลอดภัยในสิ่งแวดลอม (safety round) และพฤติกรรมเสี่ยง 
(risk behavior monitoring) ในชุมชน มาตรฐานท่ี 7 สนบัสนุน
การใชอปุกรณเสรมิความปลอดภัยตางๆ (safety equipment) 
มาตรฐานท่ี 8 มีการตอตานผลิตภัณฑ (hazardous product) 
และสิง่แวดลอมอนัตราย (hazardous environment) มาตรฐาน
ที ่9 อนัตราย (ทัง้ผูใหญและเดก็) อนัจะนาํไปสูการบาดเจบ็ใน
เด็ก เชน เมาแลวขับ นําเด็กนั่งตักขณะขับรถยนต เปนตน 
มาตรฐานท่ี 10 มีการฝกอบรมการปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 
การปฐมพยาบาล การปฏิบัติการกูชีพเบ้ืองตนในชุมชน
มาตรฐานท่ี 11 สามารถดําเนินการระยะยาว โดยใชทรพัยากร
ปกติ งบประมาณปกติที่ทองถ่ินตองบริหารจัดการอยูแลว 

เพียงแตใชใหมคีณุคา และใหเปนประโยชนตองาน สรางเสรมิ
ความปลอดภัย มาตรฐานที่ 12 มีการกําหนดตัวชี้วัดความ

ปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับชุมชน เพื่อใชเปนตัววัดผลการ

ดําเนินงาน และมาตรฐานท่ี 13 มีการรวบรวมความรู 
ประสบการณที่ไดจากการดําเนินงานในชุมชน เผยแพรสู
ชุมชนอื่น เพื่อขยายผลใหเกิดการดําเนินงานการสรางเสริม
ความปลอดภัยในเด็กในระดับชาติ มาใชเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี สวนรวม เพื่อวิเคราะห

สถานการณการเกิดอุบัติเหตุ และพัฒนารูปแบบการปองกัน
อุบัติเหตุ โดยใชขั้นตอน PDCA คือ การวางแผน การปฏิบัติ 
การตรวจสอบการปรับแผน ไปจนกวาจะไดรูปแบบที่เหมาะ
สมกับบริบทของโรงเรียน ทีส่ามารถนํามากําหนดเปนนโยบาย
และมาตรการของโรงเรียน รวมทั้งการจัดสิ่งแวดลอม การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมของครอบครัว เพ่ือปองกันอุบัติเหตุใน
เด็กนักเรียนประถมศึกษา

วิธีการศึกษา 
 การวิจัยนี้ประกอบดวย 4 ระยะ แตละระยะมีการ
กาํหนดกลุมเปาหมาย วธิกีารเกบ็ขอมลู เครือ่งมอื และวธิกีาร
เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
  ระยะท่ี 1 วิเคราะหสถานการณการเกิดอุบัติเหตุใน
นักเรียน 
  ระยะท่ี 2 วางแผนปฏิบตัเิพือ่หาแนวทาง การปองกัน
อุบัติเหตุในนักเรียน
  ระยะที่ 3 ทดลองใชรูปแบบการปองกันอุบัติเหตุ
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดโพธ์ิทอง 
  ระยะท่ี 4 ประเมินผลหลังทดลองใชรูปแบบการ
ปองกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัด
โพธ์ิทอง

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง อําเภอ
เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 123 คน และผูปกครอง 
123 คน
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้น
ประถมศกึษาปที ่1 – 6 ปการศกึษา 2558 โรงเรยีนวดัโพธ์ิทอง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาที่ 1 – 6 จํานวน 60 คน ซึ่งนักเรียนจะตอง
มาเรียนอยางสม่ําเสมอ  ไมเคยขาดเรียน สมคัรใจเขารวมงาน
วิจัยดวยความเต็มใจ และผูปกครองนักเรียนที่มีความเต็มใจ
ในการเขารวมงานวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 60 คน ที่สมัครใจเขา

รวมงานวิจัยดวยความเต็มใจ โดยใชนักเรียนท่ีศึกษาในหอง 
1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 และ 6/2 ซึง่เปนนกัเรียนท้ังหมดท่ีมาเรียน
อยางสม่ําเสมอไมเคยขาดเรียน สมัครใจเขารวมงานวิจัยดวย
ความเต็มใจ และผูปกครองนักเรียนยินยอมเขารวมวิจยัในคร้ังน้ี 

ถานักเรียนขาดเรียน ไมสมัครใจในการเขารวมงานวิจัย และ
ผูปกครองไมเต็มใจในการเขารวมงานวิจัยในคร้ังนี้ก็จะไม

สามารถเขารวมงานวิจัยได และเหตุผลที่เลือกโรงเรียนวัด
โพธ์ิทอง อาํเภอเมืองบรุรีมัย จงัหวดับรุรีมัย เนือ่งจากในอาํเภอ
เมอืงบุรรีมัย จงัหวดับรุรีมัยมโีรงเรยีนประถมศึกษาทัง้หมด 12 

โรงเรียน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน บุรีรัมย หางจากอําเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 11 กิโลเมตร จึงใหโรงเรียนประถม
ศึกษาอื่น ๆ อยูไกลจากพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งระยะทางระหวาง
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไปโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 กิโลเมตร อยู
ใกลมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด นอกจากน้ี โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ยังเปนโรงเรียนท่ีฝกงาน

และใหบริการวิชาการในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 
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เปนการบูรณาการ การเรียนการสอน บรกิารวิชาการและงาน
วิจัย นอกจากนี้ทั้งสองสถาบันไดทําขอตกลงความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน (Memorandum of Understanding : MOU) 
จึงทําใหผูวิจัยตัดสินใจเลือกโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อําเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงเรียนที่ใชในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งน้ี 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย
 1.  แบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนใน
โรงเรียน 
 2. แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1– 6 
 3.  แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
ของผูปกครอง 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ไดผานการตรวจสอบความ
ถกูตองและความเทีย่งตรงตามเนือ้หาจากผูเชีย่วชาญ 3 ทาน 
ภายหลงัการแกไขปรบัปรงุไดนาํไปหาความเชือ่มัน่ของเครือ่ง
มือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ในโรงเรียนวัด
โพธิ์ทองอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ในหองเรียน 1/1 
2/1 3/1 4/1 5/1 และ 6/1 ตามลําดับ จํานวน 30 คน และผู
ปกครองจํานวน 30 คน โดยแบบสอบถามแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 – 6 มีจํานวน 15 ขอ แบงเปน 2 ดานคือ อุบัติเหตุที่เกิด
ในหองเรียน  และอุบัติ เหตุที่ เ กิดนอกหองเรียน  และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูปกครอง 
จํานวน 15 ขอ แบงเปนคําถามเชิงบวก (positive) 8 ขอ และ
คําถามเชิงลบ (negative) 7 ขอ คํานวณหาคาความเชื่อมั่น
โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที ่1– 6 เทากบั 0.82 และแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกัน

อุบัติเหตุของผูปกครอง เทากับ 0.86 

ขอกําหนดเชิงจริยธรรม
 ผูวจิยัทาํเรือ่งขออนมุตัไิปยงัคณะกรรมการพจิารณา
จริยธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยเคารพสิทธิความ

เปนสวนตัวและปกปดความลับ มีการแนะนําตัวเอง ชี้แจง
วตัถปุระสงคของการวิจยั ขัน้ตอนการเก็บขอมลู และระยะเวลา
ของการวิจยั ขัน้ตอนการเก็บขอมูลและระยะเวลาของการวิจยั 

พรอมทัง้แจงใหทราบถงึสทิธใินการตอบรบัและปฏเิสธการเขา
รวมไดโดยไมตองแจงเหตผุล นอกจากนี ้ขอมลูตาง ๆ  ทีไ่ดจาก
การวจิยัไดนาํเสนอในภาพรวมเทานัน้ โดยมีเนือ้หาครอบคลุม
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการตองเขารวม
โครงการดวยความสมัครใจ และสามารถถอนตัวจากการเขา
รวมโครงการเม่ือไรก็ได หากกลุมตวัอยางยินดใีหความรวมมอื
ในการวจิยั จะลงนามยนิยอมในแบบฟอรม (informed consent 
form) และขอมูลที่ไดจากการวิจัย ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ 
และนําเสนอในภาพรวมเทานั้น โดยการวิจัยนี้ไดผาน การ
พิจารณาจริยธรรม จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

การเก็บรวบรวมขอมูล
  1.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปองกันอุบัติ เหตุของผูปกครอง โดยให
ผูปกครองตอบดวยตนเอง
 2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของเด็กอายุ 6 – 9 ป โดยอาน
คําถามใหเด็กฟง 
 3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของเด็กอายุ 10–12 ป โดยให
นกัเรียนตอบดวยตนเอง
 นอกจากน้ียังมีการสนทนากลุมดวย ในระหวาง
ทําการวิจัยครั้งนี้ไมมีผูใดตองถูกตัดออกจากการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล
 1.  ขอมูลทั่วไป ขอมูลพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุของผูปกครองและนักเรียนนํามาคํานวณคารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 2.  เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการ
ปองกนัอบุตัเิหตุของนกัเรยีนและผูปกครอง กอนและหลงัการ

ใชรูปแบบการปองกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทดสอบดวยสถิติ Paired samples
t – test 

ผลการศึกษา 
  1. สถานการณและปจจัยการเกิดอุบัติเหตุใน
นักเรียน ขอมูลทั่วไปของนักเรียนช้ันปที่ 1–6 โรงเรียน วัด
โพธิท์อง จาํนวน 60 คน พบวา มนีกัเรยีนชาย รอยละ 50 และ

นักเรียนหญิง รอยละ 50 โดยพบวา อุบัติเหตุในนักเรียนที่พบ
มากท่ีสดุ ชัน้ประถมศึกษาปที ่1 คอื วิง่ชนกัน และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 คือ หกลม โดยพบวา ชวงเวลาท่ีเกิด
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อุบัติเหตุบอยท่ีสุด คือ ชวงพักกลางวัน และสถานท่ีเกิด
อุบัติเหตุที่พบสวนใหญ คือ หองเรียน โดยพบวา จํานวนรอย
ละอบุตัเิหตทุีพ่บบอย คอื นกัเรยีนไดรบับาดเจบ็จากอบุตัเิหตุ 
รอยละ 33.33 จากมีดเหลาดินสอบาดมือ และพบวา ปจจัยที่
มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน 
60 คน พบวา อายุ เพื่อน และเพศ เปนปจจัยท่ีพบมากที่สุด 
รอยละ 100 โดยพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง พบในเพศ
ชาย รอยละ 64 และเพศหญิง รอยละ 36 ตามลําดับ 
   การปฏิบัติความปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 
13 ประการ ของโรงเรียนสรางเสริมความปลอดภัย พบวา 
โรงเรียนยังปฏิบัติไดไมครบ  ทุกมาตรฐาน คือมาตรฐานท่ี1 
ชุมชนจะตองดําเนินงานการปองกัน การบาดเจ็บโดยความ
สนใจของชุมชนเอง โดยมีการจัดต้ังกลุมพหุภาพ (cross-
sectorial group) ในระดับชุมชน 
  2. รูปแบบการปองกันอุบัติเหตุในนักเรียนประถม
ศกึษา โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง อาํเภอเมืองบุรรีมัย จงัหวัดบรุรีมัย 
รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นแบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ (Figure 1)
   ระยะที ่1 การสรางความไววางใจ ดวยการสราง
สัมพันธภาพท่ีดี ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 1 เดือน เริ่มจากผู
วิจัยในฐานะอาจารยพยาบาล เขาไปสรางความไววางใจ ดวย
การสรางสัมพันธภาพท่ีดี เพ่ือคนหาจุดตั้งตนของการพัฒนา
รูปแบบ ซึ่งผูวิจัยในฐานะครูพยาบาลสามารถสรางความไว
วางใจ ดวยการสรางสัมพันธภาพที่ดีไดงาย นักเรียนพรอมที่
จะเปดรับความรูมาก กลาคิดกลาแสดงออก นอกจากนี้ครู
ประจําชั้นยังใหความรวมมือในการหาแนวทาง เพื่อปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุเปนอยางดี มีการนําผลการปฏิบัติงานดาน

ความปลอดภยัในโรงเรยีนตามมาตรฐาน 13 ประการ เสนอให
อาจารยในโรงเรยีนไดรบัทราบ และมกีารสือ่สารขอมลูเรือ่งการ

ปองกนัอบุตัเิหตไุปยงัผูทีเ่ก่ียวของ ทัง้นักเรยีน คร ูผูปกครอง 
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกันเปนระยะ

  ระยะท่ี 2 รวมดูแลความปลอดภัยนักเรียน เปน
ระยะที่ครูในโรงเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการดูแล
นักเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยจัดสนทนากลุมทั้งหมด 3 ครั้ง 
ใชเวลาประมาณ 2 เดือน ผูวิจัยนําขอมูลอุบัติเหตุที่พบ ให

นักเรียนและ
    ระยะท่ี 3 ระยะของการรวมกันดําเนินการ
ปองกันอุบัติเหตุอยางจริงจังและปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ใน
ระยะนี้ผูปกครองมีความสําคัญในการใหคําแนะนําบุตรหลาน 
ในการปองกันอุบัติเหตุดวย โดยที่ผูปกครองจะมารับสง

นักเรียนทุกวัน และสงขอมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุใหกับ
ผูวิจัย

   ระยะที่ 4 ประเมินผล และหาแนวทางในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น ในระหวางดําเนินการปองกันอุบัติเหตุ 
ในระยะน้ีครู ผูปกครอง และนักเรียน ไดมสีวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นถึงปญหาและอุปสรรคท่ีพบ โดยพบวา นักเรียน
สวนใหญปฏิบัติตามแนวทางการปองกันอุบัติ เหตุแลว
ปลอดภัย อุบัติเหตุลดนอยลง 
 3.  การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการปองกนัอบุตัเิหตุ
ของนักเรียนและพฤติกรรมการเล้ียงดู เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
ของผูปกครองภายหลังการนํารูปแบบการปองกันอุบัติเหตุ
ไปใช
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 มีคะแนน
พฤติกรรมการปองกนัอบุตัเิหตสุงูขึน้อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที่ p < 0.001 (t = 1.113) สวนนักเรียน  ชั้นประถมศึกษา ปที่ 
4 – 6 มีคะแนนพฤติกรรม  การปองกันอุบัติเหตุสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p < 0.001 ( t = 1.791) เมื่อพิจารณา
นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 พบวา มีคะแนน
พฤตกิรรมการปองกันอบุตัเิหตสุงูขึน้อยางมนียัสาํคญัทางสถติิ
ที่  p < 0.001 (t =1.049) ทําใหอุบัติเหตุลดลง (Table 1) 
เหตุผลที่ตองแยกการศึกษาเปนชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3 
และชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 เนื่องจากแบงตามพัฒนาการ
ของเด็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3 (อายุ 7 – 9 ป) เด็ก
วัยนี้จะมีความอยากรูอยากเห็น สามารถจําเหตุการณที่ผาน
มาได มีความสนใจท่ีจะทําสิ่งตาง ๆ และจะพยายามทําให
สําเร็จ รูจักชอบหรือไมชอบสิ่งนั้นส่ิงนี้ มีสมาธิจดจอกับ
กิจกรรมยังคอนขางสั้น ยังขาดเหตุผลในการคิด การทําสิ่งใด 
ๆ และชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 (อายุ 10 – 12 ป) วัยนี้เปน
วัยที่สมองกําลังพัฒนาเต็มที่ การเรียน การหาเหตผุล ความ
คิดและการแกปญหาดีขึ้น สามารถตัดสินใจดวยตนเอง และมี
การไตรตรองกอนตดัสินใจ ไมทาํอยางหนุหนัพลนัแลน มคีวาม
คิดริเริ่มสรางสรรค และเหตุผลท่ีนําเสนอต้ังแตชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 – 6 เพื่อใหเห็นภาพรวมที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นใน

โรงเรียน 
  พฤติกรรมการดูแลเพื่อปองกันอุบัติเหตุของ
ผูปกครอง ภายหลงัการใชรปูแบบทีพ่ฒันาข้ึน พบวา นกัเรยีน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ผูปกครองของนักเรียนมีคะแนน
พฤตกิรรมการปองกนัอบุตัเิหตสุงูขึน้อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทางสถิติที่ p < 0.001  (t = 1.649) สวนนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 – 6 ผูปกครองของนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ

ที่  p < 0.001 (t = 1.364) เมื่อพิจารณานักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 – 6 พบวา ผูปกครองของนักเรียนมีคะแนน
พฤตกิรรมการปองกันอบุตัเิหตสุงูขึน้อยางมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทางสถิติที่ p < 0.001 (t = 1.738) (Table 2) 
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วิจารณและสรุปผล 
 1. สถานการณและปจจัยการเกิดอุบัติเหตุใน
นักเรียน 
  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นปที่ 1–6 โรงเรียน 
วัดโพธิ์ทอง จํานวน 60 คน พบวา มีนักเรียนชาย รอยละ 50 
และนักเรียนหญิง รอยละ 50อบุตัเิหตุทีพ่บมากท่ีสดุในนักเรีย
นท่ีพบมากท่ีสุด คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คือ วิ่งชนกัน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 คือ หกลม รอยละ 10 โดยพบ
วา ชวงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยท่ีสุดคือ ชวงพักกลางวัน และ
สถานที่เกิดอุบัติเหตุที่พบสวนใหญคือ หองเรียน โดยพบวา 
จํานวนรอยละอุบัติเหตุท่ีพบบอย คือ นักเรียนไดรับบาดเจ็บ
จากอบุตัเิหต ุจากการถกูมีดเหลาดนิสอบาดมอื รอยละ 33.33 
และพบวาปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุในนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา คือ อายุ เพื่อน และเพศ เปนปจจัยที่พบมาก
ท่ีสดุ ถงึรอยละ 100 โดยพบวา ปจจัยดานเพศชายพบมากกวา
เพศหญงิ พบในเพศชาย จาํนวน รอยละ 64 และเพศหญงิ รอย
ละ 36 ตามลําดับ สวนการปฏิบัติความปลอดภัยตามเกณฑ
มาตรฐาน 13 ประการ ของโรงเรียนสรางเสริมความปลอดภัย
นั้น พบวา โรงเรียนยังปฏิบัติไดไมครบทุกมาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 1 ชุมชนจะตองดําเนินงานการปองกัน  การบาด
เจบ็โดยความสนใจของชุมชนเอง โดยมกีารจดัตัง้กลุมพหภุาพ 
(cross-sectorial group) ในระดับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการ
ศกึษาของ สมจินตนา คาํพนิจิ, จรยิาวตัร คมพยัคฆ และวนิดา 
ดุรงคฤทธิชัย (2550)4 การพัฒนาการปองกันอุบัติเหตุใน
นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนราชินี ผลการวิจัย พบวา 
ผลการวิจัยพบวานักเรียนไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใน
โรงเรยีนรอยละ 75.5 โดยเฉลีย่เกดิอบุตัเิหตุเดอืนละ 3 ครัง้ตอ
คน สวนใหญเกิดจากสะดุดลมหรือถูกชนลมขณะว่ิงเลนใน
โรงเรยีน ซึง่พบมากในชัน้ประถม ศกึษาตอนตน อาย ุ6 – 9 ป 

เปนชวงพักกลางวันในบริเวณใตถุนตึกเรียน สนามกีฬาและ
บันไดทางข้ึนตึกเรียน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุ ระดับการศึกษาและ

ความพิการของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุธีร 
รัตนะมงคลกุล (2555)1 โครงการการศึกษาปญหาและการ
ควบคุมอุบัติเหตุในเด็กนักเรียนโดยใชชุมชนเปนฐาน ผลการ
ศกึษาพบการเกิดอุบตัเิหตุทัง้ส้ิน 1,098 ราย คดิเปนอตัราอุบตัิ
การณเทากบั 90.5 ตอ 1,000 ประชากรเดก็ (95%CI: 85.4-95.7) 

สวนสาเหตุของการบาดเจ็บที่พบบอยตามลําดับ คือ การได
รบั แรงกระแทกจากวตัถแุละจากสตัว การพลดัตกและจากการ
จราจร ผลการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งชุมชนน้ี จะเปนขอมูลพื้น
สาํหรบัการเปรยีบเทยีบของชมุชนนีแ้ละชมุชนเกษตรกรรมอืน่ 

ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน การในการพัฒนาวิธีการปองกัน เพื่อ

ลดอุบัติเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และสอดคลองกับ ยุพิน 
สาเรอืง, วนดิา ดรุงค ฤทธิชยั และจรยิาวตัร คมพยคัฆ (2557)5 
การพัฒนาหุนสวนสุขภาพเพื่อปองกันการบาดเจ็บใหแกเด็ก
วัยเรียนในชุมชน ผลการวิจัย พบวา เด็กวัยเรียน สวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 8.8 ป ไมมีโรคประจําตัว พฤติกรรม
การปองกันตนเองจากการบาดเจ็บโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ผูดแูลหรอืผูปกครองสวนมากเปนบดิา/มารดา สวนใหญ
เปนเพศหญิงอายุเฉล่ีย 41.6 ป พฤตกิรรมการปองกันการบาด
เจ็บใหแกเด็กวัยเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มี
ผลตอการบาดเจ็บในเด็กวยัเรียนอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิคอื 
เด็กชวงอายุระหวาง 6–8 ป 

  2.  สรางรูปแบบการปองกันอุบัติเหตุในนักเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
   รูปแบบที่พัฒนาขึ้นแบงออกเปน 4 ระยะ โดย
เริ่มจากระยะที่ 1 การสรางความไววางใจ ดวยการสราง
สัมพันธภาพที่ดี ระยะที่ 2 รวมดูแลความปลอดภัยนักเรียน 
ระยะที่ 3 ระยะของการรวมกันดําเนินการปองกันอุบัติเหตุ
อยางจริงจัง และปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง และระยะท่ี 4 
ประเมินผล และหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหวางดําเนินการปองกันอุบัติเหตุ ทําใหเกิดการพัฒนา
บคุลากรท่ีดแูลนกัเรยีนใหเขามามีสวนรวม และเพิม่ศกัยภาพ
ในการปองกันอบุตัเิหตไุดเปนอยางดี สอดคลองกับการศกึษา
ของสมจนิตนา คาํพนิจิ, จรยิาวตัร คมพยคัฆ และวนดิา ดรุงค
ฤทธิชัย (2550)4 การพัฒนาการปองกันอุบัติเหตุในนักเรียน
ปฐมศึกษาโรงเรียนราชินี ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการ
ปองกันอบุตัเิหตุประกอบดวยข้ันตอน 3 ขัน้ตอน คอื การสราง

สัมพันธภาพที่ประทับใจจากเด็กสูครู การรวมดูแลใสใจความ
ปลอดภัยของนักเรียน และการรวมกันดําเนินการปองกัน
อุบัติเหตุที่ชัดเจนและตอเนื่อง และเมื่อนํารูปแบบการปองกัน
อุบัติเหตุไปใชพบวามีผลชวยเพิ่มพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุ และลดการบาดเจ็บของนักเรียน ครูนําความรูการ

ปองกันอุบัติเหตุสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนผาน
สื่อตาง ๆ มากขึ้น มีการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสรางความ
ปลอดภยัในโรงเรยีน ภายใตมาตรฐานโรงเรยีนสรางเสรมิความ

ปลอดภัย อาจารยพยาบาลใหบริการสุขภาพเชิงรุก นําขอมูล
การเกิดอบุตัเิหตุของเด็กมาใช เพือ่สรางพฤติกรรมปองกันให
แกเด็ก มีการพัฒนาสื่อการสอนทางการพยาบาลและมีสวน

รวมในการบริหารความปลอดภัยภายในโรงเรียน ที่สําคัญพบ
วานักเรียนและผูปกครองมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุสูง

ขึ้น และนักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ การศึกษาครั้งนี้เสนอแนะวา ใหนํารูปแบบการปองกัน
อุบัติเหตุไปพัฒนาอยางตอเนื่อง ภายใตการดําเนินการตาม
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มาตรฐานของโรงเรียนสรางเสริมความปลอดภัย และการนํา
ไปใชตองปรับใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนน้ัน ๆ 
  จากรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวของจะเหน็ไดวา ครู
เปนผูขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 
โดยใหผูปกครองมีเขามามีสวนรวม ดังนั้น ครูและผูปกครอง
จึงมีความสําคัญในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กชั้น
ประถมศึกษา
 3. ศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุของนักเรียนและผูปกครอง ภายหลังดําเนินการตาม
รปูแบบการปองกันอบุตัเิหตุในนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียน 
วัดโพธิ์ทอง ที่พัฒนาขึ้น
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 มีคะแนน
พฤตกิรรมการปองกนัอบุตัเิหตสุงูขึน้อยางมีนยัสาํคญัทางสถติิ
ที่ p < 0.001 (t = 1.113) สวนนักเรียน  ชั้นประถมศึกษา ปที่ 
4 – 6 มีคะแนนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p < 0.001 ( t = 1.791) เมื่อพิจารณา
นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 พบวา มีคะแนน
พฤติกรรม การปองกันอุบัติเหตุสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่  p < 0.001 (t =1.049) และพฤติกรรมการดูแลเพ่ือ
ปองกนัอบุตัเิหตขุองผูปกครองภายหลังการใชรปูแบบท่ีพฒันา
ขึ้น พบวา นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ผูปกครองของ
นกัเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการปองกันอบุตัเิหตุสงูขึน้อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่ p < 0.001 (t = 1.649) สวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ผูปกครองของนักเรียนมี
คะแนนพฤติกรรมการปองกันอบุตัเิหตุสงูขึน้อยางมีนยัสําคญั
ทางสถิติทางสถิติที่ p < 0.001 (t = 1.364) เมื่อพิจารณา
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 พบวา ผูปกครองของ
นกัเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการปองกันอบุตัเิหตุสูงขึน้อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่  p < 0.001 (t = 1.738) โดย
สอดคลองกับการศึกษาของสมจินตนา คาํพนิจิ, จริยาวัตร คม
พยัคฆ และวนิดา ดุรงคฤทธิชัย (2550)4 การพัฒนาการ
ปองกันอุบัติเหตุในนักเรียนปฐมศึกษาโรงเรียนราชินี ผลการ
วิจัย พบวา รูปแบบการปองกันอุบัติเหตุประกอบดวยข้ัน
ตอน 3 ขัน้ตอน คอื การสรางสมัพนัธภาพทีป่ระทบัใจจากเดก็

สูครู การรวมดูแลใสใจความปลอดภัยของนักเรียน และการ
รวมกันดําเนินการปองกันอุบัติเหตุที่ชัดเจนและตอเนื่อง และ

เม่ือนํารูปแบบการปองกันอุบัติเหตุไปใช พบวามีผลชวยเพิ่ม
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ และลดการบาดเจ็บของ
นักเรียน ครูนําความรูการปองกันอุบัติเหตุสอดแทรกใน

กิจกรรมการเรียนการสอนผานสื่อตาง ๆ มากข้ึน สอดคลอง
กบัการศึกษาของจีรนันท ฮงักาสี (2551)7 ไดศกึษาเร่ืองการมี

สวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา และ
คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนศิริราษฎรวิทยาคาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสกลนคร เขต 1 การศึกษาคร้ัง
นี้ ผลการวิจัยพบวา (1) ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนศิรริาษฎรวทิยาคาร โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก (2) คุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียน
ศริริาษฎรวทิยาคาร ตามความคิดเหน็ของ ผูปกครองโดยรวม
และรายดาน อยูในระดับมาก (3) ผูปกครองนักเรียนที่มี เพศ 
อายุ และวุฒิการศึกษา แตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวม ใน
การจดัการศกึษาของโรงเรยีนศริริาษฎรวทิยาคาร ไมแตกตาง
กนั แตผูปกครองนกัเรยีนทีม่อีาชพี แตกตางกนั มรีะดบัการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนยัสําคญัทาง
สถิติที่ p<0.01 (4) ผูปกครองนักเรียนที่มี เพศ อายุ และวุฒิ
การศกึษา แตกตางกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะของ
นักเรียนโรงเรียนศิริราษฎรวิทยาคาร ไมแตกตางกัน แตผู
ปกครองนักเรียน ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยว
กบัคณุลกัษณะของนักเรยีนแตกตางกนัอยางมนียัสําคญั ทาง
สถิติ p< 0.05
  จะเห็นไดวา รูปแบบการปองกันอุบัติเหตุ 
สามารถชวยลดการเกิดอุบัติเหตุในนักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
สามารถปองกนัอบุตัเิหตุไดเปนอยางดี หลงัจากท่ีมกีารศึกษา
วจิยั นกัเรยีนไดมกีารแกไขปญหาเม่ือวิง่ชนกัน มดีเหลาดินสอ
บาดมือ หกลม ไดเรียนรูการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการ
ปองกันอบุตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ได โดยมีครูพยาบาล และครูคอยดูแล
อยางใกลชิด 

ขอเสนอแนะ
  1. ควรนําแนวทางการแกปญหาการปองกัน

อุบัติเหตุ ที่ดําเนินการ จากนักเรียน และผูปกครองไปจัดทํา
โครงการบรกิารวชิาการแกสงัคม เพือ่เพิม่พนูความรูและทกัษะ
ในสวนที่จําเปน ในการปองกันอุบัติเหตุ ในโรงเรียนใหกับ
นักเรียน และลดการเกิดอบุัติเหตุ
 2.  ผูบรหิารดบัสงูและผูเกีย่วของสามารถนาํขอมลู

จากไปเปนประโยชน ตอการวางนโยบายในโรงเรียน และ
มาตรการที่มีความเฉพาะของโรงเรียนได 
 3. รูปแบบการปองกันอุบัติเหตุในนักเรียนประถม

ศกึษา โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง อาํเภอเมืองบุรรีมัย จงัหวัดบรุรีมัย 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หากจะนําไปใชในบริบทอ่ืน ๆ ควร

ปรับใหเหมาะสม เพื่อใหมีรูปแบบท่ีสามารถนําไปใชไดเกิด
ประโยชนสูงสุดตอพื้นที่นั้น ๆ
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ขอเสนอแนะ
 ระยะเวลาท่ีศกึษาวจิยันอย ควรเพ่ิมระยะเวลามากข้ึน 

ติดตามประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเน่ืองทุก
6 เดือน เพื่อใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนท่ียั่งยืน

Phase of  the  Development of  Injury Prevention Model for Primary Students 

in Wadphoetong  School, Mueang  Buriram District, Buriram Province

Phase 1

To build trust. by 

building relationships

Phase 2 

Combination safe 

students

Phase 3

Duration of Action 

on safety and work  

consistently

Phase  4

Evaluation and to 

fi nd ways to solve 

problems.

Participation  of  the  person  involved

Student Teacher Guardian

Consider the problem of accidents, Causes and effects analysis, Activities to prevent accidents and evaluation

Figure 1 The Development of Injury Prevention Model for Primary Students in Wadphoetong School, Mueang 
Buriram District, Buriram Province

Table 1 The developed model could increase the injury prevention behavior of student (n = 60) 

Accident prevention  of 

child behavior

Mean ± SD Mean 95%CI

Of Mean 
Difference

Lower Upper

S.D. t P-value

Pre Post Difference

Grade 1 – 3 1.28±0.45 3.03±1.26 2.16  1.38 2.55 1.29 1.113 < 0.001*

Grade 4 – 6 1.37±0.49 4.25±1.04 2.81  1.11 1.96 1.66 1.791 < 0.001*

Grade 1 – 6 1.33±0.47 3.64±1.30 2.02  1.39 2.10 1.30 1.049 < 0.001*

* sig at < 0.05* 

Table 2 The developed model could increase the injury prevention behavior of parents (n = 60)  

Accident prevention  of 
parents behavior

Mean ± SD Mean 95%Cl S.D. t P-value

Pre Post Difference Of Mean
Difference

Lower Upper

Grade 1 – 3 1.43±0.56 3.43±1.27 1.50 1.62 0.71 0.71 1.649 < 0.001*

Grade 4 – 6 1.47±0.50 4.42±0.72 2.50 1.17 0.52 1.61 1.364 < 0.001*

Grade 1 – 6 1.45±0.53 3.93±1.14  2.00 2.57 3.19 1.52 1.738 < 0.001*

* sig at < 0.05*
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการ และการมีสวนรวมของชมรมผูสูงอายุในตําบลหนองกุง อําเภอโนนคูณ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ จํานวน 69 คน จากชมรมผูสูงอายุที่ไดรับ
โปรแกรมวิธกีารจัดการแบบมีสวนรวมของวงจรเดมม่ิงรวมกบัการวางแผนแบบมีสวนรวมและ แรงสนบัสนนุทางสังคมโดยอาสา
สมัครสาธารณสุขผูสูงอายุ จํานวน 36 คน และกลุมเปรียบเทียบ 33 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองการมีการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมในการมสีวนรวมในการจดัการชมรมผูสงูอายุโดยทัว่ๆไปและ  ตามแนวคดิการจัดการองคกรแบบมีสวนรวมของวงจร
เดมมิ่งใน5ดานเพิ่มสูงขึ้น มากกวากลุมเปรียบเทียบอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p<0.001) โดยสรุป ผลของการประยุกตใช

แนวคิดการจัดการองคกรแบบมีสวนรวมของวงจร เดมมิ่ง การวางแผนแบบมีสวนรวม (A-I-C) และแรงสนับสนุนทางสังคมโดย
อาสาสมคัรสาธารณสขุผูสงูอายตุอการสรางมสีวนรวมของผูสงูอาย ุสงผลใหชมรมผูสงูอายมุกีารดาํเนนิกจิกรรมอยางมสีวนรวม
ของทุกคนและเกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น สามารถนําไปปรับใชในพื้นที่อื่นใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต

คําสําคัญ: วงจรเดมม่ิง การวางแผนแบบมีสวนรวม การจัดการแบบมีสวนรวม แรงสนับสนุนทางสังคม Elderly volunteers 

Abstract
This study is aimed to compare two groups of elderly volunteers chosen to establish levels of participation in the 
management of an elderly club at Nhongkung Subdistrict, Amphoe Nonkoon, Changwat Sisaket. Data for the study 
was collected from 69 people of the elderly club. The experimental group received the management of Deming cycle, 
A-I-C and Social Support by elderly volunteers of 36 people and a comparison group of 33 people. The results showed 
that the experimental group adjusted their level of participation in the Participation in Process of Elderly Club 

Management in general and in fi ve aspects from before the experiment at a moderate to a high level; more than the 
comparison group at the .05 level of signifi cance. In conclusion, the Application of Self-Effi cacy theory and Social
Support with Effects of Participation and Application of Deming cycle in development was one possible way to improve 
the Management of the Elderly Club and to provide some healthy activities. This study could be implemented in 
other Subdistricts in the future.



Patanachai Pimsawat et al. J Sci Technol MSU236

บทนํา
ในปจจุบัน ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นเร็วที่สุดมี
ทศิทางเดียวกับประชากรโลก1 ทีม่อีายุขยัเฉล่ียเพ่ิมสงูขึน้ แนว
โนมการเกิดลดลงและคาดวาจะมีผูสูงอายุถึง 12.5 ลานคนใน
ป พ.ศ.25632 รัฐบาลจึงไดประกาศใหป พ.ศ.2545 เปนปแหง
การรณรงคสรางสุขภาพท่ัวไทย ภายใตยทุธศาสตร “รวมพลัง
สรางสขุภาพโดยการมสีวนรวมจากภาคเีครอืขายในทกุๆภาค
สวน”อนัจะนาํไปสูการสรางสขุภาพทีย่ัง่ยนื3 จงึถกูคาดหวงัให
มีการดําเนินงานของชมรมท่ีเปนระบบและเกิดรูปธรรม4

 ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.25575 มีชมรมผูสูงอายุ 328 
ชมรม คดิเปนรอยละ 60.57 ของจาํนวนผูสงูอาย ุมกีารดาํเนนิ
งานชมรมผูสูงอายุอยางตอเนื่อง รอยละ 27.58 ซึ่งสอดคลอง
กับบริบทตําบลหนองกุงที่มีผูสูงอายุ 680 คน เปนสมาชิก
ชมรม 267 คน คิดเปนรอยละ 30.51 ซึ่งจากการนิเทศงาน
สาธารณสุขผสมผสาน เครอืขายบรกิารสขุภาพอาํเภอโนนคณู 
ป พ.ศ.2557 พบวารอยละ 90 ของชมรมผูสูงอายุขาดการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองและขาดการมีสวนรวมของ

สมาชิก รอยละ 90 ไมผานเกณฑประเมินชมรมผูสงูอายุคณุภาพ

 เพือ่สงเสรมิใหเกดิการมสีวนรวมผูวจิยัจึงไดประยกุต
ใชรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานรวมกันของชุมชน โดย
การประยุกตแนวคิดการจัดการแบบ มสีวนรวม6 ของวงจรคุณ
ภาพเดมมิ่งรวมกับการวางแผนแบบมีสวนรวม (A-I-C)7 และ
แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) โดยอาสาสมัคร
สาธารณสขุผูสงูอาย ุเพือ่สรางการมสีวนรวม8 ของผูสงูอายใุน
คณะกรรมการ9 ชมรมผูสูงอายุใหเขมแข็ง10มากขึ้น โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู11และเช่ือมโยงระหวางชมรมอื่นๆ เพื่อที่จะ

นําไปสูการพัฒนาชมรมผูสูงอายุอยางย่ังยืน12 (Sustainable 
Development)

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการชมรม

ผูสูงอายุของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกอนและหลัง
การทดลอง โดยการประยุกตแนวคิดการจัดการองคกรแบบมี
สวนรวมของวงจรเดมม่ิงรวมกับการวางแผนแบบมีสวนรวม 
(A-I-C) และแรงสนบัสนนุทางสงัคมโดยอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ผูสูงอายุ

สมมติฐานการวิจัย
 1.  ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีความคิดเห็น

ตอการมสีวนรวมในการจัดการชมรมผูสงูอายุเพิม่ข้ึนมากกวา
กอนการทดลอง

 2. ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีความคิดเห็น
ตอการมสีวนรวมในการจัดการชมรมผูสงูอายุเพิม่ข้ึนมากกวา
กลุมเปรียบเทียบ 
 3.  ภายหลงัการทดลอง กลุมทดลองมคีวามคดิเหน็
ตอการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุอยางตอเนื่อง เพิ่มขึ้นกวา
กอนการทดลอง

 ขอบเขตของงานวิจัย
  การวจิยัครัง้นีเ้ปนการเปรยีบเทยีบการมสีวนรวมใน
กจิกรรมชมรมผูสงูอาย ุตาํบลหนองกงุ อาํเภอโนนคณู จงัหวดั
ศรสีะเกษ ระหวางเดอืนพฤษภาคม-มถินุายน 2557 เกบ็ขอมลู
จากการสัมภาษณผูสูงอายุ จํานวนทั้งส้ิน 69 ราย

 ระเบียบวิธีวิจัยวิจัย
  เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental
Research) โดยแบงกลุมตวัอยางเปน 2 กลุม คอื กลุมทดลอง 
(Experimental group) และกลุมเปรียบเทียบ (Comparison 
group) ทําการวัดกอนและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ตําบลหนองกุง 
โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น

 ระยะเวลาของการศึกษา
  เดือนพฤษภาคม 2557 – เดือนมิถุนายน 2557
 
 เกณฑในการคัดเลือก 
 มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตตําบล
หนองกุง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกโดยการ
สุมอยางเปนระบบ (Cluster Sampling Technique) โดยการ
โยนเหรียญเลือกครั้งแรกเปนกลุมทดลองจํานวน 36 คน และ
ครั้งที่สองเปน กลุมเปรียบเทียบ จํานวน 33 คน

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
 ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่อง

มือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 1. เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ หลักสูตรการ
อบรมการจัดการแบบมีสวนรวมในการดําเนินงานชมรมผูสูง

อายุ ไดแก การวางแผนแบบมีสวนรวมของวงจรเดมมิ่งการ
วางแผนแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค (Appreciation Infl uence

Control : A-I-C) และการใหแรงสนับสนุนทางสังคม (Social 
Support)
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 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.1 แบบสอบถามท่ีผูวจิยัไดประยุกตขึน้ประกอบดวย
ขอคําถาม 4 สวน ดังนี้
     สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับอายุ เพศ 
สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ รายไดเฉล่ีย ตอเดือน 
ระยะเวลาทีเ่ขามาเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ ลกัษณะเปน
คําถามแบบเลือกตอบลงในชองวาง
     สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยว
กับการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุ
     สวนที่ 3 แบบวัดการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานชมรมผูสูงอายุ
    สวนที่ 4 แบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความตอเนือ่งของชมรมผูสงูอาย ุดวยการวดัความคดิเหน็แบง
เปน 6 สวน ดังนี้
   1. การดําเนินกิจกรรมในชวงที่ผานมา
   2. การประชุมของสมาชิก
   3. การเขารวมกิจกรรมของสมาชิก
   4. การไดรับขาวสารที่เปนประโยชน
   5. การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
    6.  การควบคุมกํากับ ติดตามประเมินผล
   2.2 แบบบนัทกึการดาํเนนิงานผูใหแรงสนบัสนนุ
  2.3 แบบบันทึกการดําเนินงานผูสูงอายุ

 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
 นาํไปทดลองใชกบักลุมประชากรท่ีมคีวามคลายคลงึ

กบักลุมตวัอยางทีจ่ะทาํการวจิยัมากทีส่ดุ โดยใชกบัคณะกรรมการ,
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขของตําบล
โนนคอ อาํเภอโนนคูณ จงัหวัดศรีสะเกษ แลวจงึนาํไปทดสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือทางสถิติ เพื่อนํามาวิเคราะหปรับปรุง
แกไข ดังน้ี
 1. แบบวัดความคิดเห็นการดําเนินงานชมรมผูสูง

อายุ นํามาวิเคราะหคุณภาพหาคาความเที่ยง (Reliability) มี
คาความเช่ือมั่น 0.84
 2.  แบบวัดการมีสวนรวมในการพัฒนาชมรมผูสูง

อายุ นํามาวิเคราะหคุณภาพหาคาความเที่ยง (Reliability) มี
คาความเช่ือมั่น 0.85
 3. แบบวัดความตอเนือ่งในการใหแรงสนับสนนุทาง

สังคม นํามาวิเคราะหคุณภาพหาคาความเท่ียง (Reliability) 
มีคาความเช่ือมั่น 0.82
 4.  แบบบันทึกความคิดเห็นเก่ียวกับความยั่งยืน
ของชมรมผูสูงอายุ นํามาวิเคราะหคุณภาพหาคาความเท่ียง 
(Reliability) มีคาความเชื่อมั่น 0.83 

การดําเนินการวิจัย
 ดาํเนินการอบรมโดยประยุกตแนวคิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามกระบวนการ A-I-C โดยใชวิธีการบรรยาย 
ประชุมกลุม ระดมความคิดเห็น ดังนี้
 กลุมทดลอง
  สัปดาหที่ 1
 อบรมใหความรูเรื่อง โดยประยุกตแนวคิดการ
วางแผนแบบมีสวนรวมของวงจรเดมมิ่ง 3วัน หัวขอการสราง
องคความรู วิสัยทัศน แนวทาง การจัดลําดับความสําคัญ การ
แบงความรับผิดชอบ
 สัปดาหที่ 2 – 5
 ดาํเนนิงานพฒันาชมรมผูสงูอายุ โดยประยกุตใชการ
วางแผนแบบมีสวนรวมของวงจรเดมม่ิง แจกบัตรบันทึก
กิจกรรมตามหนาที่ และดําเนินงานตามแผน
 สัปดาหที่ 6
 ตรวจสอบกิจกรรม (Check) ของกลุมตัวอยาง โดย
จัดกิจกรรมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน เปนการนิเทศ
ติดตามครั้งที่ 1 โดยแยกบทบาท ดังนี้
  1.1 บทบาทผูวิจัย เปนผูรวมสังเกตการณ และ
ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการริเริ่มกิจกรรมใหคํา
ปรึกษา ประเมินผลงาน
  1.2 บทบาทผูปฏิบัติงานรวมกิจกรรมโดยตรวจ
สอบกิจกรรมแตละประเภททีไ่ดรบัมอบหมาย  หาสวนขาดและ
การเสนอรปูแบบการปรบัปรงุแกไข มอบหมายงานใหผูมสีวน
เกี่ยวของตามแผนตอไป
 สัปดาหที่ 7 - 11
 ดาํเนนิงานพฒันาชมรมผูสงูอายุ โดยประยกุตใชการ
วางแผนแบบมีสวนรวมของวงจรเดมมิ่ง ในข้ันตอนการ
ปรับปรุงแกไข (Action)

  1. ปรับปรุงแกไขกิจกรรม (Action)
  2.  การปฏบิตังิานตามแผนการแกไขสวนขาด
ที่จัดทําขึ้น โดยทีมงานผูมีสวนเกี่ยวของ
 สัปดาหที่ 12
 1. จัดกิจกรรมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน 

เปนการนิเทศติดตามคร้ังที่ 2 โดยแยกบทบาทของผูมีสวน
เกี่ยวของ ดังนี้
  1.1  บทบาทผูวจิยั เปนผูรวมสังเกตการณ และ

ผูอาํนวยความสะดวก (Facilitator) ในการประชุมสังเกตการณ
ปรับกิจกรรมการดําเนินงาน ประเมินผล
  1.2  บทบาทผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก การนํา

เสนอการจดักจิกรรม ประสานงาน การรวมจดัทาํรายงาน และ
การประเมินผลงานและกิจกรรม
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 2.  เก็บบัตรบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานหลังการ
ประยุกตใชการวางแผนแบบมีสวนรวมของวงจร เดมมิ่งและ
การจัดการแบบมีสวนรวม
    สัปดาหที่ 16 
  ตดิตาม ประเมนิผลความตอเนือ่งของการจดัการ
แบบมีสวนรวมของกลุมทดลอง ดังแผนภูมิดังนี้

Prepare research team

Select the experimental and control group

Data were collected before the experiment 

in the experimental group and control group

Training elderly by applying the concept of 
participatory planning Deming cycle with 
participatory planning and social support.

in three days. (week 1)

Elderly development activities by application of 
the concept of participatory planning Deming cycle 

with participatory planning and Social support 
(week 2-5)

Tracking the performance of the experimental group 
using the provided social support

(week 6 / Supervision 1)

Elderly development activities by application of 
the concept of participatory planning Deming 

cycle with participatory planning and Social support 

Improvement activities (week 7-11)

Data were collected before the experiment in the
experimental and control group by the questionnaire 

generated (week 12 / Supervision 2)

Monitor and evaluate the continuity of the group 
and the control group by the questionnaire generated 

(week 16 / Supervision 3)

Figure 1 Process of system design

ขั้นตอนการทําวิจัย
 1. สํารวจขอมูลผูสูงอายุ
 2. ประชุมผูสูงอายุและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
 3. จดัทําหลักสตูรฝกอบรมและจัดเตรียมอุปกรณที่
ใชประกอบกิจกรรม
 4. เตรียมทีมผูชวยวิจัย ท่ีเคยผานการอบรม
กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน เปนเจาหนาท่ี
สาธารณสุขในพื้นที่ 
 5. จัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสาร
 6. คัดเลือกกลุมตัวอยาง ทําหนังสือเชิญ ประสาน
งานกับเจาหนาที่ในเขตรับผิดชอบ
 7. ประสานสถานท่ีดําเนินการวิจัย

วิธีดําเนินการศึกษา
 กลุมทดลองไดรบัการอบรมวธิกีารจดัการแบบ มสีวน
รวมของวงจรเดมมิ่งรวมกับการวางแผนแบบ  มีสวนรวมและ
แรงสนับสนุนทางสังคมโดยอาสาสมัครสาธารณสุข อบรมเชิง
ปฏิบัติการ แลววัดผลการมีสวนรวมใน 5 ขั้นตอนของชมรม
ผูสูงอายุดังนี้ 1) คนหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา 2) 
การคนหาสาเหตขุองปญหา 3) การพจิารณาหาแนวทางแกไข
ปญหา 4) การแกไขปญหา 5) การประเมินผล โดยการอบรม
ใหความรู ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และนิเทศติดตาม 
สวนกลุมเปรยีบเทยีบไมไดรบักจิกรรมการทดลอง แลวจงึเกบ็
ขอมลูหลังการทดลองท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ โดย
ใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมใน
การจัดการชมรมผูสูงอายุของกลุมทดลองและกลุมเปรียบ
เทียบ

ผลการวิเคราะหขอมูล
 ผูสงูอายุทีสุ่มคัดเลือกเขามาวิเคราะหขอมลูมจีาํนวน
ทัง้ส้ิน 69 ราย โดยมผีูสงูอายทุีไ่ดรบัวธิกีารจดัการแบบ  มสีวน
รวมของวงจรเดมมิ่งรวมกับการวางแผนแบบมีสวนรวมและ

แรงสนับสนุนทางสังคมโดยอาสาสมัครผูสูงอายุ จํานวน 36 
ราย และผูสงูอาย ุจาํนวน 33 ราย ไมไดรบัการจดักจิกรรมการ
ทดลอง
 จากตาราง 2 พบวา การดําเนินงานของชมรมผูสูง
อายใุนกลุมทดลอง มคีะแนนเฉล่ียของระดบัการมีสวนรวมของ

การดาํเนนิงานของชมรมผูสงูอาย ุภายหลงัการทดลองเพิม่ขึน้
มากกวากอนการทดลองอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.001) 
ในกลุมเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
การมสีวนรวมในการดาํเนนิงานของชมรมผูสงูอาย ุไมแตกตาง
กัน (p>0.05)
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 Application management concept of integrated participation 

Deming cycle with participatory planning (A-I-C) and social 

support. The following steps:

Appreciation : A The process of creating the learning process

X1 : Principles / management theory Deming cycle 

A – 1 Analysis of current conditions problems elderly club

A – 2 Create a desirable future expected future elderly club

Influence : I The process of creating development

X2 : Explain principle / theory and social support

I – 1 Devised a strategy to fix things shows the power ideas 

and experiences. Participation think critically to solve problems 

and needs to strive for future expectations.

I – 2 Priorities classification of activities can be carried out with 

the cooperation of their activity. Other organizations activities 
selected to perform.
Control : C The process of creating guidelines
C - 1 Division of roles assignment Responsible / The mission 
will work.
C - 2 Plan / activities / projects
X3 : Monitoring and Evaluation 1
X4 : Monitoring and Evaluation 2
X5 : Data collection activities after the experiment

Independent variable Dependent variable

Participation in the management of elderly club. Consist-

ing of five areas:

1. Find a priority of the issue problem

2. Find the cause of the problem

3. Find the solving problem

4. Activities to fix the problem

5. Evaluation activities

Elderly Club Through criteria based on indicators. The 

activities continued following five aspects:

- During the operation three months ago

- Meeting of Members

- Participation of members
- The news has been helpful
- Coordination with the relevant authorities

Providing social support to the elderly club by the elderly 
volunteers (S1-S5)

Table 1 Comparison of the average scores of participate in the implementation of the elderly within the experimental 
group (n = 36) and control group (n = 33) before and after the experiment.

Participation operationof elderly club SD p-value

Experimental group 
  before experimental 
  after experimental

1.94
2.58

0.32 
0.28

0.000*

Control group
  before experimental 
  after experimental

2.04 
2.07

0.28
0.38

0.691

* signifi cant level α 0.05
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 จากตาราง 3 พบวา ชมรมผูสูงอายุกลุมทดลอง มี
คะแนนเฉล่ียความตอเน่ืองของชมรมผูสูงอายุ ภายหลังการ
ทดลอง เพิม่ขึน้มากกวากอนการทดลอง อยางมีนยัสําคญัทาง

สถติ ิ(p<0.001) ในกลุมเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง 
มคีะแนนเฉล่ียความตอเนือ่งของชมรมผูสงูอาย ุไมแตกตางกนั 

(p>0.05)

Table 4 Comparison of the continuity of the elderly between the experimental group (n = 36) and control group 
(n = 33) before and after the experiment .

 Continuation of the elderly club SD p-value

Experimental group

before the experiment 1.75 0.37 0.102

after the experiment 1.87 0.29

Control group

before the experiment 2.59 0.28 0.000*

After the experiment 1.91 0.33

 * signifi cant level α 0.05

Table 2 Comparison of the average score of participation in the management of elderly among the fi ve groups 
(n = 36) and control group (n = 33) before and after the experiment .

Participation in management of elderly club SD p-value

Before the experiment

experiment group
control group

1.94 
2.04

0.32
0.28

0.119

After the experiment

experimental group 
control group

2.58
2.07

0.28
0.38

0.000*

* signifi cant level α 0.05

 จากตาราง 2 พบวา ชมรมผูสูงอายุ กลุมทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉล่ียการมีสวนรวมในการจัดการ
ชมรมผูสงูอายุ 5 ดาน กอนการทดลองไมแตกตางกัน (p>0.05) 

แตภายหลังการทดลองกลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการมีสวน
รวมในการจัดการชมรมผูสูงอายุ มากกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

Table 3 Comparison of average score on the continuation of the elderly within the experimental group (n = 36) and 
control group (n = 33) before and after the experiment

Continuation of the elderly club SD p-value

 Experimental group

 before the experiment 1.75 0.37 0.000*

 after the experiment 2.59 0.28

 Control group

 before the experiment 1.87 0.29 0.458

 after the experiment 1.91 0.33

* signifi cant level α 0.05
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 จากตาราง 4 พบวา ชมรมผูสูงอายุกลุมทดลอง มี
คะแนนเฉล่ียความตอเน่ืองของชมรมผูสูงอายุ ภายหลังการ
ทดลอง เพิ่มขึ้นมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติ ิ(p<0.001) ในกลุมเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง 
มคีะแนนเฉลีย่ความตอเนือ่งของชมรมผูสงูอายไุมแตกตางกนั 
(p>0.05)

อภิปรายผล
การวจิยัคร้ังนีม้คีวามมุงหมายเพือ่เปรยีบเทยีบการมสีวนรวม
ในการจัดการชมรมผูสูงอายุของกลุมทดลองและกลุมเปรียบ
เทียบ โดยการประยุกตแนวคิดการจัดการองคกรแบบมีสวน
รวมของวงจรเดมม่ิงรวมกับการวางแผนแบบมีสวนรวม (A-I-
C) และแรงสนบัสนนุทางสงัคมโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขผูสงู
อายุสามารถอภิปรายผลดังนี้

 ขอที่ 1 ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีสวนรวม
ในการจัดการชมรมผูสูงอายุ เพ่ิมขึ้นและมากกวา กอนการ
ทดลอง อยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 สามารถอธิบาย
ไดวา ภายหลงัการทดลองไดรบักจิกรรมการทดลอง ทาํใหกลุม
ทดลองเกิดกระบวนการเรียนรู ในการบริหารงานชมรมผูสูง
อายุไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง 
 ขอที่ 2 ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีสวนรวม
ในการจัดการชมรมผูสูงอายุมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สามารถอธบิายไดวาภายหลงั
กลุมทดลองไดรับกิจกรรมการทดลอง ไดมีโอกาสในการรวม
แสดงความคิดเห็นคิดวิเคราะห คนหาปญหา และสาเหตุของ
ปญหา ไมถกูครอบงาํจากสมาชกิในกลุมหรอืคนใดคนหนึง่ จงึ

ทําใหเกิดการยอมรับการวางแผนงานและการมีสวนรวมของ
สมาชิกกลุมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ขอท่ี 3 ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมพีฤตกิรรม
ในการดําเนินกิจกรรมชมรมผูสูงอายุอยางตอเน่ืองเพ่ิมขึ้น

มากกวาหลังการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สามารถอธบิายไดวา หลังจากกลุมทดลอง ไดรบักจิกรรม
การทดลองแลว ทําใหพฤติกรรมในการดําเนินกิจกรรมชมรม

ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นมากกวาการทดลอง
 สามารถอธิบายไดวา ภายหลังกลุมทดลองไดรับ
กจิกรรมการทดลองโดยการประยกุตแนวคดิการจัดการองคกร

แบบมสีวนรวมของวงจรเดมมิง่รวมกบัการวางแผนแบบมสีวน
รวม(A-I-C) และแรงสนับสนุนทางสังคมโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุมทดลองมีพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูสูง
อายุในชมรมผูสูงอายุอยูในระดับมาก

 

ขอเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาติดตามและประเมินผล  หลังการ
เขารวมโปรแกรมไปแลวเปนระยะๆอยางนอยทุก 6 เดอืน เพือ่
จะไดทราบถึงความยั่งยืนและความกาวหนาการดําเนินงาน
ของชมรมผูสูงอายุ 2. ควรนําไปทดลองใชในพ้ืนทีต่างกัน เพือ่
ศึกษาเปรียบเทียบมุมมองในพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จกับ
พื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ

กิตติกรรมประกาศ
  งานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือ
อยางสูงยิ่งจากคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุข ตําบลหนองกุง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริตั ิปานศิลา อาจารย
ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอง
ศาสตราจารย  ดร.เฉลิมพล ตันสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวทิยาลยัเฉลมิกาญจนา ทีป่รกึษาตลอดจนผูเช่ียวชาญทกุ
ทานที่ชวยตรวจเคร่ืองมือการวิจัยและขอขอบคุณผูบังคับ
บัญชาและเพื่อนรวมงานที่มีสวนชวยเหลือ ขอขอบพระคุณ
บดิามารดาและสดุทายทีค่อยเปนกําลงัใจท่ีสาํคญั คอื คณุนภา
พร พิมพสวัสด์ิ ภรรยาท่ีสนับสนุนในทุกๆดานเปนอยางดี
ประโยชนจากการทําวจิยัฉบับนี ้ขอมอบใหผูทีจ่ะทําการศึกษา
คนควาวิทยานิพนธเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องยิ่งข้ึนไป
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Basic Theoretical Magnetic Monopole
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บทคัดยอ
บทความน้ีเนนอธิบายและขยายความแนวคิดเบื้องตนของทฤษฎีสนามแมเหล็กขั้วเดี่ยว โดยยึดคําอธิบายของ Dirac นอกจาก
นีบ้ทความน้ียงัอธิบายเสนทางการพัฒนาของทฤษฎีสนามแมเหลก็ขัว้เดีย่ว ซึง่ตลอดเสนทางจะพบวาแมเหลก็ขัว้เดีย่วนัน้เกีย่ว
พันกับหลายหัวขอในฟสิกสทฤษฎี เชน ไฟฟาแมเหล็ก ทฤษฎีกลศาสตรควอนตัม ฟสิกสอนุภาค ทฤษฎีสมมาตรย่ิงยวด และ
ทฤษฎีสตริง

คําสําคัญ: แมเหล็กขั้วเดี่ยว ฟสิกสทฤษฎี

Abstract
This article discusses the basic idea of a magnetic monopole based on Dirac’s explanation. It also describes lines of 
developments of the theory of a magnetic monopole. Along the way, the simple idea of a magnetic monopole is 
demonstrated to be related to various topics in theoretical physics, for example, electricity-magnetism, quantum 
mechanics, particle physics, supersymmetry and string theory.

Keywords: Magnetic Monopole, Theoretical Physics

บทนํา
เปนที่ทราบกันดีวาแทงแมเหล็กประกอบไปดวยสองขั้วเรียก

วาขัว้เหนอืกบัขัว้ใต คาํถามหนึง่ทีพ่บไดบอยคอื สามารถแยก
ขั้วเหนือกับขั้วใตของแมเหล็กออกจากกันไดอยางสมบูรณ

แบบหรือไม การนําแทงแมเหล็กมาตัดตรงกลางระหวางข้ัว
เหนือกบัขัว้ใตนัน้ ไมไดเปนการแยกขัว้ทัง้สองออกจากกัน แต
แทงแมเหล็กที่ถูกตัดออกมาทั้งสองแทงก็มีทั้งข้ัวเหนือและ

ขั้วใตเปนของตัวเอง
 ในทางทฤษฎีมีการทํานายถึงการมีอยูของแมเหล็ก
ขั้วเดี่ยวมาตั้งแตป 1931 แลว โดย Paul Dirac1ซึ่งแมเหล็ก

ขั้วเด่ียวน้ันมีลักษณะเปนอนุภาคชนิดหน่ึง การอธิบายถึงแม
เหล็กขั้วเด่ียวน้ันนอกจากจะใชทฤษฎีทางไฟฟาแมเหล็กแลว
ยังตองอาศัยกลศาสตรควอนตัมเขาชวยอีกดวย

 ถึงแมวาจนบัดนี้ยังไมมีการคนพบแมเหล็กขั้วเดี่ยว 
แตก็มีการคาดหวังวาแมเหล็กขั้วเด่ียวน้ันมีอยูจริง เชน จาก

การมีอยูของแมเหล็กขั้วเด่ียวน้ันเปนเพียงคําอธิบายเดียววา
ทําไมวัตถุที่มีประจุ จะตองมีคาประจุไมตอเนื่อง กลาวคือตอง

เปนจํานวนเทาของคาประจุอิเล็กตรอน (หมายเหตุ: ในทาง
ทฤษฎียังมีอนุภาคมูลฐาน คือ ควารก (quark) ซึ่งมีประจุเปน
เศษสวนของประจุอิเล็กตรอน แตจะไมกลาวถึงควารกในสวน

เนือ้หาหลกัของบทความนี ้เนือ่งจากการอธบิายควารกจะตอง
อาศยัทฤษฎคีวอนตมัโครโมไดนามกิส (quantum chromody-
namics) ซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตของบทความนี้) นอกจากน้ี 
ทฤษฎีแมเหล็กขั้วเด่ียวนั้นยังมีความสําคัญอยางมากกับ
ฟสกิสทฤษฎ ีโดยเฉพาะฟสกิสอนภุาค เชน ทาํใหเขาใจความ

สมมาตรในฟสิกสอนุภาคไดดีขึ้น
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 ในบทความน้ีจะเนนอธิบายและตีความแนวคิดบาง
สวนของ Dirac เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของแมเหล็กขั้วเดี่ยว
 ถึงแมวาจะมีบทความวิชาการมากมายเก่ียวกับแม
เหลก็ขัว้เดีย่วในภาษาองักฤษ แตจากท่ีผูเขยีนทราบ ยงัไมพบ
บทความใดในภาษาไทยที่อธิบายทฤษฎีพื้นฐานของแมเหล็ก
ขั้วเดี่ยว ผูเขียนหวังวาบทความนี้จะเปนพื้นฐานสําหรับนัก
วิจัยไทยที่ตองการศึกษาทฤษฎีแมเหล็กขั้วเด่ียวตอไปใน
อนาคต

สนามไฟฟาและกฎของเกาส
 ประจุไฟฟาเปนคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุซึ่งแสดง
อํานาจทางไฟฟา วัตถุสองชนิดที่มีประจุไฟฟา จะมีแรงทาง
ไฟฟากระทําตอกนั คาของประจุไฟฟาน้ันอธิบายดวยปริมาณ
ซึ่งจะมีคาเปนบวกหรือเปนลบขึ้นอยูกับพฤติกรรมของแรง
หากวัตถสุองชนิดผลักออกจากกันดวยแรงทางไฟฟา จะกลาว
วา ประจุไฟฟาของวัตถุทัง้สองมีเคร่ืองหมายเดียวกัน แตหาก
วัตถุสองชนิดดึงดูดเขาหากันดวยแรงทางไฟฟา จะกลาววา 
ประจุไฟฟาของวัตถุทั้งสองมีเคร่ืองหมายตางกัน จากนิยาม 
อเิลก็ตรอนมปีระจเุปนลบ ดังนัน้วตัถทุีผ่ลกักบัอเิลก็ตรอนดวย
แรงทางไฟฟาจะมปีระจเุปนลบ แตวตัถทุีด่งึดดูกบัอเิล็กตรอน
ดวยแรงทางไฟฟาจะมีประจุเปนบวก
 อาจมองไดวาประจไุฟฟาหรอืกลุมของประจไุฟฟานัน้
สรางสนามของแรงไฟฟาขึ้นมา กลาวคือเม่ือวางประจุไฟฟา
ทดสอบอันหน่ึงลงบนสนามน้ีจะทราบไดทันทีวาแรงท่ีกระทํา
ตอประจุไฟฟาทดสอบนี้เปนอยางไร ทั้งนี้คาของประจุไฟฟา
ทดสอบน้ันจะตองมีคานอยมากๆ เพือ่ทีจ่ะไมไปรบกวนสนาม

ไฟฟาของกลุมประจุไฟฟาที่กําลังพิจารณา
 เนื่องจากนิยามของสนามไฟฟาน้ันเกี่ยวพันกับแรง

ซึ่งเปนปริมาณเวกเตอร สนามไฟฟาจึงเปนปริมาณเวกเตอร
ดวย (หมายเหตุ: ที่จริงแลว หากกลาวโดยเครงครัด สนาม
ไฟฟาและสนามแมเหล็ก ไมใชปริมาณเวกเตอร หากแตเปน

องคประกอบของปริมาณเทนเซอร แตการกลาววา สนาม
ไฟฟาและสนามแมเหล็กเปนปริมาณเวกเตอรนั้น ก็เพียง
พอแลวสาํหรับบทความน้ี) (Figure 1) แสดงตวัอยางของสนาม
ไฟฟา

 

Figure 1  Example of electric fi eld

 พจิารณาผวิสมมตเิลก็ๆ ผวิหนึง่ ฟลักซไฟฟาทีผ่าน
ผิวนั้นคือการวัดปริมาณสนามไฟฟาที่ตั้งฉากกับผิว การ
คํานวณทําโดยการนําองคประกอบของสนามไฟฟา ณ จุดบน
ผิวนั้น คูณดวยพื้นที่ของผิวนั้น สําหรับการหาฟลักซไฟฟาที่
ผานผวิใดๆ นัน้ ทาํไดโดยการแยกสวนพิจารณาผิวเล็กๆ แลว
คํานวณฟลักซไฟฟาที่ผานผิวเล็กๆ นั้นเสร็จแลวจึงนําฟลักซ
ไฟฟาทั้งหมดที่เกิดจากผิวเล็กๆ มารวมกัน 

Figure 2 Electric fl ux through a small surface

Figure 3 Electric fl ux through any surface can be 
obtained by combining fl uxes from small 

surfaces
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การคํ านวณฟลักซ ไฟฟานั้นจะตองคํ านึ งถึ ง

เคร่ืองหมายดวย ในทีน่ีจ้ะเนนพิจารณาฟลักซไฟฟาทีผ่านผิวปด

โดยท่ีหากองคประกอบของสนามไฟฟาสวนที่ตั้งฉากกับสวน
ยอยของผิวปดมีทิศพุงออกจากผิวสวนน้ัน ฟลักซไฟฟาจาก
สวนน้ันจะมีคาเปนบวก แตหากองคประกอบของสนามไฟฟา
สวนท่ีตั้งฉากกับผิว มีทิศพุงเขาผิว ฟลักซไฟฟาจากสวนนั้น
จะมีคาเปนลบ

If electric field is directed outward

from the closed surface,

electric flux is positive. If electric field is directed inward,

electric flux is negative.

Figure 4 When computing electric fl ux through a closed 
surface, one needs to be careful with sign.

 กฎหนึ่งที่สําคัญในการอธิบายพฤติกรรมของสนาม
ไฟฟาคือกฎของเกาสสําหรับสนามไฟฟา ซึ่งระบุวา “ฟลักซ

ไฟฟาท่ีผานผิวปดใดๆ จะมีคาขึ้นอยูกับประจุไฟฟาลัพธที่อยู
ภายใตผิวปดนั้น” ซึ่งเขียนเปนสมการคณิตศาสตรไดดังนี้

โดยที่  คือสนามไฟฟา  คือเวกเตอรตั้งฉากกับพื้นผิว

สวนเล็กๆ  คือฟลักซของสนามไฟฟาที่ผานผิวนั้น 

สัญลักษณ   แทนการรวมของ
ฟลกัซไฟฟาท่ัวผิวปด  คอืคาประจุไฟฟาลพัธทีอ่ยู

ภายใตผิวปด  คือคาคงที่ที่เรียกวาคาสภาพยอมของ
สุญญากาศ

กฎของเกาสสําหรับสนามแมเหล็ก
 เน่ืองจากแมเหลก็สามารถออกแรงดงึดดูและแรงผลกั

ได จงึอาจจะลองนยิามสนามแมเหลก็โดยอาศยัแนวคดิมาจาก

การนิยามสนามไฟฟา กลาวคือพิจารณาแรงแมเหล็กที่ทําตอ

ประจุแมเหลก็ทดสอบ แตทวาในทฤษฎีพลศาสตรไฟฟาแบบฉบับ
(classical electrodynamics) นั้นไมมีประจุแมเหล็กจึงไม
สามารถนิยามโดยวิธนีีไ้ด แตอยางไรก็ตามการนิยามสนามแม
เหล็กนั้นยังสามารถกระทําได ซึ่งโดยท่ัวไปมักพิจารณาแรงท่ี
แมเหล็กกระทําตอจุดประจุไฟฟาที่เคลื่อนที่
 นอกจากกฎของเกาสของสนามไฟฟาแลว ยังมีกฎ
ของเกาสของสนามแมอกีเหล็กดวย ซึง่ระบุในทาํนองเดียวกนั
กลาวคือฟลกัซแมเหล็กทีผ่านผวิปดใดๆ มคีาเทากบัประจุแม
เหล็กลัพธที่อยูภายใตผิวปดนั้น แตเนื่องจากไมมีแมเหล็กขั้ว
เดี่ยว จึงทําใหประจุแมเหล็กภายใตผิวปดใดๆ เปนศูนยเสมอ 
กฎของเกาสสําหรับสนามแมเหล็กจึงเขียนไดเปน

ศักยสเกลาร และศักยเวกเตอร
 ในการศึกษาพฤติกรรมของไฟฟาและแมเหล็กนั้น 
แทนที่จะศึกษาโดยตรงจากสนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก

การคาํนวณโดยใชปรมิาณอนัไดแกศกัยสเกลาร (scalar potential) 
และศักยเวกเตอร (vector potential) นั้นสะดวกกวามาก
ในกรณไีฟฟาและแมเหลก็สถติ ศกัยสเกลาร  และศกัยเวกเตอร 

 นิยามผานสมการทางคณิตศาสตรไดดังนี้

 เพื่อที่จะอธิบายการใชงานของศักยสเกลารอยาง
คราวๆ ลองพิจารณาตัวอยางตอไปน้ี พิจารณาจุดประจุซึ่งมี

ประจไุฟฟา  คาศกัยสเกลาร ณ จดุทีห่างจากจดุประจไุประยะ
 คือ

 
สนามไฟฟาคือ

 
 

โดยท่ี  คือเวกเตอรขนาดหนึ่งหนวย มีทิศทางชี้ออกจากจุด
ประจุไปยังจุดที่พิจารณา ขั้นตอนสําคัญในตัวอยางนี้คือหลัง

จากทีท่ราบวาระบบนีป้ระกอบไปดวยจดุประจ ุซึง่มปีระจไุฟฟา 

 แลว จะสามารถคํานวณศักยสเกลาร  ได แลวจึงคํานวณ

สนามไฟฟา  ซึ่งเปนสิ่งที่สนใจ
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 ตามท่ีไดกลาวไปขางตนวาในทฤษฎีพลศาสตรไฟฟา
แบบฉบับนัน้ไมอนุญาตใหมแีมเหล็กขัว้เด่ียว เพ่ือทีจ่ะใหเขาใจ
ในเหตุผล ลองพิจารณาดูวาจะเกิดอะไรขึ้นหากพยายามเพิ่ม
ประจุแมเหล็กเขาไปในทฤษฎี ในขั้นตนลองสมมติวามีประจุ
แมเหลก็  ซึง่ใหศกัยเวกเตอรเปน  ดงัน้ันจะไดวาสนามแม
เหล็กคือ  หากลองคํานวณฟลักซของสนาม
แมเหล็กนี้จะได

แตกฎทางคณิตศาสตรระบุวาทางขวามือของสมการขางตน
นั้นมีคาเปนศูนยเสมอดังนั้น

 

ซึง่ระบวุาไมมปีระจแุมเหลก็ จงึขดัแยงกบัสมมุตฐิานในตอนตน

คําอธิบายของ Dirac
 ในป 1931 Dirac1 เสนอวาการจะมีแมเหล็กขั้วเดี่ยว
ไดนัน้ศกัยเวกเตอรจะตองมีคาไมตอเน่ือง กลาวคือ เอกลักษณ
ทางคณิตศาสตรนี้

เปนจริงเฉพาะกรณีที่ศักยเวกเตอรมีคาตอเนื่อง ดังนั้นหาก
ศักยเวกเตอรมีคาไมตอเนื่องจะไดวา

 

ผลทีต่ามมาคือฟลกัซแมเหล็กผานผิวปดมีคาไมเปนศูนย และ
จากกฎของเกาสจะสรุปไดวามปีระจุแมเหล็กลพัธอยูภายใตผวิ
ปดน้ัน ซึ่งแปลวามีสนามแมเหล็กขั้วเดี่ยว

 หากกลาวในรายละเอียด Dirac เสนอวาศักยเวกเตอร
จะมีขนาดเปนคาเอกฐาน ณ ตําแหนงของจุดประจุแมเหล็ก
และตามเสนยาวอนันตที่ตอออกมาจากประจุแมเหล็กนั้น
เสนที่ยาวอนันตนี้ถูกเรียกในภายหลังวาเสนเชือกของ Dirac 

(Dirac’s string) แตทฤษฎีพลศาสตรไฟฟาแบบฉบับนั้นไม
อนุญาตใหศักยเวกเตอรมีคาไมตอเนื่องตามที่ Dirac เสนอมา

อยางไรก็ดขีอเสนอของ Dirac สามารถเปนไปไดหากพิจารณา
กลศาสตรควอนตัมรวมดวย

magnetic charge

Dirac's string

Figure 5 A Dirac’s string extended from a magnetic 
monopole

 การศึกษาอิเล็กตรอนในกลศาสตรควอนตัมนั้น จะ

อาศัยปริมาณท่ีเรียกวาฟงกชันคลื่น  ซึ่งเปนฟงกชันของ
ตาํแหนง โดยที ่ณ ตาํแหนงใดๆ ฟงกชนัคล่ืนนัน้จะถกูอธบิาย
ดวยปริมาณสองปริมาณคือ แอมพลิจูด และมุมเฟส
 การอภิปรายตอจากนี้จะกลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางมุมเฟสและสนามแมเหลก็ขัว้เดีย่ว แตเพือ่ทีจ่ะใหเหน็
แนวคดิคราวๆ พจิารณาตัวอยาง คอืสมการของ Schrödinger 
ที่ไมขึ้นกับเวลา ซึ่งอธิบายอิเล็กตรอนอิสระในทางกลศาสตร
ควอนตัม

 

โดยที่  คือคาคงที่ของพลังค (planck’s constant)  คือ 
มวลของอิเล็กตรอน  คือฟงกชันคล่ืนของอิเล็กตรอน และ 

 คือพลังงานซ่ึงเก่ียวเนื่องกับฟงกชันคล่ืน   หากเขียน

ฟงกชนัคลืน่เปน   โดยที ่  เปนฟงกชนัขึน้
กับตําแหนง จะไดวา  ประพฤติตัวตามสมการ

 

ซึ่งเปนสมการ Schrödinger ที่ไมขึ้นกับเวลา ในรูปแบบเดียว
กับสมการ ท่ีอธิบายอิเล็กตรอนภายใตศักย เวกเตอร   

 ซึ่งหากจะอธิบายสนามแมเหล็กขั้วเดี่ยว จะ
ตองไดวา  มีคาที่ไมตอเนื่อง มิฉะนั้นสนามแมเหล็ก 

 จะมีคาเปนศูนย
 จากแนวคิดขางตนจะเหน็ไดวา ตวัคณู  ซึง่
เปนสวนของมุมเฟสของฟงกชันคลื่น มีความสําคัญคือแปลง
ระบบที่อธิบายอิเล็กตรอนอิสระ มาเปนระบบที่อธิบาย
อิเล็กตรอนภายใตสนามแมเหล็กขั้วเดี่ยว ภายใตเงื่อนไขที่วา 

 ตองมีคาที่ไมตอเนื่อง ซึ่งจะกลาวถึงประเด็นนี้ในลําดับตอ
ไป แตกอนอืน่ จะขยายความเก่ียวกบัมมุเฟสของฟงกชนัคลืน่
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Figure 6 Angle measurement in radian

 สามารถกลาวไดวามุมเฟสเปนมุมชนิดหนึ่ง การวัด
มุมในทางฟสิกสจะนิยมวัดในหนวยเรเดียน ซึ่งหาไดจาก
การนําความยาวของสวนโคงที่รองรับมุมน้ัน มาหารดวยรัศมี
ของวงกลมจาก (Figure 6) ความยาวสวนโคงนั้นวัดเทียบกับ
เสนอางอิง  กลาวคือ มุม  คํานวณไดจากสูตร
 

 
หากวดัสวนโคงทวนเขม็นาิกาเทียบกบัเสนอางองิ จะกาํหนด
ใหความยาวมีคาเปนบวกแตหากวัดตามเข็มนาิกา จะ
กําหนดใหความยาวมีคาเปนลบ จากนิยามน้ีจะเห็นไดวามุม
สามารถมีคาเปนลบได
 การวัดมุมรอบวงกลมหน่ึงรอบ จะไดมุม  ซึ่งหา
ไดจากการคํานวณงายๆ คือ

 

ซึง่มาจากนิยามของคา  ลองยอนกลบัมาด ูFigure 6 การวดั
ความยาวสวนโคง  นั้น แทนท่ีจะวัดแบบตรงไปตรงมา

ตามนิยามอาจทําไดโดยการวัดจากจุด  แลวกวาดไปหน่ึง
รอบแลวคอยมาจบที่จุด  ซึ่งการวัดในลักษณะนี้จะไดมุมคือ

ในทํานองเดยีวกนั อาจวัดความยาวสวนโคงโดยการกวาดจาก
จุด  เปนจํานวน  รอบแลวคอยวัดความยาวสวนโคง  

ในแบบปกติ ดังนั้นมุมที่วัดได จะอยูในรูป

โดยท่ี  เปนจํานวนเต็มใดๆ ซึ่งมีคาเปนบวกหากกวาดรอบ
วงกลมในทิศทางทวนเข็มนาิกา แตเปนลบหากกวาดรอบ
วงกลมในทิศทางตามเข็มนาิกา ดังนั้นการวัดมุมจึงมีความ
กํากวม เนื่องจาก  มีคาเปนจํานวนเต็มใดๆ ก็ได
 ระบบหน่ึงในกลศาสตรควอนตัมนั้นอธิบายไดดวย
ฟงกชันคลื่น หากพิจารณาเฉพาะมุมเฟสของฟงกชันคลื่น 
อาจมองภาพไดวาคาของมมุเฟส ณ แตละจดุบนปรภิมู ินัน้ได
ถูกกําหนดไวแลว อันที่จริงแลวระบบนี้ยังสามารถถูกอธิบาย
ไดในรูปแบบอื่น เชน หากมีการหมุนมุมเฟส ณ ทุกๆ จุดบน
ปริภูมิดวยคาท่ีเทาๆ กันแลว ฟงกชันคล่ืนใหมที่ไดนี้ก็ยังคง
อธิบายระบบเดิมอยู ดังนั้นแมจะพิจารณาระบบเดิม การ
อธิบายคาของมุมเฟส ณ ตําแหนงเดียว จะมคีวามกํากวม แต
หากพจิารณาสองตําแหนงท่ีอยูใกลกนั จะพบวาความตางของ
มุมเฟสนั้นมีคาที่แนนอน ไมวาจะอธิบายระบบนี้ในรูปแบบใด
ก็ตาม
 ทีจ่รงิแลวคาความตางของมมุเฟสระหวางจดุสองจดุ
ใดๆ จะมีคาขึ้นอยูกับเสนทางดวย ซึ่งผลก็คือการวนตามเสน
ทางที่เปนวงปดไมไดรับประกันวามุมเฟสจะไมเปลี่ยนแปลง 
กลาวคือ หากพิจารณาที่จุด  ซึ่งฟงกชันคลื่นมีคามุมเฟสคา
หนึ่ง การวนไปตามวงปดแลวกลับมาที่จุด  จะพบวามีความ
เปนไปไดที่คามุมเฟสจะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนของคามุมเฟส
นั้นเกิดไดจากสองปจจัยคือ การที่ฟงกชันคลื่นมีคาเปนศูนย 
ณ จุดใดจุดหน่ึงบนปริภูมิ และภายใตอิทธิพลของสนามแม
เหล็ก
 จะเริม่จากการพจิารณากรณีที ่ฟงกชนัคล่ืนมคีาเปน
ศูนย ณ จุดใดจุดหนึ่งบนปริภูมิ แตไมมีสนามไฟฟาแมเหล็ก
ในระบบ
 จากที่กลาวไปแลวขางตน คาความตางของมุมเฟส

ระหวางจุดสองจุดใดๆ จะมีคาขึ้นอยูกับเสนทางดวยตัวอยาง
เชนจาก (Figure 7) ถงึแมวาจดุ  กบัจดุ  จะอยูใกลกนั แต
หากติดตามคาความตางของมุมเฟสไปตามเสนโคงท่ีกําหนด

ใหในรปูจะพบวาเฟสของจดุ  กบัจดุ  นัน้ตางกนัเกอืบ 
หากตอเสนโคงนั้นจนเปนวงปด จะพบวาจากการเริ่มที่จุด  
แลวไปตามเสนทางจนกลับมาที่จุด   อีกครั้งหนึ่งนั้น ทําให
มุมเฟสมีคาเปลี่ยนไป 
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Figure 7 Left: phase along the given path. Right: a 
rough plot showing the phase difference from 
that of point A. The determination of the 

phase difference is demonstrated on a point C.

 โดยท่ัวไปแลว การวนตามเสนทางที่เปนวงปด 
สามารถทําใหมุมเฟสเปล่ียนไป  โดยท่ี  เปน
จาํนวนเต็ม ตวัอยางท่ีแสดงใน (Figure 8) เปนกรณีที ่  

Figure 8 Going around the closed path given in this 
fi gure in the counterclockwise direction will 

change the phase by 

 สําหรับวงปดใน (Figure 7) และ (Figure 8) นั้น จะ

มจีดุภายในวงปดทีม่คีาฟงกชนัคล่ืนเปนศนูย ซึง่สามารถทําให
ประจกัษไดโดยสมมตุใิหวงปดนัน้คอยๆ เล็กลงเรือ่ยๆ จนเปน
จุด ซึ่ง ณ จุดนี้ จะไมสามารถบอกคาของมุมเฟสของฟงกชัน

คลืน่ได ซึง่กรณีเดียวทีส่อดคลองคอื ฟงกชนัคลืน่ ณ จดุนี ้ตอง
มีคาเปนศูนย ที่จริงแลว บริเวณท่ีฟงกชันคล่ืนมีคาเปนศูนย

นั้น ไมไดมีลักษณะเปนจุด แตมีลักษณะเปนเสน เรียกวาเสน
บัพ (nodal line)
 จากท่ีกลาวมากอนหนานี้ อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหมุม
เฟสของฟงกชันคลื่นเปล่ียนไปหลังจากวนรอบวงปดคือ การ
ที่ระบบมีอันตรกิริยากับสนามไฟฟาแมเหล็ก

 พิจารณาอิ เ ล็กตรอนประจุ   ภายใตสนาม
แมเหล็ก  และสมมุติวาฟงกชันคลื่นของอิเล็กตรอน ณ จุด

ใดๆ บนปริภูมิ มีคาไมเปนศูนย Dirac อธิบายวาในกรณีนี้ 
มุมเฟสที่เปลี่ยนไปหลังจากวนรอบวงปด มีคาแปรผันตรงกับ
ฟลักซแมเหล็กที่ผานวงปดนั้น
 หากรวมทัง้สองปจจัยเขาดวยกนัจะไดวาการเปลีย่น
มุมเฟสของฟงกชันคลื่น หลังจากวนรอบวงปดนั้นมีคา
 

โดยท่ี  คือคาคงที่ของพลังค ในพจนแรก คา  เปน
จาํนวนเต็มทีข่ึน้อยูกบัชนิดและจํานวนของเสนบพัทีผ่านผิวซ่ึง
ถูกลอมรอบโดยวงปด และในพจนที่สอง การอินทิเกรตน้ันก็
ทําทั่วผิวนั้นเชนกัน

Figure 9 Total phase change around the closed loop 
is determined by the nodal line passing 
through the surface enclosed by the loop 
and by magnetic fl ux passing through that 
surface

 คาของมุมเฟสที่เปลี่ยนไปจากการวนรอบวงปดน้ัน 
ไมไดขึน้อยูกบัผวิทีพ่จิารณา ตราบใดท่ีผวินัน้ถกูลอมรอบดวย
วงปดนั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ขอบของผิวนั้นคือวงปด
 เนื่องจากผิวปดไมมีขอบ ดังนั้นจึงไมมีวงปดที่เกี่ยว
เนื่องกัน ซึ่งทําใหไดวาเฟสที่เปลี่ยนไปมีคาเปนศูนย ดังนั้น

ดังนั้น
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เปนจํานวนเต็ม ซึ่งจะมีคาไมเปนศูนยหากเสนบัพมีจุดปลาย
อยูภายในผิวปด Dirac แสดงตัวอยางสําหรับกรณีที่แมเหล็ก
ขัว้เดีย่วอยูทีจ่ดุปลายของเสนบพั และเสนเชอืกของ Dirac ทบั

กับเสนบัพพอดี (ดู Figure 5 ประกอบ) ในกรณีนี้จะไดวาฟลักซ
ของแมเหล็กที่ผานผิวปดมีคาเทากับประจุแมเหล็ก   และ

 หากเปลีย่นไปพจิารณาอนภุาคชนดิอืน่ ซึง่สมมตุวิา
มีประจุ   มุมเฟสท่ีเปลี่ยนไปจากการวนรอบวงปดคือ

แต  ไมจําเปนตองมีคาเปน  อีกตอไปแตเปนไดตั้งแต 
 ดวยเหตุนี้ผลที่ไดคือ

ซึ่งจะได

ซึ่งบงบอกวาอนุภาคตางๆ จะตองมีคาประจุเปนจํานวนเทา
ของประจุอิเล็กตรอน

ทฤษฎีแมเหล็กขั้วเดี่ยวขั้นพัฒนา
 หลงัจากที ่Dirac ไดเสนอทฤษฎแีมเหลก็ขัว้เดีย่วแลว

นั้น ไดมีการพัฒนาตอเนื่องกันมาโดยตลอด
 บรรดางานท่ีสาํคญัยกตวัอยางเชนงานของ ‘t Hooft2

และ Polyakov3 ในป 1974 และงานของ Wu และ Yang4 ในป 

1975 พบวาแมเหลก็ขัว้เดีย่วนัน้ยังสามารถพบในทฤษฎสีนาม
เกจแบบไมอาบเีลียน (non-Abelian gauge theory หรอื Yang-
Mills theory)5 ไดเชนกันโดย ‘t Hooft และ Polyakov ศกึษาคํา
ตอบของแบบจาํลอง Georgi-Glashow6 เฉพาะในสวนท่ีอธบิาย
สนามเกจ และสนาม Higgs แบบไมอาบีเลียน

 คาํตอบของ ‘t Hooft และ Polyakov นัน้มคีวามพเิศษ
คอื ศกัยเวกเตอรของแมเหล็กขัว้เดีย่วมีคาตอเน่ือง ซึง่ลกัษณะ
นี้แตกตางจากแมเหล็กขั้วเดี่ยวของ Dirac ซึ่งคาของศักยเวก
เตอรไมตอเนื่อง สวนคําตอบของสนาม Higgs นั้นใชในการ
อธิบายการทําลายสมมาตรที่เกดิขึ้นเอง (spontaneous sym-

metry breaking) ของแมเหล็กขั้วเด่ียว แตเดิม ทฤษฎีของ 
Georgi-Glashaw มีสมมาตรคือ SU(2) ปรากฎการณการ
ทาํลายสมมาตรท่ีเกิดขึน้เองนี ้ทีข่ัว้ของแมเหล็กขัว้เดีย่วจะยงั
คงมีสมมาตร SU(2) อยู แตที่บริเวณหางไกลจากขั้วแมเหล็ก 
สมมาตรนี้จะถูกทําลาย
 แมเหลก็ขัว้เดีย่วแบบ ‘t Hooft และ Polyakov นัน้ไม
ไดถกูจาํกัดอยูแคในแบบจาํลอง Georgi-Glashaw เทาน้ัน แต
ยงัพบไดในทฤษฎีการรวมแรงคร้ังใหญ (Grand Unifi ed Theory)
ชนิดอื่นๆ เชน SU(5)7 ซึ่งเปนแบบจําลองที่มีการรวมแรง
มูลฐาน 3 ชนิด ไดแก แรงไฟฟาแมเหล็ก แรงนิวเคลียรแบบ
ออน และแรงนิวเคลียรแบบเขม เขาดวยกัน
 คาดกนัวาทฤษฎรีวมแรงครัง้ใหญ ใชสาํหรบัอธบิาย
ฟสิกสมูลฐานที่ระดับพลังงานที่สูงกวาปจจุบันมาก นี่จึงเปน
เหตุผลหนึ่งที่อธิบายวาทําไมยังไมมีการคนพบแมเหล็กขั้ว
เดี่ยวในรูปแบบอนุภาคมูลฐาน กลาวคือ วิธีการหนึ่งที่จะคน
พบแมเหล็กขั้วเด่ียวได คือ จะตองรอใหมีการทดลองทาง
ฟสิกสมูลฐานในระดับพลังงานท่ีสูงพอท่ีทฤษฎีรวมแรงคร้ัง
ใหญสามารถประยุกตใชได
 นอกจากการคนพบวาแมเหล็กขั้วเดี่ยวเปนคําตอบ
ของทฤษฎีการรวมแรงคร้ังใหญแลว ยงัมอีกีเสนทางท่ีนาสนใจ
Prasad และ Sommerfeld8 ในป 1975 และ Bogomolny9 ในป 
1976 คนพบวาในกรณีพิเศษ แมเหล็กขั้วเดี่ยวของ ‘t Hooft 
และ Polyakov นั้น สามารถหาคําตอบที่เปนรูปแบบปด 
(closed form) ได ซึ่งกรณีพิเศษนี้มีความสําคัญมากและถูก
เรียกวาแมเหล็กขั้วเดี่ยว BPS (BPS monopole) แมเหล็กขั้ว
เด่ียวชนิดนี้ถูกประยุกตใชเพื่อศึกษาทฤษฎีจํานวนมาก โดย
เฉพาะทางดานทฤษฎสีมมาตรยิง่ยวด (supersymmetry) และ
ทฤษฎีสตริง (string theory) โดยแมเหล็กขั้วเดี่ยว BPS เปน
กุญแจสําคัญในการชวยเพ่ิมความเขาใจความสมมาตรใน
ทฤษฎีเหลานี้

สรุป
แมเหล็กขั้วเดี่ยวในทางทฤษฎีถูกเสนอโดย Dirac ในป 1931
ซึ่งการมีอยูของแมเหล็กขั้วเดี่ยวนั้นเปนปรากฎการณทาง

ควอนตัม การมีอยูของแมเหล็กขัว้เด่ียวจะใหผลวาประจุไฟฟา
มีคาไมตอเนื่อง
 ทฤษฎีแมเหล็กขั้วเดี่ยวนั้นถูกพัฒนามาตอเนื่องนับ

ตั้งแตนั้นมา มีการคนพบวาแมเหล็กขั้วเด่ียวมีความสัมพันธ
อยางแยกไมไดจากทฤษฎีทางมูลฐานของฟสิกสอนุภาค และ

การประยุกตใชทฤษฎีแมเหล็กขั้วเดี่ยวกับทฤษฎีตางๆ ทาง
ฟสิกสอนุภาคทําใหเกิดความเขาใจทฤษฎีเหลานั้นไดดีขึ้น
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บทคัดยอ
หลากหลายอุปกรณเครือขายตองยืนยันตัวตนกับระบบควบคุมเครือขายจากภายในสูภายนอก (Egress NAC) เพื่อรับสิทธิ์ใน
การเขาถงึเครอืขาย แตยงัมสีามปจจยัหลักท่ีตองคาํนงึในการเลอืกใชระบบเพือ่ควบคมุอปุกรณเหลานีใ้นเครอืขายขนาดใหญแบบ
หลายจุด (Multi-Hop) ประกอบไปดวย ความสามารถในการใหบริการ (Capacity) ความยืดหยุนในการใชงาน (Flexibility) และ 
ความถูกตองของระบบ (Validity) ทั้งนี้หลายระบบท่ีเปน Open source ยังมีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการใหบริการใน
การบริการผูใชจํานวนมาก นอกจากน้ีหลายระบบท่ีถูกพัฒนามาแตกตางกันของแตละผูผลิตยังมีความไมยืดหยุนในการใชงาน 
และระบบสวนใหญยงัมคีวามบกพรองในการเกบ็ขอมูล MAC address ของผูใชตามขอกําหนดของ พรบ.วาดวยการกระทาํความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 งานวิจัยนี้จึงนําเสนอการพัฒนาระบบ Egress NAC ที่สนับสนุนการทํางานของทั้งสาม
ปจจัย ผลการพัฒนาแสดงใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพดีในการทํางานบนเครือขายแบบหลายจุดขนาดใหญที่มีการเช่ือมตอ
จํานวนมาก อีกทั้งมีความยืดหยุนในการติดตั้งใชงานโดยที่ไมตองเปลี่ยนแปลงระบบเครือขายใหม และยังสามารถเก็บขอมูล
ผูใชไดอยางถูกตอง 

คําสําคัญ: การยืนยันตัวตน ระบบควบคุมการเขาถึงเครือขาย เครือขายแบบหลายจุด 

Abstract
Several different end-user devices have to authenticate to an egress NAC system prior to granting network access. 
Nevertheless, enforcing the system to control these devices in a large-scale multi-hop network presents a number of 
challenges in three main factors including capacity, fl exibility, and validity. Firstly, many open source systems provide 
insuffi cient capacity to serve the large amount of users. Secondly, several proprietary solutions may reduce the 
fl exibility of the enforcement. Lastly, due to the Thailand Computer Crime Act of 2007, the failure of collecting valid 
user MAC addresses into log fi les is still the notable problem in most systems. Hence, this paper proposes the
development of an egress NAC system to enhance the aforementioned factors. The experimental results have
indicated that our system can effectively provide the capacity under the huge number of concurrent connections. The 

development outcomes have demonstrated that the system is fl exible especially in achieving complete enforcement 
without disrupting the network. Furthermore, the system can also store valid log data of users.  

Keywords: Authentication, Egress NAC, Multi-Hop Networks
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บทนํา
ในเครือขายขนาดใหญที่มีการเช่ือมตอแบบ Multi-Hop ผูใช 
(Client) สามารถใชอุปกรณเครือขายตางๆ รองขอการใชงาน
จากหลากหลายจุด ทําใหเกิดความเส่ียงตอความม่ันคงและ
การจัดการท่ียุงยาก จงึมกีารติดตัง้ระบบควบคุมเครือขายจาก
ภายในสูภายนอก (Egress Network Access Control) หรือ 
Egress NAC เพื่อควบคุมผูใชและอุปกรณเครือขาย แตการ
เลือกใชระบบ Egress NAC สําหรับเครือขาย Multi-Hop จะ
ตองคาํนงึถงึ 3 ปจจัยหลกัประกอบดวย 1. Capacity คอืความ
สามารถในการใหบริการผูใชจํานวนมาก 2. Flexibility คือ
ความยืดหยุนในการติดต้ังและใชงาน และ 3. Validity คอืความ
ถกูตองตามความตองการพ้ืนฐาน1 ทีร่ะบบ Egress NAC ตอง
มีแตระบบในปจจุบันยังมีปญหาในทั้ง 3 ปจจัยดังนี้
  1) หลายระบบ Egress NAC แบบ Open source 
พัฒนาบนพื้นฐานของ Firewall ของระบบปฏิบัติการ Linux 
(Iptables2) ทีย่งัมปีญหาในการตรวจสอบ Packet จาํนวนมาก
ในเครือขาย Multi-Hop ขนาดใหญ ทําใหขาด Capacity ใน
การใหบริการ 
  2) ระบบ Egress NAC แบบผลิตภณัฑเชงิพาณชิย
จากผูผลติรายใหญหลายรายทีเ่ปน Client/Server based ตอง
มีการติดตั้งและตั้งคาซอฟตแวรฝงผูใช จึงขาด Flexibility ใน
การใชงาน และ Open source สวนใหญไมไดออกแบบมาเพ่ือ 
Multi-Hop ทาํใหตองดดัแปลงระบบใหมหรอืเปล่ียนโครงสราง
ของระบบเดิม ซึ่งสรางความซับซอนและอาจมีปญหาดาน
ประสิทธิภาพท่ีลดลง 
  3) นอกจากนีก้ารจดัการผูใช หรอื Accounting ถอื
เปนสวนสาํคญัสวนหนึง่ของความตองการพืน้ฐาน1 ของระบบ 
Egress NAC โดยระบบตองสามารถตรวจสอบบญัชผีูใชไดและ
ตองเก็บบันทึกขอมูลการใชงานผูใช (Log) ใหถูกตอง ซึ่งจาก
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของ

ผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐3 กําหนดใหตองมีการเก็บ MAC 
address ของเคร่ืองผูใช แต Egress NAC ในเครือขาย Multi-Hop
สวนใหญลวนลมเหลวตอ Validity ในการเก็บขอมูลดังกลาว 

เนื่องจาก MAC address จะถูกเปลี่ยนไปในแตละ Hop ตาม
หลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบ Multi-Hop 
 จากปญหาในปจจัยหลักทั้ง 3 ปจจัย งานวิจัยนี้จึง

เสนอการพัฒนาระบบ Egress NAC สําหรับ Multi-Hop 
networks ดวย Open source โดยมกีารทดสอบ Capacity ถงึ 

32,766 การเชื่อมตอ อีกท้ังทํางานแบบ Bridge4 เพื่อ Flexibility 
ในการติดตั้ง และประยุกต GetMACAddress5 module เพื่อ 
Validity ในการเก็บ Log ของผูใช

 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 Multi-Hop networks
 หากอุปกรณเครือขายทุกชิ้นเชื่อมตอเขาเพียง 1 
Local Area Network (LAN) การสื่อสารจะเปนการสงขอมูล
แบบ Single-Hop โดยท่ีขอมูลที่สงภายใน LAN จะถูกสงจาก
เครือ่งสูเครือ่งโดยตรง ซึง่ Gateway Router หรอื Egress NAC 
Server มักติดตั้งภายใตเครือขายเดียวกับเคร่ืองลูกขายดัง 
(Figure 1) แตหากมกีารสงขอมลูจากตนทางถงึปลายทางผาน 
LAN มากกวา 1 LAN ขึ้นไป จะเปนระบบเครือขายแบบ 
Multi-Hop ซึ่งมักเปนเครือขายขนาดใหญ เนื่องจากมีสวน
ประกอบเปนเครอืขายยอยๆ หลายเครอืขาย (Multi-LAN) การ
สงขอมลูจะถูกสงตอแบบ Hop by Hop ผานอปุกรณเครอืขาย
อยาง Switch หรือ Router ที่ทําหนาที่แยกเครือขายในแตละ 
Hop ออกจากกัน โดยสุดทายตองสงผาน Core layer ของ
ระบบกอนออกสูเครือขายภายนอกดัง (Figure 2)
 Egress NAC สําหรับ Multi-Hop networks
 ระบบ Egress NAC ใชควบคุมผูใชภายในกอนออก
สูเครือขายภายนอก สวนใหญผูใชตองผานการยืนยันตัวตน 
เชน การใช Username และ Password เปนตน จากนัน้ระบบ

จะจดจําคา IP address หรือ MAC address ของเครื่องผูใช 
เพื่อใหสิทธิ์ Packet ผูใชที่ผานการยืนยันตัวตนในการเขาใช
งานเครือขายหรือเขาถึงอินเทอรเน็ต

F igure 1 Single-Hop connections

 ในการติดตัง้ระบบ Egress NAC เพือ่ใชควบคุมเครือ
ขายขนาดใหญที่มีการเช่ือมตอแบบ Multi-Hop จําเปนตอง
คํานึงถึง 3 ปจจัยหลัก ดังนี้
 1)  Capacity คือความสามารถในการรองรับการ

เชื่อมตอจํานวนมาก เนื่องจากจํานวนอุปกรณเครือขายและผู
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ใชจํานวนมากทําใหเกิดปริมาณ Packet มหาศาล ที่ Egress 
NAC server จะตองมีประสิทธิภาพท่ีดีในการตรวจสอบและ
จัดการสิทธิ์ของ Packet เหลานั้น 
   2)  Flexibility หรือความยืดหยุนในการใชงาน 
ประกอบไปดวย 1. สามารถนํา Egress NAC server ไปติด
ตัง้เขากบั Core layer ของเครือขายโดยท่ีตองไมเปล่ียนแปลง
โครงสรางของระบบเดมิ 2. ลดการตัง้คาทีซ่บัซอนแกผูใช และ 

3. ตองสนับสนุนอปุกรณเครอืขายและระบบปฏิบตักิารท่ีหลาก
หลาย
 3) Validity คือตองถูกตองตามความตองการพ้ืน
ฐานของ Egress NAC ประกอบดวย Authentication, Au-
thorization, และ Accounting หรือ AAA1

 ปญหาดาน Capacity ของระบบ Egress NAC 
 สวนใหญมักพบในระบบ Egress NAC ที่เปน Open 
source หลายระบบ เชน Coovachilli6, ClearOS captive 
portal7, PepperSpot8 และ NoCatAuth9 เปนตน ที่อาศัย 
Firewall ของระบบปฏิบัติการ Linux อยาง Iptables2 เปนตัว
ชวยตรวจสอบสิทธิ์ของ Packet ผูใช ซึ่งหากตองตรวจสอบ 
Packet ผูใชจํานวนมาก ประสิทธิภาพจะลดลงจนอาจไม
สามารถใหบริการตอได (ดังจะกลาวในหัวขอ “ทดสอบ
ประสิทธิภาพดาน Capacity”)
 ปญหา Flexibility ในการใชงาน Egress NAC
 การใชมาตรฐาน IEEE 802.1x10 ทีผู่ใชตองยนืยันตัว
ตนกอนถึงจะไดรับหมายเลข IP address เพื่อใชสื่อสาร ซึ่ง
หากเปนอุปกรณ เชน Printers Scanners และ IP phones 
เปนตน ที่ไมสามารถยืนยันตันตนดวยตัวอุปกรณเองได นั่น
คอืจะไมม ีIP address ใชสือ่สาร จาํเปนตองตัง้คาเพือ่อนญุาต
ใหอุปกรณเหลานี้สื่อสารได เพิ่มความยุงยากในการจัดการ
อุปกรณลักษณะดังกลาว 
 Cisco NAC11, Microsoft NAP12, และ TCG TNC13 
เปนระบบ NAC แบบ Client/Server14, 1515</style></Display 
Text><record><rec-number>101</rec-number><foreign-
keys><key app=”EN” db-id=”a0p9ddfv0xzztwef0f3xfpt3e
00prttdrfrr”>101</key></foreign-keys><ref-type 

name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contrib
utors><authors><author>G.J. Serrao</author></au-
thors></contributors><titles><title>Network access control 

(NAC ที่พัฒนาโดยผูผลิตอุปกรณเครือขายรายใหญ ซึ่งตองมี
การจัดการ Agent ที่ฝงผูใชทําใหเกิดความยุงยากและการ
เปลี่ยนอุปกรณตองคํานึงถึงความเขากันไดของแตละผูผลิต 
สวน Open source NAC มักถูกออกแบบมาใหใชงานในเครือ
ขายแบบ Single-Hop เชน Coovachilli6, Rahunas16, Zero-

shell17, และ ISAN-SNAC18, 19 เปนตน หากจะนําไปใชบนเครือ
ขายแบบ Multi-Hop จะตองปรับเปล่ียนการทํางานภายในใหม 
ซึง่ไมสะดวกตอผูใชทีไ่มมคีวามสามารถในการดดัแปลงระบบ 
อกีทัง้สวนใหญมรีะบบจาย IP address ในตวั ทาํใหตองเปล่ียน
โครงสรางเครือขาย สรางความยุงยากตอผูดูแลระบบในการ
จัดการระบบ IP address ใหม
 ปญหา Validity ของระบบ Egress NAC 
 ระบบจะตองทํางานถูกตองตามความตองการพ้ืน
ฐาน 3 อยาง คือ Authentication, Authorization, และ 
Accounting หรือ AAA ซึ่งทุกระบบ Egress NAC ลวนแต
สามารถ Authentication และ Authorization ผูใชได แตสวน
ใหญยงัมปีญหาสวน Accounting ทีย่งัเกบ็บนัทกึขอมลูการเขา
ใชงานผูใช (Log) ไมถูกตอง 

Fi gure 2 Multi-Hop connections

 ในการส่ือสารแบบ Multi-Hop หมายเลข MAC 
address จะมีความผิดพลาดเน่ืองจากถูกเปล่ียนแปลงในแตละ 
Hop (เห็นไดจาก MAC address ที่ติดตอกับ Egress NAC 
ไมใชของ Client แตเปนของ Core Switch ซึง่เปน Hop ลาสดุ
ที่เชื่อมตอกับ Egress NAC ดัง (Figure 2) จากการสํารวจ

ระบบ Egress NAC ที่ทํางานบน Multi-Hop networks ที่เปน
ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย เชน Sangfor IAM20 (กําลังใชงานใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) Forescout21 และ ระบบอ่ืนๆ ทีไ่ม
สามารถเปดเผยขอมูลได พบวาเก็บขอมูล MAC address
ผูใชผิดพลาด หลายระบบเลือกที่จะไมเก็บ MAC Address 
ทาํใหไมสามารถนาํ Log ไปใชเปนหลกัฐานตามขอกําหนดของ
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หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐3 ได แมวาระบบ Egress NAC ที่ใช 
Module getMACAddress5 สามารถเก็บ MAC address ใน
เครอืขาย Multi-Hop ไดถกูตอง แตยงัไมมกีารทดสอบ Capac-
ity ในระบบเครอืขายขนาดใหญ ซึง่ถือเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญ
ของระบบ Egress NAC สําหรับ Multi-Hop networks

วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบ
 ในการพัฒนาระบบไดคํานึงถึง 3 ปจจัยหลักที่กลาว
ในขางตน โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
  1)  เพ่ือสนบัสนนุ Capacity ของเครอืขายขนาดใหญ 
ซึ่งระบบไดเลือกใช Ipset22 เปนตัวกรอง Packet ผูใชเพื่อลด
ขอจํากัดของระบบ Egress NAC หลายระบบที่ทํางานโดย
อาศัย Iptables2 เปนตัวกรอง Packet ที่มีการตรวจสอบกฏ
แบบ Linear order จากบนสูลาง ทําใหอาจมีปญหาตอการ
ตรวจสอบ Packet จํานวนมากภายใตเครือขายขนาดใหญ 
(กรณี Worst case คือ Packet ที่ตรวจสอบไมตรงกับกฎใด
เลย ทําใหเสียเวลาในการเปรียบเทียบกับกฏที่มีอยู)
  2) เพื่อใหระบบมี Flexibility ในการนําไปใชงานใน
เครือขายขนาดใหญทีต่องติดต้ัง Egress NAC server ที ่Core 
layer ของระบบ จงึพฒันาระบบดายการเชือ่มตอแบบ Bridge4 
โดยเสมือนวา 3rd hop ใน (Figure 2) เชือ่มกับ 4th hop โดยตรง 
ที่ Egress NAC server ตองทํางานแบบ Transparent 
นอกจากนีจ้ะตองไมมกีารตัง้คาใดๆ ในฝงผูใช และสามารถใช
กับระบบ IP address เดิมของเครือขายไดทันที
  3)  เพื่อความ Validity ของการจัดการผูใช (Ac-
counting) ในงานวจิยันีไ้ดประยกุต Module getMACAddress5 
เพื่อการเก็บขอมูล Log ที่ถูกตอง

การพัฒนาระบบ
 งานวิจยันีไ้ดพฒันาระบบแบงออกเปน 4 สวนหลักๆ 
ดังนี้
  สวนที่ 1 Core service ใชควบคุมสิทธิ์ผู ใช 
(Authorization) ซึง่การตรวจสอบสิทธ์ิของ Packet ผูใชวาผาน

การยืนยนัตวัตนแลวหรือไม ใชการตรวจสอบกฏ Firewall ของ 
Ipset 6.222 ที่มีประสิทธิภาพในการ Matching packet เนื่อง
ดวยใชวิธีการ Hash จึงมีความเร็วในการ Matching โดยสราง 
Whitelist เพื่อเก็บคา IP address ผูใชที่ผานการยืนยันตัวตน
เพื่อใหสิทธิ์ในการเขาถึงเครือขาย ซึ่งการเพิ่มหรือลบ IP ad-

dress ผูใชใน Whitelist ดวย Ipset ที ่Core Service จะทาํการ 
Execute คําสั่งตอไปนี้

# Add IP address to Whitelist

/usr/sbin/ipset add whitelist IP
client

# Delete IP address from Whitelist

/usr/sbin/ipset del whitelist IP
client

  
 สวนที่ 2 Accounting ใชเชื่อมตอกับ Egress NAC 
ดัง (Figure 2) ทําเปน Database server (ติดต้ังเปน MySQL 
version 14.14) เพื่อใชในการเก็บและตรวจสอบขอมูลผูใชที่
สงมาจาก Core service และติดต้ังเปน Freeradius-2 เพื่อใช
ตรวจสอบผูใชและเก็บ Log
  สวนที่ 3 User interface ติดต้ัง Apache 2.0 web 
server บน Egress NAC และพัฒนา login.php ดวย PHP 
เพื่อตรวจสอบการยืนยันตัวตน (Authentication) กับ Server 
ทีจ่ดัเกบ็ขอมลูผูใช (Accounting) โดยผูใชตองปอน Username 
และ Password เพือ่ยนืยันตัวตน อกีทัง้ควบคมุ Session ผูใช 
(ประกอบไปดวย Login, Logout, Session timed out) ในสวน
การติดตอระหวาง Core service และ PHP ใช XML-RPC23 
เปนตัวเชื่อม 
 สวนที่ 4 Get MAC address ใชเก็บคา MAC
address ที่ถูกตองจาก Client โดยใช GetMACAddress5 ซึ่ง
เครื่อง Client ตองติดต้ัง Agent เพื่อดึงคา MAC address แต
ตัว Agent จะแฝงอยูใน login.php และจะติดต้ังโดยอัตโนมัติ
เมือ่ผูใชผานการยนืยันตัวตน ซึง่ลดปญหาความยุงยากในการ
จัดการ Agent 
 Egress NAC พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ CentOS 
6.7 kernel 2.6 และทํางานแบบ Bridge ทําใหไมตองเปลี่ยน

โครงสรางของเครือขาย สามารถติดต้ังที ่Core layer ของระบบ
ไดทันที เชน ติดต้ังระหวาง Core switch และ Gateway 
router ดัง (Figure 2) โดยท่ีไมตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เชื่อมตอใหม

Algorithm 1.1 Egress NAC Operation – Authentication

1: procedure AUTHENTICATION (Usr
client

, Pwd
client

, IP
client

)

2:   if Usr
client

 = Usr
radius

 && Pwd
client

 = Pwd
radius

 then

3:    mac = getMACAddress()

4:    log  Usr
client

, IP
client

, mac

5:    login = ture

6:    go to procedure CORESERVICE (IP
client

, login) 

7:   end if

8: end procedure
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  การทํางานของระบบ
  ผูใชจะตองทําการยืนยันตัวตนกอน โดยระบบจะ
ทําการเปล่ียนปลายทางของผูใชไปท่ี login.php (สวนท่ี 3) 
เพราะผูใชไมไดอยูใน Whitelist จากนั้นเร่ิมปอนขอมูล 
Username (Usr

client
) และ Password (Pwd

client
) สวน IP 

address เคร่ืองผูใช (IP
client

) จะถูกสงมายัง Egress NAC 
server ดวย login.php โดยอัตโนมัติ จากนั้นก็จะเขาสู 
Procedure Authentication ใน Algorithm 1.1 ซึ่ง Server จะ
นําขอมูล Usr

client
 และ Pwd

client
 ไปตรวจสอบกับ Accounting 

server หากตรงกับขอมูลท่ีมีในระบบแสดงวาผูใชมีตัวตนอยู
จริง ทีห่นา login.php กจ็ะทําการเรียก getMACAddress (สวน
ที ่4) ทีพ่ฒันาดวย JAVA Applet (ตดิตัง้โดยอตัโนมตัผิาน Web 
browser) เพือ่ดงึคา MAC address ทีแ่ทจรงิของเคร่ือง Client 
จากนั้นนําขอมูลผูใชไปเก็บไวใน Log fi les ที่ Accounting 
server 
 เม่ือยืนยันตัวตนเสร็จ ขอมูล IP

client
 และสถานะการ 

Login ของผูใช (ซึง่คาจะเปน True เม่ือผูใชทาํการ Login และ
คาจะเปน False เมื่อผูใชทําการ Logout หรือ Session timed 
out) จะถูกสงไปที่ Procedure Core service ตาม Algorithm 
1.2 โดยระบบจะสราง Whitelist ดวย Ipset โดยเก็บคา IP 
address เพือ่ใชกรอง Packet ผูใชของผูใชทีผ่านการยืนยนัตัว
ตน และ IP address จะถูกลบออกจาก Whitelist เมื่อผูใช 
Logout หรือ Session timed out 

Algorithm 1.2 Egress NAC Operation – Core service

1: procedure CORESERVICE (IP
client

, login)

2:  start = ture

3:  while start do  

4:   if IP
client

 in whitelist && login = false then

5:     whitelist  IP
client

 

6:   else if login = true then  

7:     whitelist  IP
client

8:   end if 

9:   If start = false then  /* Close service */

10:     go to 3 

11:   end if

12:   end while  

13: end procedure

 ซึ่งถา IP
client

 อยูใน Whitelist ระบบจะยอมปลอย 
Packet ผูใชผาน แตหากไมอยูและผูใชผานการยืนยันตัวตน 

(login=true) คา IP address ผูใชกจ็ะถกูนาํไปเก็บใน Whitelist 
แตหาก IP ใดไมอยูใน Whitelist ซึ่งเกิดจากผูใชไมผานการ
ยืนยันตัวตน ผูใช Logout หรือ Session timed out ระบบจะ 
Redirect ไปยงัหนา login.php เพ่ือใหผูใชยนืยันตัวตน หากผู
ดูแลระบบทําการปดการทํางานของ  Core Service 
(start=false) ตวั Service กจ็ะไมสามารถใหบรกิารในการตรวจ
สอบ Whitelist ได นั่นคือปดการทํางานของระบบ Egress 
NAC
 การเชื่อมตอเครือขาย
 เพือ่ทดสอบระบบทีพ่ฒันา ไดเชือ่มตอแบบระบบปด
เพือ่ควบคุมปจจัยอืน่ๆ ทีอ่าจมีผลตอการวัดประสิทธิภาพของ
ระบบ ดัง (Figure 2) โดยจําลองการเช่ือมตอแบบเครือขาย 
Multi-Hop ที่ใชอยูจริงทั่วไป และใชอุปกรณเครือขายจริง ซึ่ง
ออกแบบการเชื่อมตอทั้งหมด 4 hops แตละ hop มีราย
ละเอียดอุปกรณที่เชื่อมตอแตกตางกัน ดังนี้
 1st hop – เปนสวน Distribution layer ใช Switch 
Cisco 2960 เชื่อมตอกับ Switch ใน Access Layer (3Com 
baseline switch 2824) เพือ่กระจายการเช่ือมตอของ Endpoint 

อยาง PC หรือ Laptop เปนตน โดยมี PC เปนเครื่องผูใชที่นํา
มาทดสอบซ่ึงมีคุณสมบัติ คือ Intel Core 2 Duo 2.66GHz 
2GB of RAM 500GB Hard disk และเช่ือมตอดวย Intel 
PRO/1000 Network Interface Card  
 2nd hop – Switch (Cisco 2960) เชือ่มตอกบั Access 
Point เพื่อกระจายการเช่ือมตอไปยังอุปกรณไรสายเชน 
Tablets หรือ Smart phones เปนตน 
  3rd hop – เปน Core Switch (Cisco 2960) ติดตั้งที่ 

Core layer ของระบบ เพือ่เชือ่ม Gateway router และ Switch 
ที่อยูใน Distribution layer 

  4th hop – เปนสวนของ Gateway router ที่เชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต โดยติดตั้งเปน Server ที่มีคุณสมบัติ คือ Intel 
Core i5 3.30GHz 4GB of RAM 1TB Hard disk และเชื่อม
ตอดวย 10BaseT/100BaseT/1000BaseT Network Interface 
Card ระบบปฏิบัติการที่ใช คือ CentOS 6.7 และติดตั้ง 
Apache 2.0 เปน Web server

 เครื่อง Egress NAC มีคุณสมบัติ คือ Intel Xeon 2 
processors 2.0 GHz 4GB of RAM Hard disk 1TB และ มี 
2 Network Interface Cards ที่มีคุณสมบัติคือ 10BASE-
T/100BASE-TX/1000BASE-T โดย Card ที่ 1 เชื่อมตอกับ 
Core switch สวน Card ที่ 2 เชื่อมตอกับ Gateway router 

และติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS 6.7 รวมกับ Iptables-
1.4.7 Ipset-6.11 Apache-2.0 PHP5 และ MySQL-14.14 เพือ่ 
Run ซอฟตแวร Egress NAC ที่พัฒนา อีกทั้งเชื่อมตอกับ 

Accounting server เพื่อตรวจสอบและเก็บ Log ขอมูลผูใช  
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 Egress NAC ถูกพัฒนาใหทํางานแบบ Bridge 
สามารถติดตั้งท่ี Core layer โดยไมตองแกไขโครงสรางของ
เครือขายที่มีอยูกอนหนา ดังจะเห็นไดจากตําแนงที่ติดตั้ง
ระหวาง 3rd hop กับ 4th hop ใน (Figure 2) เพียงแตตองตั้ง
คา IP address ของ Egress NAC ใหสอดคลองกับเครือขาย 
นั่นคือตองมี IP ให Egress NAC ในการ Redirect packet ผู
ใชที่ยังไมผานการยืนยันตัวตนไปยัง login.php ที่ Egress 
NAC server
 ในการเชื่อมตอแบบ Bridge จะตองเชื่อม Egress 
NAC server เพือ่ขวางทาง Packet กอนทีจ่ะออกสูอนิเทอรเนต็ 
เชน ขวางระหวาง Core switch และ Gateway router (ดัง 
Figure 2) แตระบบจะตองมีการตั้งคาใหสนับสนุนการทํางาน
แบบ Bridge ดวย โดยที่ Egress NAC server จะตองแกไข 
Confi guration fi les บนระบบปฏิบัติการ CentOS ที่ /etc/sy-
sconfi g/network-scripts/ ประกอบไปดวย 3 fi les (Ifcfg-eth0, 
Ifcfg-eth1, และ Ifcfg-br0) ดังตอไปนี้

Ifcfg-eth0 Ifcfg-eth1

DEVICE=eth0
TYPE=ETHER
BRIDGE=br0

DEVICE=eth1
TYPE=ETHER
BRIDGE=br0

  
  จากการเชื่อมตอใน (Figure 5) ไฟล ifcfg-eth0 เปน
ไฟลที่ตั้งคาใหกับ Network Interface Card ที่ชื่อ eth0 
(หมายเลข 1) และไฟล ifcfg-eth1 ตัง้คาใหกบั eth1 (หมายเลข 

4) จะเห็นวามีชนิดเปน Ether (Ethernet) ทั้งสอง Cards ที่
สาํคญั Bridge=br0 คอืการเชือ่มทัง้สอง Cards เขาหากนัดวย 

Bridge ที่ชื่อ br0 ซึ่งมีการตั้งคาดังในไฟล ifcfg-br0 ดังนี้

Ifcfg-br0

DEVICE=br0

TYPE=Bridge

IPADDR=10.99.90.2
GATEWAY=10.99.90.1
NETMASK=255.255.255.248

  
 จากไฟล ifcfg-br0 เปนการเช่ือม eth0 กบั eth1 โดย

มีการต้ังคา IP address ใหอยูใน LAN เดียวกับ Core layer 
เพื่อใหระบบสามารถ Redirect packet ของผูใชมายังหนา 
login.php ที่ Egress NAC server ได และต้ังคา Gateway 

และ Subnet mask ไปยัง Gateway router เพื่อเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตตอไป

ทดสอบประสิทธิภาพดาน Capacity
 งานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพ ดังนี้
  1) เนือ่งดวยหลายระบบ Egress NAC แบบ Open 
source ตรวจสอบ Packet ผูใชดวย Iptables งานวิจัยนี้จึงได
ทดสอบ Iptables-based egress NAC ดวยจํานวนการเชื่อม
ตอที ่254 อตัรารองขอการเชือ่มตออยูที ่1000 req/s (requests 
per second) และเพิม่กฏ Iptables จาก 0 ถงึ 30,000 กฏ เพือ่
ทดสอบวาระหวางระบบที่มีกฏนอยๆ กับกฏจํานวนมาก จะมี
ผลตอการตรวจสอบ Packet ที่ผานเขาออกระบบมากนอย
เพียงใด โดยทําการทดสอบ 30 ครั้ง ในแตละการเพิ่มกฏ และ
เชื่อมตอแบบ Multi-Hop ดัง (Figure 2)
  2) ทดสอบระบบ Egress NAC ที่พัฒนา โดย
ทดลองแบบเดียวกับท่ีทดลองในระบบ Egress NAC แบบ 
Iptables-based เพือ่หาวาระบบทีพ่ฒันาจะมคีวามสามารถใน
การตรวจสอบ Packet จาํนวนมากในเครอืขายแบบ Multi-Hop 
มากนอยเพียงใด   
   นอกจากนี้เพื่อทดสอบ Capacity ที่อาจตอง
เผชิญในเครือขายท่ีมีขนาดใหญมาก จึงไดทดสอบเพ่ิม 
Request rate ที่ 5,000 20,000 และ 40,000 (req/s) และใน
แตละ Rate ทดสอบจาก 510 ถึง 32,766 connections และ
เพิ่มกฏ Firewall จาก 0 ถึง 30,000 โดยทดสอบ 30 ครั้ง ใน
แตละการเพิ่มกฏ 
  เครื่องมือที่ใชทดสอบ 

 การวัดประสิทธภิาพไดใชซอฟตแวรทดสอบประสิทธิภาพ
httperf-0.9.024 เพือ่ทดสอบการรบัสง Packet ผานตัว Egress 
NAC วามีประสิทธิภาพในการสงตอ Packet ของผูใชที่ผาน
การยืนยันตัวตนแลว หรือ การปฏิเสธ (Reject) Packet ของ
ผูใชทีย่งัไมผานการยนืยนัตัวตนมากนอยเพยีงใด โดย httperf 
จะสง Packet ขอมูลจาก Client ทั้งขอมูลที่กระทบกฏแลว
ยอมรบัใหปลอยผานไปยัง Gateway router ได และขอมูลที่
ไมกระทบกฏใดเลย ซึ่ง Packet จะถูก Drop ทิ้งทันที ซึ่งได
ทําการวัดคาหลักๆ ดังนี้

 -  Connection time เปนคาเวลา (ms) ทีใ่ชในการ
สง Packet จากเครื่องผูใชผาน hop ตางๆ และผาน Egress 
NAC ไปยัง Gateway router

  -  Response time เปนคาเวลา (ms) ที่สงจาก 
Gateway router ผาน Egress NAC และ hop ตางๆ กลับ
มายังเครื่องผูใช 
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Fig ure 3 Comparison of the iptables-based egress NAC and our egress NAC

ผลการทดลอง
ผลการวัดประสิทธิภาพระบบ Egress NAC แบบ Open 
source ที่ทํางานแบบ Iptables-based ผลปรากฏดัง 
(Figure 3) จากรูปจะเห็นวาหากจํานวนกฏนอย (0-13,000) คา

Connection time และคา Response time ของ Iptables-
based มีคานอยมาก โดยคาเวลาท่ีมากท่ีสุดที่ชวงความเช่ือ
มั่น 95% คือ 1.34±1.15 ms และ 2.60±1.16 ms ตามลําดับ 
นัน่คอืระบบยงัมปีระสทิธภิาพในการตรวจสอบ Packet ของผู
ใชไดเปนอยางดี แตเม่ือจํานวนกฏมีมากข้ึน (17,000-30,000) 
ยิง่เพิม่จาํนวนกฏคาเวลาทีไ่ดยิง่เพิม่ขึน้เปนอยางมาก โดยคา 
Connection time และคา Response time ที่มากท่ีสุดคือ 
192.23±1.83 ms และ 354.25±5.49 ms ตามลําดับ ซึ่งสงผล

ตอประสทิธภิาพทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัระบบทีง่านวิจยันีพ้ฒันา 
ซึ่งจะเห็นวาแมวาจะเพ่ิมจํานวนกฏมากข้ึนก็ไมสงผลตอ

ประสิทธิภาพการตรวจสอบที่ลดลง โดยคา Connection time 
และคา Response time ที่มากที่สุดคอื 0.50±0.046 ms และ 
0.82±0.044 ms ตามลําดับ ซึ่งเปนคาเวลาที่นอยมาก
 และเนื่องจาก Packet ที่ Egress NAC จะตองตรวจ
สอบกับกฏ Firewall ทีม่อียู อกีทัง้ตองนาํขอมลูไปประมวลผล

จึงจะสง Packet ตอบกลับผูใชได ทําใหคา Response time มี
คามากกวา Connection time อยางไรก็ตามจะเห็นวาระบบที่
พัฒนามีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ Packet ผูใชมากกวา 

  นอกจากการทดสอบ Capacity ในขางตนแลว งาน
วจิยันีย้งัทําการวดัประสทิธภิาพของระบบทีต่องเผชญิกับเครอื
ขายทีม่ขีนาดใหญมากในสถานการณตางๆ ตามทีก่ลาวมา ผล

ที่ไดแสดงดัง (Figure 4)
 ซึง่พบวา Request rate และ จาํนวน Connection ที่
มากข้ึนยอมสงผลตอคาเวลาท่ีเพิม่ขึน้เพราะมี Traffi c มากข้ึน 

อยางไรก็ตามรูปแบบของคาที่ไดคลายกัน โดยที่ 5,000 และ 

20,000 Request rate แมวาจะมีการเพิ่มขึ้นและลดลงของ 
Connection time และ Response time อยูตลอด (ทั้งนี้ก็
เนื่องจากขึ้นอยูกับจังหวะความคับคั่ง และความสามารถใน
การประมวลผลของ Egress NAC ณ เวลานั้นๆ) แตการเพ่ิม 
Connection และจํานวนกฏไมไดทําใหคาเวลาแตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง คาที่ไดยังคงใกลเคียงกันในแตละการเพิ่ม Con-
nection
 ที่ 40,000 Request rate ลักษณะของคาที่ไดยังคง
เปนเชนเดมิ คอืไมไดแตกตางกันอยางส้ินเชงิในแตละการเพิม่ 
Connection แตจะสังเกตวาคา Response time ที่ 510 con-
nections ยังอยูในระดับตํ่ากวา 300 ms เนื่องจากจํานวน 
Connection ยงัไมมาก แมม ีRequest rate ทีม่ากแตหากระบบ
ยังสามารถประมวลผลจัดการ Packet ได คาที่ไดก็จะไมเพิ่ม
มากนัก แตเมื่อจํานวน Connection มากข้ึนผนวกกับ Re-
quest rate ทีม่าก คากจ็ะมากข้ึนโดยข้ึนอยูกบัความคับค่ังและ
การประมวลผล Packet ที่ Egress NAC ณ ชวงเวลานั้นๆ
 อยางไรก็ตามแมวาจะเพิ่ม Request rate ไปที่ 
40,000 req/s จํานวน Connection มากถึง 32,766 และมีกฏ 
Ipset ถงึ 30,000 กฏ คา Connection time และคา Response 

time ที่มากท่ีสุดยังอยูในระดับที่นอยและไมแตกตางอยางสิ้น
เชิงกับจํานวนกฏที่นอยกวา นั่นแสดงวา ระบบ Egress NAC 
ที่พัฒนาสามารถใหบริการเครือขาย Multi-Hop ขนาดใหญได

อยางดี และหากใช Hardware ที่มีประสิทธิภาพมากกวานี้ก็
อาจไดคาเวลาที่นอยลง 
 ทดสอบ Flexibility ของการใชงานระบบ

 เพื่อความยืดหยุนในการติดตั้ง ไดพัฒนาระบบให
สามารถเชื่อมตอที่ Core layer โดยท่ีสามารถใชระบบ IP ad-
dress ของเครือขายเดิม ซึ่งไมสามารถทําไดกับระบบ Open 
source หลายระบบที่กลาวมา 
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Figu re 4 Our egress NAC in different request rates, connections, and rule numbers

 จาก (Figure 5) เปนการเช่ือมตอแบบ Bridge ที่ 

Core layer ของระบบ เริม่จากเช่ือม Egress NAC ทีห่มายเลข 
1 เขากับ Core switch ที่หมายเลข 2 และท่ีหมายเลข 3 ก็จะ
เช่ือมไปยัง Switch ที่ Distribution layer ตอไป ในสวนการ

เช่ือมตออินเทอรเน็ต หมายเลข 4 ที่ Egress NAC เชื่อมตอ
ไปยังหมายเลข 5 ที่ Gateway router และหมายเลข 6 เชื่อม
ตออินเทอรเน็ตตอไป จากน้ันตั้งคา Confi guration fi les ตาม
ที่กลาวมาแลวในหัวขอ “การเช่ือมตอเครือขาย”
  ระบบเดิมท่ีไมมี Egress NAC จะเชื่อมตอ Core 

switch จากหมายเลข 2 ไปยังหมายเลข 5 ที ่Gateway router 
โดยตรง แตเม่ือติดตั้งระบบ Egress NAC ก็เพียงนํามาแทรก

กลาง จงึไมตองแกโครงสรางของระบบเดิม เพิม่ Flexibility ใน
การติดตั้งอยางมาก นอกจากน้ีระบบยังไมตองต้ังคาใดๆ ฝง 
Client ทําใหไมมีขอจํากัดในการใชงานระบบจาก Client ทุก
อุปกรณและทุกระบบปฏิบัติการ
 ทดสอบ Validity ในการเก็บขอมูลผูใช

 เม่ือผูใชทาํการ Login เขาสูระบบผานหนา login.php 
หากขอมูลผูใชถูกตองก็จะนําขอมูลผูใชตามขอกําหนดของ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง

หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. 2550 ไปเก็บไวใน Log fi les ที่ Accounting 

server 



Vol 35. No 2, March-April 2016 Development of an Egress NAC System for Multi-Hop Networks 259

 
Figur e 5 Core layer network set up

 
Figure  6 Authentication log

   
  ในการตรวจสอบ Validity ของการเก็บขอมูลสําคัญ
อยาง MAC address ที่แทจริงของเครื่องผูใชใน Log fi les ผล
การเก็บขอมูลปรากฏดัง (Figure 6) จะเห็นวาแมวาเคร่ือง 

Client จะอยูตาง Hop กับ Egress NAC server (Figure 2) 
ระบบยังสามารถเก็บ MAC address (00-3B-9D-CB-5F-7A) 

ทีเ่ปนหมายเลขจริงของเครือ่งผูใชทีใ่ชในการทดลองและขอมลู
อืน่ๆ ตามขอกาํหนดของหลักเกณฑการเกบ็รกัษาขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 ไดอยางถูกตอง 

สรุปผล
เครื่อขาย Multi-Hop มักเปนเครือขายขนาดใหญที่ตองมีการ
เชื่อมตออุปกรณเครือขายหลายชนิด การเลือกระบบ Egress 

NAC จึงตองคํานึงถึง 3 ปจจัยหลัก คือ Capacity Flexibility 
และ Validity ซึง่ระบบ Open source สวนใหญมกัมปีญหาบน
เครือขายแบบ Multi-Hop ที่ตองแกไขระบบเครือขายใหมให
สนบัสนุนระบบท่ีเลือกมาติดตัง้ อกีทัง้ม ีCapacity ทีน่อย หรอื
อีกหลายระบบท่ีตองต้ังคา Agent ฝง Client อาจมีปญหา 
Flexibility ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณเครือขาย และความเขา

กันไดของซอฟตแวรที่ทํางานแตกตางระบบปฏิบัติการ และ
ระบบทีไ่มตองตัง้คาฝง Client กย็งัคงมปีญหา Validity ในการ
เก็บขอมูล Log ของผูใชที่ผิดพลาด 

  งานวิจัยนี้จึงพัฒนาระบบ Egress NAC เพื่อ
สนับสนุนการทํางานทั้ง 3 ปจจัยหลัก โดยมีทั้งประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ ความยืดหยุนในการติดต้ังใชงาน และความ
ถูกตองในการเก็บขอมูลผูใช
  แตระบบยังตองพัฒนาตอในสวนความสามารถใน
การใหบริการในกรณีที่ระบบมีความขัดของ (เนื่องจากติดต้ัง
ที่ Core layer ของเครือขายซึ่งเปนจุดสําคัญที่สุดของระบบ) 

โดยจะตองสงผลนอยมากตอการใชงานตามปกตขิองเครอืขาย
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ใหขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของจากการตรวจสอบเอกสารประกอบ



 วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา (Materials and Methods) ใหระบุรายละเอียด วัน เดือน ปที่ทําทดลอง วัสดุ 
อปุกรณ สิง่ทีน่าํมาศึกษา จาํนวน ลกัษณะเฉพาะของตัวอยางทีศ่กึษา อธบิายวิธกีารศึกษา แผนการทดลองทางสถิต ิวธิกีาร
เก็บขอมูลการวิเคราะหและการแปรผล
 ผลการศึกษา (Results) รายงานผลที่คนพบ ตามลําดับขั้นตอนของการวิจัย อยางชัดเจนไดใจความ ถาผลไม
ซับซอนและมีตัวเลขไมมากควรใชคําบรรยาย แตถามีตัวเลข หรือ ตัวแปลมาก ควรใชตารางหรือแผนภูมิแทน
 วิจารณและสรุปผล (Discussion and Conclusion) แสดงใหเห็นวาผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงคและ
เปรยีบเทียบกบัสมมติฐานของการวิจยัทีต่ัง้ไว หรอืแตกตางไปจากผลงานท่ีมผีูรายงานไวกอนหรือไม อยางไร เหตผุลใดจึงเปน
เชนนั้น และมีพื้นฐานอางอิงที่เชื่อถือได และใหจบดวยขอเสนอแนะที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือทิ้งประเด็นคําถาม
การวิจัย ซึ่งเปนแนวการสําหรับการวิจัยตอไป
 ตาราง รปู ภาพ แผนภมู ิ(Table, Figures, and Diagrams) ควรคัดเลือกเฉพาะทีจ่าํเปน แทรกไวในเนือ้เรือ่งโดย
เรียงลําดับใหสอดคลองกับคําอธิบายในเน้ือเร่ือง และมีคําอธิบายสั้น ๆ เปนภาษาอังกฤษ ที่สื่อความหมายไดสาระครบถวน
กรณีที่เปนตาราง คําอธิบายอยูดานบน ถาเปนรูป ภาพ แผนภูมิ คําอธิบายอยูดานลาง
 กิตติกรรมประกาศ (Adcknowledgements) ระบุสั้น ๆ วางานวิจัยไดรับงานสนับสนุน และความชวยเหลือจาก
องคกรใดหรือผูใดบาง
 เอกสารอางอิง (References) ระบุรายการเอกสารท่ีนํามาใชอางอิงใหครบถวนไวทายเร่ือง โดยใช Vancouver 
Style ดังตัวอยางขางลาง และสามารถดูรายละเอียดและตัวอยางเพิ่มเติมไดที่ www.journal.msu.ac.th
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