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บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคAเพ่ืออธิบายป\จจัย
ด]านลักษณะส^วนบุคคล ป\จจัยนํา ป\จจัยเอ้ือ และป\จจัยเสริมของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐานใน
หมู̂บ]านห]วยชงโค ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมาโดยประยุกตAใช]แนวคิด ทฤษฎี 
แบบจําลองการส^งเสริมสุขภาพ (PRECEDE-PROCEED Model,1987) กลุ^มตัวอย̂างท่ีใช]ในการศึกษา 
จํานวน 203 คน เคร่ืองมือท่ีใช]ในงานวิจัยเปSนแบบสอบถาม ผ^านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดย
ผู]ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ค̂าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือท้ังฉบับ (Reliability) 
เท̂ากับ 0.75 สถิติท่ีใช]ในการวิเคราะหAข]อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได]แก̂ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
ค̂าร]อยละ (Percentage) ค̂าเฉลี่ย (Mean) ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผล
การศึกษา พบว̂ากลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง คิดเปSนร]อยละ 65 มีอายุระหว̂าง 48-58 ปr คิดเปSน
ร]อยละ 29.6 ระดับการศึกษาเปSนประถมศึกษา คิดเปSนร]อยละ 58.1 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/
เกษตรกร คิดเปSน ร]อยละ 38.4 มีรายได]ของครัวเรือนต̂อเดือน 15,001 บาทข้ึนไป คิดเปSนร]อยละ 41.9  

ป\จจัยด]านความรู]เก่ียวกับผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน อยู̂ในระดับปานกลาง คิดเปSน ร]อยละ 
77.3 ป\จจัยด]านทัศนคติเก่ียวกับการดูแลตนเองผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐานอยู̂ใน ระดับปานกลาง 
คิดเปSนร]อยละ 71.9 ป\จจัยด]านป\จจัยเอ้ือเก่ียวกับผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน อยู̂ในระดับมาก คิด
เปSนร]อย 55.2 ป\จจัยด]านป\จจัยเสริมเก่ียวกับผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน อยู̂ในระดับมาก คิดเปSน
ร]อย 49.8 และป\จจัยด]านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของอยู̂ในระดับปานกลาง คิดเปSนร]อยละ 81.3  
 
คําสําคัญ: การดูแลสุขภาพตนเอง, พฤติกรรม, นํ้าหนักเกินมาตรฐาน 
 

Abstract 

This study was survey research. The Objective were applying concepts PRECEDE 
model. The Subjects group consisted of 203 people. The research instrument was a 
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questionnaire. Passed the tool quality inspection by qualified check out. the content the 
reliability of the whole tool is equal. Equal 0.75. Statistics used data analysis. descriptive 
statistics. Frequency, percentage, mean, standard deviation,  
 Transcript found most samples female (65%). Aged 48-58 years (29.6%.primary 
School education were ( 5 8 . 1 %) . Profession in agrcultrel/farmers ( 38.4%) . Monthly 
household income 15,001 baht more (4 1 .9 %) . Factors relating to knowledge about 
overweight people. Moderate 77.3 Regarding the attitude to wards self of overweight 
people moderate (71 .9%). Contributing factors about overweight in high level (55.2%) 
Additional factors relating to those who are overweight in high level (49.8%). And self - 
care behavior factors in medium (81.3%).  
 
Keywords: Self-care, Behavior, Overweight 
 
บทนํา 

องคAการอนามัยโลกได]รายงานว̂า ในปr พ.ศ. 2558 มีประชากรโลกมากถึง 1.6 พันล]านคน   
จัดอยู̂ในภาวะนํ้าหนักเกินและ 400 ล]านคนจะอยู̂ในภาวะอ]วนแต̂มีการคาดการณAว̂าประชากรโลกท่ีมี
ภาวะนํ้าหนักเกินจะเพ่ิมเปSน 2.3 พันล]านคน และโรคอ]วนเพ่ิมเปSน 700 ล]านคน (WHO., 2015) 
สําหรับภาวะนํ้าหนักเกิน (Overweight) เปSนภาวะท่ี ร̂างกายมีนํ้าหนักมากกว̂าปกติโดยมีการสะสม
ของไขมันใต] ผิวหนังสูงกว̂ามาตรฐานท่ีกําหนดไว] (WHO., 2016) ภาวะน้ีเปSนป\ญหาสุขภาพท่ีสําคัญ
ท้ังในประเทศท่ีพัฒนาและ กําลังพัฒนา รวมท้ังมีแนวโน]มเพ่ิมสูงข้ึน (ปราณี อินทรAศรี และคณะ, 
2558) องคAการอนามัยโลกได]ประกาศให]ภาวะ โภชนาการเกินเปSนโรคชนิดหน่ึงมีผลกระทบต̂อ
สุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย คนท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินมีโอกาสสูง ท่ีจะเปSนโรคเร้ือรังอ่ืน ๆ ได]
ง̂ายกว̂าคนท่ีมีโภชนาการปกติ เช̂น โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข]อ
เสื่อมต̂าง ๆ โรคเกาทA และโรคมะเร็งบางชนิด รวมท้ัง มีผลกระทบด]านจิตใจ (Kantachuvessiri, 
2005) ส^งทําให] เสียชีวิตจากภาวะนํ้าหนักเกินอย̂างน]อย 2 – 8 ล]านคนต̂อ ปr รวมท้ังเปSนป\จจัยเสี่ยงท่ี
สําคัญของสาเหตุการตายของ ประชากร (นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร และเดช เกตุฉ่ํา, 2554) และสําหรับ
ในประเทศไทย จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร̂างกาย คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 
2557 พบว̂า เกือบ 3 ใน 10 คนของผู]ชายไทย และ 4 ใน 10 คนของผู]หญิงไทยอยู̂ในเกณฑAอ]วน (BMI 
ของเพศ ชาย ≥ 25 kg/m2 และ BMI ของเพศหญิง ≥24 kg/m2 ) พบว̂ามีภาวะนํ้าหนักเกินร]อยละ 
18.6 ในชายไทยและร]อยละ 45 ในหญิงไทยอายุ 15 ปrข้ึนไป เม่ือเปรียบเทียบ กับผลการสํารวจฯ 
คร้ังท่ี 4 เม่ือปr 2552 ความชุกของ ภาวะนํ้าหนักเกินมีแนวโน]มสูงข้ึนอย̂างชัดเจนโดยเฉพาะ ในผู]หญิง
จากร]อยละ 40.7 เพ่ิมเปSนร]อยละ 41.8 ส^วน ในผู]ชายจาก ร]อยละ 28.4 เพ่ิมเปSน ร]อยละ 32.9 ในปr 
2557 (วิชัย เอกพลากร, 2557) และจากการสํารวจ การบริโภคอาหารของวัยรุ̂นกลุ^มนักเรียนใน
โรงเรียนเขต กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม พบว̂ามีภาวะโภชนาการเกิน
มาตรฐาน ร]อยละ 10.22 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) สอดคล]องกับรายงานการ 
สํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทยคร้ังท่ี 3-5 ท่ีพบว̂า อัตราความชุกของภาวะ
นํ้าหนักเกินในคนไทยมีแนวโน]มเพ่ิมข้ึนในหลายกลุ^มอายุ และกลุ^มหน่ึง ท่ีเพ่ิม ข้ึนคือ กลุ^มอายุ 20-29 
ปr (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 
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ดังน้ันผู]วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกิน
เกณฑAในหมู̂บ]านห]วยชงโค ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให]กลุ^มเป�าหมาย
มีความรู] ความเข]าใจ ทัศนคติ การปฏิบัติตนเพ่ือปรับเปลี่ยนเก่ียวกับพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม มีดัชนีมวลกายลดลงลดโอกาสเสี่ยงท่ีทําเกิดโรคไม̂ติดต̂อเร้ือรังให]มีพฤติกรรมการสร]างเสริม
สุขภาพนํามาสู^การมีสุขภาพท่ีดีในอนาคตต̂อไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ใน
หมู̂บ]านห]วยชงโค ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ืออธิบายป\จจัยด]านลักษณะส^วนบุคคล ป\จจัยนํา ป\จจัยเอ้ือ ป\จจัยเสริมของผู]ท่ีมีนํ้าหนัก
เกินเกณฑAมาตรฐานในหมู̂บ]านห]วยชงโค ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู] วิจัยมุ̂งศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนของผู] ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑA
มาตรฐานในหมู̂บ]านห]วยชงโค ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาตาม
แบบจําลองการวางแผนการส^งเสริมสุขภาพ (PRECEDE–PROCEED Model) มาประยุกตAใช]ในการ
พัฒนากรอบแนวคิดวิจัย  

 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. ป^จจัยด�านลักษณะส�วนบุคคล 
   1.1 เพศ      1.2 อายุ 
   1.3 อาชีพ   1.4 ระดับการศึกษา 
   1.5 รายได] 

2. ป̂จจัยนํา 
 2.1 ความรู]เก่ียวกับผู]ที่มีค^า BMI เกินเกณฑA

มาตรฐาน 
 2.2 ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง

ผู]ที่มีค^า BMI เกินเกณฑAมาตรฐาน 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตน   
ของผู�ท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑ�

มาตรฐาน 

3. ป̂จจัยเอ้ือ  

3.1 การเข]าถึงสถานบริการ 
3.2 สภาพแวดล]อมท่ีเอ้ือต̂อการดูแลตนเอง 

4. ป^จจัยเสริม 
4.1 การได]รับรู]ข̂าวสาร 
4.2 การได]รับคําแนะนําทางสุขภาพ 
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การดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเปSนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษาพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐานในหมู̂บ]านห]วยชงโค ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  
 

 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใช]ในการศึกษาคร้ังน้ี เปSนผู]ท่ีมีอายุ 15 ปr ข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู̂ในหมู̂บ]านห]วยชงโค   
ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 412 คน กลุ^มตัวอย̂างท่ีใช]ในการศึกษาคร้ัง
น้ีผู]วิจัยได]กําหนดสัดส^วนตามสูตรของ Taro Yamane (1973) ใช]หลักความน̂าจะเปSน (Probability 
sampling) โดยใช]การสุ^มแบบง̂าย (Simple random sampling) โดยได]กลุ^มตัวอย̂าง จํานวน 203 คน 
 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช]ในการศึกษาคร้ังน้ีเปSนแบบสอบถาม (Questionnaire)จํานวน 5 ส^วน ประกอบด]วย  
ส^วนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไปของผู]ตอบแบบสอบถาม) 
ส^วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู]เก่ียวกับผู]ที่มค̂ีา BIM เกินเกณฑAมาตรฐาน  
 ส^วนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับการดูแลตนเองผู]ที่มีค^า BMI เกินเกณฑAมาตรฐาน  
ส^วนท่ี 4 แบบสอบถามป\จจัยเอ้ือ และป\จจัยเสริม เก่ียวกับผู]ที่มีค^า BMI เกินเกณฑAมาตรฐาน 
ส^วนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู]ที่มีค^า BMI เกินเกณฑAมาตรฐาน 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู]ทรงคุณวุฒิมี จํานวน 3 ท̂านพร]อมปรับปรุงแล]วนําทดลอง

ใช] (Try out) จํานวน 30 ราย ในกลุ^มท่ีมีลักษณะคล]ายคลึงกับกลุ^มตัวอย̂าง พบว̂าเคร่ืองมือท่ี
ผู]ทรงคุณวุฒิได]ตรวจสอบความสอดคล]องของเน้ือหา(Index of Item Object Congruence : IOC) 
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษA, 2545) มีค^า IOC มีค^า 0.75  

 
การวิเคราะห�ข�อมูล และสถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา  
 ผู] ศึกษานําข]อมูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณA ท้ัง 5 ส^วน มาวิเคราะหAโดยใช]โปรแกรม
คอมพิวเตอรAประมวลผลสําเร็จรูป (SPSS) โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ในการทดสอบสมมติฐานสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีและดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

แบบสอบถามส^วนท่ี 1 ป\จจัยด]านลักษณะส^วนบุคคล ได]แก̂ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได] โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค̂าร]อยละ (Percentage) 
 แบบสอบถามส^วนท่ี 2 ความรู]เก่ียวกับผู]ท่ีมีค̂า BIM เกินเกณฑAมาตรฐาน นําข]อมูลมาหา
ค̂าเฉลี่ย (Mean) และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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 แบบสอบถามส^วนท่ี 3 ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลตนเองผู]ท่ีมีค̂า BMI เกินเกณฑAมาตรฐาน  
นําข]อมูลมาหาค̂าเฉลี่ย (Mean) และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 แบบสอบถามส^วนท่ี 4 ป\จจัยเอ้ือ และป\จจัยเสริม เก่ียวกับผู]ท่ีมีค̂า BMI เกินเกณฑAมาตรฐาน 
ได]แก̂ การเข]าถึงสถานบริการ สภาพแวดล]อมท่ีเอ้ือต̂อการดูแลตนเอง การได]รับข]อมูลข̂าวสาร การได]รับ
คําแนะนําทางสุขภาพ นํามาหาค̂าเฉลี่ย (Mean) และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 แบบสอบถามส^วนท่ี 5 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู]ท่ีมีค̂า BMI เกินเกณฑAมาตรฐานนํา
ข]อมูลมาหาค̂าเฉลี่ย (Mean) และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

2. สถิติเชิงอนุมาน  
การหาความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยด]านลักษณะส^วนบุคคล ได]แก̂ อายุ รายได]ของครัวเรือน 

และป\จจัยด]านความรู] ป\จจัยด]านทัศนคติ ป\จจัยเอ้ือ ได]แก̂ เข]าถึงสถานบริการ สภาพแวดล]อมท่ีเอ้ือ
ต̂อการดูแลตนเอง และป\จจัยเสริม ได]แก̂ การได]รับข̂าวสาร การได]รับคําแนะนําทางสุขภาพ กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู] ท่ี มี นํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน โดยใช]การวิเคราะหA
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธA เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยการวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]านห]วยชงโค 
ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลวิเคราะหAข]อมูลจํานวนร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามลักษณะส^วนบุคคล    

(n=203)  

ป̂จจัยด�านลักษณะส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
71 
132 

 
35.0 
65.0 

รวม 203 100 
อายุ (ปe) 
  15 - 25 ปr 

 
13 

 
6.4 

  26 - 36 ปr 41 20.1 
  37 - 47 ปr 45 22.2 
  48 - 59 ปr 60 29.6 
  59 ปrขึ้นไป 44 21.7 

รวม 203 100 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลวิเคราะหAข]อมูลจํานวนร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามลักษณะส^วนบุคคล (ต̂อ)   
(n=203) 

ป̂จจัยด�านลักษณะส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
ระดับการศึกษา 
 ไม̂ได]เรียน  

 
7 

 
3.4 

 ประถมศึกษา  118 58.1 
 มัธยมศึกษาตอนต]น 20 10.0 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  42 20.7 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท̂า 7 3.4 
 ปริญญาตรี 9 4.4 

รวม 203 100 
อาชีพ 
 เกษตรกรรม/เกษตรกร 

 
78 

 
38.4 

 ค]าขาย/ธุรกิจส^วนตัว 15 7.4 
 รับจ]างท่ัวไป 31 15.3 
 ไม̂ได]ประกอบอาชีพ/แม̂บ]าน 49 24.1 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน 30 14.8 

รวม 203 100 
รายได�ของครัวเรือน 
 ตํ่ากว̂า 5,000 บาท 

 
77 

 
37.9 

  5,001 - 10,000 บาท 39 19.2 
 10,001 - 15,000 บาท 2 1.0 
 15,001 บาทข้ึนไป 85 41.9 

รวม 203 100 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหAข]อมูลป\จจัยด]านลักษณะส^วนบุคคลของกลุ^มตัวอย̂าง พบว̂า    
กลุ^มตัวอย̂างในการศึกษาส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง จํานวน 132 คน คิดเปSนร]อยละ 65 ส^วนใหญ^มีอายุ 
48-58 ปr จํานวน 60 คน คิดเปSนร]อยละ 29.6 ระดับการศึกษาส^วนใหญ^เปSนประถมศึกษา จํานวน 
118 คน คิดเปSนร]อยละ 58.1 อาชีพส^วนใหญ^ทําอาชีพเกษตรกรรม/เกษตรกร จํานวน 78 คน คิดเปSน
ร]อยละ 38.4 รายได]ของครัวเรือนต̂อเดือนส^วนใหญ^มีรายได] 15,001 บาทข้ึนไป จํานวน 85 คน คิด
เปSนร]อยละ 41.9  
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหAค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยรายข]อด]านความรู]เก่ียวกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]านห]วยชงโค ตําบลวัง
โพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา      

 (n=203) 
ข�อคําถาม 

 
S.D ระดับ 

1.ผู]ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน คือบุคคลที่ไขมันเกินกําหนดมาตรฐาน 1.80 0.40 มาก 
2. ภาวะนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐานไม̂เปSนป\ญหาสุขภาพของคนไทย 1.35 0.47 ปานกลาง 
3. ผู]ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑAมาตรฐานจะเปSนอันตรายต^อสุขภาพและเปSนสาเหตุ
ทําให]เกิดโรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิต 

1.74 0.43 มาก 

4. วิธีการลดความอ]วนทีถู่กต]องคือการกินยาลดความอ]วน 1.27 0.44 น]อย 
5. อาหารที่ทําให]น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นคืออาหารประเภทแป�ง ขนมป\ง ขนม
หวาน 

1.71 0.45 มาก 

6. การดื่มนํ้าอัดลมเปSนประจําไม̂มีผลต^อนํ้าหนัก 1.33 0.47 น]อย 
7. แนวโน]มคนไทยเปSนโรคอ]วนเพิ่มมากขึ้นส̂วนมากอยูใ̂นเขตชนบท 1.62 0.48 ปานกลาง 
8. การออกกําลังกายไม̂มีผลการลดระดับไขมันในร^างกาย 1.41 0.49 น]อย 
9. สภาวะที่ร^างกายมีน้ําหนักตวัมากกว^าปกตเิกิดจากการสะสมของไขมัน 1.70 0.45 มาก 
10. การลดปริมาณอาหารเปSนวธิีลดนํ้าหนักที่ไม̂ถูกต]อง 1.39 0.49 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมรายข�อ 2.06 0.47 มาก 
  

จากตารางท่ี 2 ผลวิเคราะหAค^าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยรายข]อด]านความรู]เก่ียวกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]านห]วยชงโค   ตําบลวัง
โพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา พบว̂า ข]อท่ีกลุ^มตัวอย̂างมีคะแนนเฉลี่ยความรู]เก่ียวกับผู]
ท่ีมีนําหนักเกินเกณฑAมาตรฐานมากท่ีสุด คือข]อท่ี 1 ผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน คือบุคคลท่ีมี
ไขมันเกินกําหนดมาตรฐาน อยู̂ในระดับมาก ( =1.80, S.D = 0.40) และกลุ^มตัวอย̂างมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู]เก่ียวกับผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐานน]อยท่ีสุดคือข]อท่ี 4 วิธีการลดความอ]วนท่ีถูกต]อง คือ
การกินยาลดความอ]วน อยู̂ในระดับน]อย ( = 1.27, S.D = 0.44) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหAจํานวน ร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามระดับความรู]เก่ียวกับ  
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]าน ห]วยชงโค ตําบล 
วังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา    

(n=203) 
ระดับความรู� จํานวน ร�อยละ 

ระดับน]อย 16 7.9 
ระดับปานกลาง 157 77.3 
ระดับมาก 30 14.8 

รวม 203 100 
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จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหAจํานวนร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามระดับความรู]
เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน พบว̂า กลุ^มตัวอย̂าง 
ส^วนใหญ^มีความรู]เก่ียวกับผู]ท่ีมีค̂า BMI เกินเกณฑAมาตรฐาน มีความรู]อยู̂ในระดับปานกลาง จํานวน 
157 คน คิดเปSนร]อยละ 77.3  

 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะหAจํานวน ร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามระดับทัศนคติเก่ียวกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]าน ห]วยชงโค ตําบลวัง
โพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา   

(n=203) 

ระดับทัศนคติ จํานวน ร�อยละ 
ระดับน]อย 13 6.4 
ระดับปานกลาง 146 71.9 
ระดับมาก 44 21.7 

รวม 203 100 
  

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหAจํานวนร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามระดับทัศนคติ
เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]านห]วยชงโค 
ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา พบว̂ากลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีทัศนคติเก่ียวกับ
การดูแลตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน มีทัศนคติอยู̂ในระดับปานกลาง จํานวน 146 คน 
คิดเปSนร]อยละ 71.9  
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะหAจํานวน ร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามระดับด]านป\จจัยเอ้ือ 
เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂ บ]านห]วยชงโค 
ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา     

(n=203)      

ระดับป̂จจัยเอ้ือ จํานวน ร�อยละ 
ระดับน]อย 7 3.4 
ระดับปานกลาง 84 41.4 
ระดับมาก 112 55.2 

รวม 203 100 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหAจํานวนร]อยละของกลุ^มตัวจําแนกตามระดับด]านป\จจัยเอ้ือ
เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]านห]วยชงโค 
ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีป\จจัยเอ้ือเก่ียวกับ  
ผู]ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน มีป\จจัยเอ้ืออยู̂ในระดับมาก จํานวน 112 คน คิดเปSนร]อยละ 55.2 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะหAค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยรายข]อด]านป\จจัยเสริม
เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐานในหมู̂บ]าน ห]วยชงโค 
ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา    

(n=203)                       
ข�อคําถาม 

 
S.D ระดับ 

การได�รับข�อมูลข�าวสาร    
1. การได]รับข]อมูลข^าวสารทางเจ]าหน]าทีข่องสถานบริการสุขภาพ 2.43 0.61 มาก 
2. ท^านได]รับข]อมูลข^าวสารทางส่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู̂บ]าน 2.30 0.74 ปานกลาง 
3. ท^านได]รับข]อมูลข^าวสารทางส่ือหอกระจายขา̂วของหมู̂บ]าน 2.10 0.77 ปานกลาง 
 การได�รับคําแนะนําทางสุขภาพ      
4. ท^านได]รับคําแนะนําจากทางเจ]าหน]าทีข่องสถานบรกิารสุขภาพ เช̂น 
นักวิชาการสาธารณสุข 

 
2.37 

 
0.68 

 
มาก 

5. ท^านได]รับคําแนะนําจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู̂บ]าน (อสม.) 2.21 0.77 ปานกลาง 

รวม 2.33 0.73 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะหAค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยรายข]อด]าน
ป\จจัยเสริมเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]าน
ห]วยชงโค ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา พบว̂า ป\จจัยเสริมด]านการได]รับการ
ได]รับข]อมูลข̂าวสาร ข]อท่ีมีกลุ^มตัวอย̂างมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือข]อท่ี 1 การได]รับข]อมูลข̂าวสาร
ทางเจ]าหน]าท่ีของสถานบริการสุขภาพ ( =2.43, SD=0.61) และกลุ^มตัวอย̂างด]านการได]รับข]อมูล
ข̂าวสาร ข]อท่ีมีกลุ^มตัวอย̂างมีคะแนนเฉลี่ยน]อยท่ีสุด คือข]อท่ี 3 ท̂านได]รับข]อมูลข̂าวสารทางสื่อหอ
กระจายข̂าวของหมู̂บ]าน ( =2.10, SD=0.77) ป\จจัยเสริมด]านการได]รับการได]รับคําแนะนําทาง
สุขภาพข]อท่ีมีกลุ^มตัวอย̂างมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือข]อท่ี 4 ท̂านได]รับคําแนะนําจากทางเจ]าหน]าท่ี
ของสถานบริการสุขภาพ เช̂น นักวิชาการสาธารณสุข ( =2.37, SD = 0.68) และกลุ^มตัวอย̂างด]าน
การได]รับคําแนะนําทางสุขภาพ ข]อท่ีมีกลุ^มตัวอย̂างมีคะแนนเฉลี่ยน]อยท่ีสุด คือข]อท่ี 5 ท̂านได]รับ
คําแนะนําจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู̂บ]าน (อสม.) ( = 2.21, SD = 0.77) 
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะหAจํานวน ร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามระดับด]านป\จจัยเสริม 
เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐานในหมู̂บ]าน ห]วยชงโค 
ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา   

(n=203) 
ระดับป̂จจัยเสริม จํานวน ร�อยละ 

ระดับน]อย 32 15.8 
ระดับปานกลาง 70 34.5 
ระดับมาก 101 49.8 

รวม 203 100 
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 จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหAจํานวนร]อยละของกลุ^มตัวจําแนกตามระดับด]านป\จจัยเสริม
เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]านห]วยชงโค 
ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีป\จจัยเสริม
เก่ียวกับ ผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน มีป\จจัยเสริมอยู̂ในระดับมาก จํานวน 101 คน คิดเปSน 
ร]อยละ 49.8 
 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะหAจํานวน ร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามระดับด]านพฤติกรรม
เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]านห]วยชงโค 
ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา     

(n=203)                
ระดับพฤติกรรม จํานวน ร�อยละ 

ระดับน]อย 6 3.0 
ระดับปานกลาง 165 81.3 
ระดับมาก 32 15.8 

รวม 203 100 

 

จากตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะหA จํานวน ร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามระดับ   
ด]านพฤติกรรมเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ใน
หมู̂บ]านห]วยชงโค ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา พบว̂ากลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู] ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐานอยู̂ในระดับปานกลาง จํานวน  
165 คน คิดเปSน ร]อยละ 81.3 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู] ท่ี มี นํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน  
ในหมู̂บ]านห]วยชงโค ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ผู]วิจัยได]อภิปรายผลดังน้ี 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน พบว̂าผู]ท่ีมี
นํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ในหมู̂บ]านห]วยชงโค ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบ]านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยู̂ในระดับปฏิบัติปานกลาง ( =2.48 ,SD=0.61) ซึ่งสอดคล]องกับ
สมมติฐานท่ี ต้ังไว] ซึ่ งสอดคล]องกับงานวิจัยของ ภิษฐA จี รัชญA  พัชรกุลธนา (2558) ป\จจัยท่ี มี 
ความสัมพันธAต̂อการเกิดโรคอ]วนในกลุ^มวัยผู]ใหญ^เขตเทศบาล ตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
พบว̂า ผู]เปSนโรคอ]วนร]อยละ 57.54 ซึ่งสูงกว̂าความชุกจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปr
ข้ึนไป การศึกษาของมนทรัตนA ถาวรเจริญทรัพยAและคณะ(2554) ท่ีพบร]อยละ 34.7 และสูงกว̂าความ
ชุกท่ีสํารวจโดยสํานักโรคติดต̂อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2555) เม่ือจําแนกตามเพศ
พบว̂าเปSนเพศหญิงถึง ร]อยละ 76.44 เน่ืองจากกลุ^มตัวอย̂างท่ีศึกษาโดยส^วนมากเปSนเพศหญิงและอยู̂
ในวัยผู]ใหญ^ตอนปลาย ซึ่งเม่ืออายุมากข้ึน นอกเซลลAต̂างๆ ของร̂างกายจะเสื่อมลงแล]วยังเปSนผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของฮอรAโมนลดลง (รัชฎา จอปา,2553) กระทบต̂อกระบวนการเผาผลาญการสะสม
ของไขมันจึงทําให]อ]วนมากกว̂าเพศชาย 
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2. ผลการศึกษาป\จจัยด]านลักษณะส^วนบุคคล ได]แก̂ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได] 
ผลการศึกษา พบว̂า เพศ อาชีพ ไม̂มีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการดูสุขภาพตนเอง ซึ่งไม̂สอดคล]องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว] และสอดคล]องกับงานวิจัยของ อรุณรัศมี บุนนาค (2559) ผลของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายในเด็กวัยรุ̂นท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน พบว̂าเม่ือสิ้นสุด
โครงการมีกลุ^มตัวอย̂างจํานวน 87 คน แบ̂งเปSนกลุ^มทดลอง 46 คน เพศชาย 25 คน เพศหญิง 21 คน 
และกลุ^มควบคุม 41 คน เพศชาย 25 คน เพศหญิง 16 คน ผลการทดสอบระหว̂างกลุ^มเม่ือสิ้นสุด
โครงการพบว̂า ค̂าเฉลี่ยนํ้าหนัก ส^วนสูง และร]อยละนํ้าหนักต̂อส^วนสูง คะแนนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกาย และสัดส^วนการกระจายพลังงานท่ีกลุ^มตัวอย̂างได]รับต̂อวัน 
ระหว̂างกลุ^มควบคุมและกลุ^มทดลองไม̂มีความแตกต̂างกัน และจากผลการศึกษา พบว̂า อายุ ระดับ
การศึกษา รายได] มีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 อายุ รายได] สอดคล]องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว] และสอดคล]องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ ถ่ินขจี (2556) 
พฤติกรรมการลดความอ]วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี พบว̂า ข]อมูลส^วนบุคคล 
ได]แก̂ เพศ อายุ รายได] และการมีสมาชิกในครอบครัวท่ีเปSนโรคอ]วนมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการ
ลดความอ]วน อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และระดับการศึกษา สอดคล]องกับสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว] และสอดคล]องกับงานวิจัยของ กฤติเดช ม่ิงไม (2559) พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู]ป�วยโรคอ]วน
ท่ีมารับการรักษาในหน̂วยตรวจอายุกรรมของของโรงพยาบาลแห̂งหน่ึง ในจังหวัดปทุมธานี พบว̂า กลุ^ม
ตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง(ร]อยละ 62.5) ส^วนใหญ^อายุจะอยู̂ในช̂วง 56-70 ปr (ร]อยละ 45.0) 
สถานภาพสมรส (ร]อยละ 68.3) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา(ร]อยละ 27.5) ประกอบอาชีพรับจ]าง 
(ร]อยละ 29.5) รายได]เฉลี่ยต̂อเดือนอยู̂ในช̂วง 10,000- 20,000 บาท (ร]อยละ 45.8) สําหรับข]อมูล
เก่ียวกับสุขภาพของกลุ^มตัวอย̂าง พบว̂ามีภาวะแทรกซ]อนของโรคเบาหวาน คิดเปSนร]อยละ 63.3 ไม̂มี
บุคคลในครอบครัวเปSนโรคเบาหวาน คิดเปSนร]อยละ 61.7 มีการออกกําลังกายเพ่ือนสุขภาพ คิดเปSน
ร]อยละ 55.8 ระยะเวลาท่ีเปSนโรคเบาหวาน อยู̂ในช̂วง 1-5 ปr คิดเปSนร]อยละ 80.8 

ป\จจัยนําด]านความรู]เก่ียวกับผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐานและด]านทัศนคติเก่ียวกับการ
ดูแลตนเองผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว̂าความรู]และทัศนคติไม̂มีความสัมพันธA
กับพฤติกรรมการดูสุขภาพตนเอง ซึ่งไม̂สอดคล]องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว] และสอดคล]องกับงานวิจัยของ
สมศักด์ิ ถ่ินขจี (2556) พฤติกรรมการลดความอ]วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี 
พบว̂า ป\จจัยนําด]านความรู] และด]านทัศนคติ ไม̂มีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการลดความอ]วน  

ป\จจัยเอ้ือ และป\จจัยเสริม เก่ียวกับผู]ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว̂า
ป\จจัยเอ้ือและป\จจัยเสริมมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการดูสุขภาพตนเองอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล]องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว] ซึ่งสอดคล]องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ ถ่ินขจี(2556) 
พฤติกรรมการลดความอ]วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี พบว̂าป\จจัยเอ้ือมี
ความสัมพันธAทางบวกกับพฤติกรรมการลดความอ]วน และป\จจัยเสริมมีความสัมพันธAทางลบกับ
พฤติกรรมการลดความอ]วน อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
1. องคAการบริหารส^วนตําบล (อบต.) ควรมีการจัดสถานท่ีเก่ียวกับการออกกําลังกายและ

อุปกรณAที่ใช]ในการออกกําลังกายสําหรับประชาชน เพ่ือส^งเสริมสุขภาพท่ีดีของประชาชนในชุมชน 



12 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

2. เจ]าหน]าท่ีทางด]านสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู̂บ]าน (อสม.) ควรให]
คําแนะนําและความรู]เก่ียวกับการออกกําลังและการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนAให]กับประชาชน
ในชุมชน 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
การวิจัยคร้ังต̂อไปควรศึกษาเชิงลึกในกลุ^มประชาชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต̂อการเกิดโรคอ]วน 

เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีแท]จริง เพ่ือเปSนการส^งเสริมสุขภาพท่ีถูกต]องเก่ียวกับการเกิดพฤติกรรมสี่ยง และ
เปSนการกําหนดเปSนนโยบายในการดูแลสุขภาพตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู]ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑAมาตรฐานต̂อไป 
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การสังเคราะห�ท�อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด�โดยวิธีแอโนไดเซชัน 
สําหรับการเร�งปฏิกิริยาด�วยแสง 

Synthesis of Titanium Dioxide Nanotube by Anodization 
Method for Photocatalytic Activity 
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บทคัดย�อ 

ในงานวิจัยน้ี ท̂อนาโนไทเทเนียมไดออกไซดAถูกเตรียมด]วยวิธีการแอโนไดเซชันจากแผ^น
ไทเทเนียมเพ่ือทดสอบการย̂อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู กระบวนการแอโนไดเซชันถูกทําการศึกษา
ภายใต]ความต̂างศักยAไฟฟ�าคงท่ี 30 V เปSนเวลา 1 hr ด]วยการเพ่ิมปริมาณนํ้าในช̂วง 10 – 60 wt% 
ในสารละลายอิเล็กโทรไลตAท่ีประกอบด]วยกลีเซอรอลและแอมโมเนียมฟลูออไรดA ท̂อนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซดAท่ีเตรียมได]ถูกนํามาตรวจสอบสมบัติทางโครงสร]างสัญฐานวิทยาและโครงสร]างผลึกด]วย
กล]องจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบส^องกราดและเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซA ตามลําดับ ผลท่ีได]แสดงให]
เห็นว̂าปริมาณนํ้าในช̂วง 10 – 30 wt% สามารถเตรียมโครงสร]างท̂อนาโนไทเทเนียมไดออกไซดA โดย
ปริมาณนํ้าเพ่ิมข้ึนส^งผลให]ท̂อมีขนาดใหญ^ข้ึน โครงสร]างท̂อนาโนไทเทเนียมไดออกไซดAเฟสอนาเทสถูก

ตรวจพบภายหลังการอบท่ีอุณหภูมิ 500°C เม่ือนําท̂อนาโนไทเทเนียมไดออกไซดAไปทดสอบการเร̂ง
ปฏิกิริยาด]วยแสงพบว̂าภายใต]การแอโนไดเซชันด]วยเง่ือนไขนํ้าเท̂ากับ 30 wt% มีการย̂อยสลาย
สารละลายเมทิลีนบลูได]ดีที่สุด  
 
คําสําคญั: ท̂อนาโนไทเทเนียมไดออกไซดA, การเร̂งปฏิกิริยาด]วยแสง, แอโนไดเซชัน 
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Abstract 
In this work, TiO2 nanotubes (TNTs) were prepared by anodization from Ti plate 

for testing degradation of methylene blue (MB). Anodization process was carried out 
at potentiostatic of 30 V for 1 hour with varying a water dissolved in the range of 10 – 60 
wt%  in electrolyte which consisted of glycerol and ammonium fluoride (NH4F).The 
TNTs were obtained surface morphology and crystal structure by field emission scanning 
electron microscope and x-ray diffractometer, respectively. The results showed that 
TNTs are promoted for condition of water in the range 10 – 30 wt% . Increase of water 
content in electrolyte affected on increasing diameter of TNTs. Anatase phase structure 

of the TNTs is determined after annealing in air at 500°C. Finally, the photocatalytic 
activity of TNTs is tested for degradation of MB. The TNTs for anodization condition 
at water of 30 wt%showed the highest degradation of MB.  

 
Keywords: TiO2 nanotubes, photocatalytic, anodization 
 
บทนํา  

ไทเทเนียมไดออกไซดA (TiO2) เปSนสารท่ีน̂าสนใจและมีการศึกษาค]นคว]าวิจัยกันอย̂าง
กว]างขวาง เน่ืองจากมีช̂องว̂างแถบพลังงานท่ีกว]างประมาณ 3.2 eV จึงทําให] TiO2 มีสมบัติโปร̂งแสง
สูงในช̂วงแสงท่ีตามองเห็น มีค̂าคงท่ีไดอิเล็กตริกท่ีสูงทนต̂อการกัดกร̂อนได]ดีและมีเสถียรภาพทาง
ความร]อนท่ีดี ในป\จจุบันเปSนท่ียอมรับว̂า TiO2 มีศักยภาพสําหรับนําไปประยุกตAใช]งานได]อย̂าง
กว]างขวางไม̂ว̂าจะเปSนเซลลAแสงอาทิตยA (solar cell) [Mor, 2006] อุปกรณAสําหรับตัวตรวจรู]แก�ส 
(gas sensor) [Varghese, 2003] และยังสามารถนํา TiO2 ไปประยุกตAใช]เปSนตัวเร̂งปฏิกิริยาด]วยแสง
ในกระบวนการโฟโตแคตาไลติก (photocatalytic) [Sreekantan, 2010] ท้ังน้ี การนํา TiO2 ไป
ประยุกตAใช]งานต]องคํานึงถึงสมบัติทางกายภาพของ TiO2 ได]แก̂ โครงสร]างผลึก เช̂นเฟสอนาเทส รู
ไทลA หรือเฟสผสม และพ้ืนผิวสัมผัสซึ่งจะช̂วยเพ่ิมประสิทธิภาพได]สูงข้ึน ในการสังเคราะหA TiO2 ให]มี
โครงสร]างอยู̂ในระดับนาโนเมตรรูปแบบต̂าง ๆ เช̂น อนุภาคนาโน (nanoparticle) แท̂งนาโน 
(nanorods) หรือ ท̂อนาโน (nanotubes) จึงมีความสําคัญเน่ืองจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพต̂อการ
ประยุกตAการใช]งานได] ท้ังน้ี การสังเคราะหAท̂อนาโนไทเทเนียมไดออกไซดA (TNTs) สามารถทําได]โดย
กระบวนการแอโนไดเซชัน ซึ่งเปSนวิธีท่ีได] รับความนิยมเปSนอย̂างมาก เน่ืองจากใช]ต]นทุนตํ่า 
กระบวนการไม̂ซับซ]อน เตรียมได]ท่ีอุณหภูมิห]อง และสามารถควบคุมพารามิเตอรAต̂าง ๆ ได]ง̂าย 
กระบวนการแอโนไดเซชันทําได]ในสารละลายอิเล็กโตรไลทAท่ีมีกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) เปSน
ส^วนประกอบ ซึ่งเปSนกรดแก̂โดยมี pH อยู̂ท่ี 2-4 ทําให]ได]โครงสร]างของ TNTs ท่ีมีความยาวไม̂มาก
เน่ืองจากการใช]สารละลายอิเล็กโตรไลทAที่มีความเปSนกรดสูง (H+ มีปริมาณมาก) ทําให] TiO2 ท่ีเกิดบน
แผ^น Ti จะเกิดการละลายทางเคมีอย̂างรวดเร็ว [Zwilling, 1999] แต̂เม่ือสังเคราะหAในสารละลายท่ี
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เปSนกลางจะสามารถทําให]ท̂อมีลักษณะยาวมากกว̂าในสารละลายท่ีเปSนกรด [Macak, 2005] เช̂น ใน
สารละลายแอมโมเนียมฟลูออไรดA (NH4F) และพบว̂ามีประสิทธิภาพในการสังเคราะหA TNTs มี
ลักษณะการวางตัวของท̂ออย̂างเปSนระเบียบ [Ghicov, 2005] โดยเฉพาะเม่ือใช]ร̂วมกับกลีเซอรอลซึ่ง
พบว̂ามีค̂าอัตราส^วนระหว̂างความยาวต̂อความกว]างของปากท̂อสูง (aspect ratio) ท่ีสูงถึง 150  ทํา
ให]ได]พ้ืนท่ีผิวสัมผัสสูง เม่ือไม̂นานมาน้ีได]มีการสังเคราะหAท̂อนาโนไทเทเนียมไดออกไซดAโดยการป\�น
สารละลายอิเล็กโตรไลทAด]วยแท̂งแม̂เหล็กโดยส^วนประกอบของสารละลายอิเล็กโตรไลทAประกอบไป
ด]วยโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) รวมกับโซเดียมฟลูออไรดA (NaF)  หรือเอทิลีนไกลคอล (ethylene 
glycol) รวมกับ NH4F รวมกับนํ้า (H2O) [Macak, 2006] การป\�นสารละลายอิเล็กโตรไลทAสามารถ
เพ่ิมการเคลื่อนท่ีของไอออนท่ีอยู̂ในสารละลายอิเล็กโตรไลทA ทําให]มีผลต̂อการเกิดจํานวนรูและการ
เกิดท̂อให]มากย่ิงข้ึน [Mohapatra, 2007]  ท้ังน้ี จากรายงานวิจัยใช]ความต̂างศักยAในการแอโนไดซA
เพียง  20 V พบว̂าได]โครงสร]างของท̂อ TNTs มีโครงสร]างเปSนอสัญฐาน (amorphous)  แต̂ถ]าใช]
ความต̂างศักยAท่ี 30 V  หรือมากกว̂าน้ันจะได]ลักษณะท่ีเปSนโครงสร]างของท̂อเปSนแบบโครงสร]างผลึก
เฟสอานาเทส ในงานวิจัยน้ี คณะผู]วิจัยได]สนใจศึกษาการเตรียม TNTs จากแผ^นไทเทเนียมโดยวิธีแอ
โนไดซAเซชันโดยทําการศึกษาผลของสัดส^วนปริมาณนํ้าและกลีเซอรอลต̂อลักษณะการเกิดท̂อ  
การจัดเรียงตัว ตลอดจนนําไปตรวจสอบสมบัติการเร̂งปฏิกิริยาด]วนแสง โดยทดสอบการย̂อยสลาย
สารละลายเมทิลีนบลู เพ่ือหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 
วัสดุอุปกรณ�และวิธีดําเนินการวิจัย  

แผ^นไทเทเนียม (Ti) มีความบริสุทธ์ิ 99.6% หนา 0.125 mm ขนาด 1 x 2 cm2 จากน้ัน
นําไปล]างทําความสะอาดด]วยนํ้าปราศจากไอออน (Deionized water) ตามด]วยโพพานอล  
(2- propanol) และอะซิโตน (acetone) ด]วยเคร่ืองอัลตราโซนิกอย̂างละ 15 min เป�าให]แห]งก̂อน
นําไปแอโนไดเซชันในสารละลายอิเล็กโตรไลทAด]วยเง่ือนไขตามตารางท่ี 1 โดยนําแผ^น Ti ต̂อเข]ากับ
ข้ัวแอโนดและแผ^นตะก่ัวต̂อเข]ากับข้ัวแคโทดในบีกเกอรAท่ีมีสารละลายอิเล็กโทรไลตAปริมาณ 50 mL 
จ̂ายความต̂างศักยAไฟฟ�ากระแสตรง (DC) 30 V ตลอดการทดลองเปSนเวลา 1 hr หลังจากน้ันนํา
ช้ินงานไปล]างนํ้าปราศจากไอออนด]วยเคร่ืองอัตราโซนิกเปSนเวลา 30 s เพ่ือเป�ดผิวหน]าของท̂อ 
หลังจากน้ันนําช้ินงานไปวิเคราะหAพ้ืนผิวและลักษณะท̂อของ TNTs ด]วยกล]องจุลทรรศนAอิเล็กตรอน
แบบส^องกราดชนิดฟ�ลดAอีมิสชัน (Field Emission-Scanning Electron Microscope; FE-SEM) 
บริษัท JEOL รุ̂น JSM-7800 วิเคราะหAโครงสร]างผลึกด]วยเคร่ืองวิเคราะหAการเลี้ยวเบนรังสีเอกซA  
(X-ray Diffractometer; XRD) รุ̂น Rigaku, TTRAX III, 18kW วิเคราะหA ค̂าการดูดกลืนแสงของ
สารละลายเมทิลีนบลู ด]วยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอรA (UV-VIS Spectrophotometer) 
บริษัท Thormo Scientfic รุ̂น Evolution 600  
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ตารางท่ี 1 สัดส^วนสารละลายอิเล็กโทรไลตAในกระบวนการแอโนไดเซชันท่ีความต̂างศักยAไฟฟ�า 30 V 
นาน 1 hr 
 

สารละลายอิเล็กโทรไลต� (30 mL) 
สารละลายกลเีซอรอล   

(wt %) 
แอมโมเนียมฟลูออไรด� 

(wt %) 
น้ํา 

(wt %) 
87.5 
77.5 
67.5 
57.5 
47.5 
37.5 

 
 

2.5 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

 
ผลการวิจัยและการวิจารณ�  

1. ลักษณะของท�อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด� 
ภาพท่ี 1 แสดงภาพถ̂ายจาก FE-SEM โดยทําการถ̂ายด]านบนของโครงสร]าง TNTs  ผลท่ี

ได]แสดงให]เห็นว̂าลักษณะของท̂อท่ีเกิดข้ึนในสารละลายอิเล็กโทรไลตAท่ีมีปริมาณ H2O ต̂างกันจะเห็น
ลักษณะของท̂อแยกออกจากกันอย̂างชัดเจนท่ีเง่ือนไข H2O เท̂ากับ 10 และ 20 wt% ส^วนเง่ือนไข 
H2O เท̂ากับ 30 wt% ลักษณะท̂อจะรวมกลุ^มกัน โดยมีการเรียงตัวของท̂ออย̂างไม̂เปSนระเบียบ เม่ือ
วัดเส]นผ^านศูนยAกลางของท̂อ พบว̂าเส]นผ^านศูนยAกลางของท̂อจะมีค̂าเพ่ิม ข้ึนโดยมีค̂าเปSน 
65.86±12.91 106.73±26.12 และ 103.20±25.90 nm ท่ีปริมาณ H2O เพ่ิมข้ึนจาก 10 20 และ 30 
wt% ตามลําดับแสดงดังภาพท่ี 2 โดยมีเส]นผ^านศูนยAกลางสูงสุดท่ีปริมาณ H2O เท̂ากับ 20 wt% เม่ือ
เพ่ิมปริมาณ H2O เปSน 40 50 และ 60 wt% พบว̂าโครงสร]างท̂อเกิดการพังทลาย เน่ืองจากปริมาณ
ไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลตAมีมากข้ึนโดยเฉพาะออกไซดAที่เข]าไปฟอรAมกับ Ti กระบวนการแอโน
ไดเซชันทําได]เพียงปรับปรุงพ้ืนผิวให]เปSนออกไซดAท่ีมีความขรุขระ อย̂างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความ
หนาแน̂นของจํานวนท̂อจะมีค̂าลดลงจาก 97 เปSน 40 และ 40 tubes/µm2 ตามปริมาณ H2O ท่ี
เพ่ิมข้ึน โดยจะเห็นว̂าเม่ือความหนาแน̂นของท̂อลดลงเส]นผ^านศูนยAกลางของท̂อจะเพ่ิมข้ึน ท̂อมีขนาด
กว]างข้ึนม่ือเพ่ิมปริมาณ H2O ไอออนท่ีเกิดจากการแตกตัวของ H2O จะมากข้ึน ทําให]ไปช̂วย
เกิดปฏิกิริยาในกระบวนการแอโนไดเซชันให]ฟลูออไรดAไอออนสามารถกัดออกไซดAให]เปSนลักษณะ
ช̂องว̂างท่ีมีขนาดใหญ^ทําให]ท^อมีเส]นผ^านศูนยAกลางมากข้ึน 
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ภาพท่ี 1 ภาพถ̂าย FE-SEM หลังการแอโนไดเซชันแผ^น Ti (a) – (f)  
ท่ีปริมาณนํ้า 10 – 60 wt% ตามลําดับ 

 
 
 
 

(a) (b) 

(c) (d) 

(f) (e) 
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ภาพท่ี 2 กราฟความสัมพันธAระหว̂างเส]นผ^านศูนยAกลางและความหนาแน̂นของ TNTs  
กับปริมาณ H2O ในช̂วง 10 – 30 wt% 

 
2. โครงสร�างผลึกของท�อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด� 

ตัวอย̂าง TNTs ภายหลังการอบท่ีอุณหภูมิ 500 °C ถูกนําไปวิเคราะหAโครงสร]างผลึกด]วย
เคร่ือง XRD ผลท่ีได]แสดงดังภาพท่ี 3 พบว̂าเกิดพีคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซAท่ีได]มีลักษณะโครงสร]าง

ผลึกตรงกับ TiO2 เฟสอนาเทสท่ีมุม 2θ เท̂ากับ 25.28 และ 48.05 องศา ตรงกับระนาบ (101) และ 
(200) ตามลําดับ โดยมีพีคระนาบ (101) เปSนพีคหลัก เม่ือพิจารณาความเข]มของพีค XRD จะพบว̂า 
TNTs ท่ีเง่ือนไขปริมาณ H2O เท̂ากับ 30 wt% จะมีค̂าสูงสุดใกล]เคียงกับเง่ือนไข 10 wt% และตํ่าสุด
ท่ีปริมาณ H2O เท̂ากับ 20 wt% และในท้ัง 3 เง่ือนไขของปริมาณ H2O ยังพบพีคของ Ti ปรากฏอยู̂
โดยเฉพาะท่ีเง่ือนไข H2O เท̂ากับ 30 wt% ปรากฏอย̂างชัดเจนกว̂าเง่ือนไขอ่ืน เน่ืองจากลักษณะของ
ท̂อท่ีมีขนาดใหญ^และเกิดรวมกลุ^มกัน และเง่ือนไขของการแอโนไดเซชันด]วยเวลาเพียง 1 hr ยังมีส^วน
ด]านล^างท̂อท่ีเปSนช้ันของ Ti อยู̂ 
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ภาพท่ี 3 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซAของ TNTs ภายหลังการอบภายใต]เง่ือนไขการแอโนไดเซชันด]วย
ปริมาณ H2O เท̂ากับ 10 20 และ 30 wt% 

 
3. การเร�งปฏิกิริยาด�วยแสงของท�อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด� 

ในการตรวจสอบการเร̂งปฏิกิริยาด]วยแสงจะใช]สารละลายเมทิลีนบลูเปSนสารอินทรียA
มาตรฐานในช̂วงท่ีมีความสัมพันธAของความเข]มข]นกับค̂าการดูดกลืนเชิงเส]นตามกฎของเบียรAและแลม
เบิรAตโดยนําตัวท้ังหมดขนาด 1 x 1 cm2 จุ̂มในสารละลายเมทิลีนบลูปริมาณ 10 mL ท่ีความเข]มข]น
เร่ิมต]ม 10 ppm และวัดค̂าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นสูงสุดท่ีค̂า 663 nm ผลท่ีได]แสดงดังภาพ
ท่ี 4 พบว̂า TNTs ท่ีเง่ือนไขปริมาณ H2O เท̂ากับ 30 wt% แสดงค̂าการดูดกลืนตํ่าสุด จากข]อมูลใน
ภาพท่ี 4 สามารถนํามาคํานวณหาค̂าเปอรAเซ็นตAการย̂อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูได]ดังสมการท่ี (1) 
โดยพิจารณาท่ีเวลาในการฉาย UV เท̂ากับ 120 min เทียบกับท่ีเวลาเร่ิมต]น 
 

            (1) 

เม่ือ A0 คือ ความเข]มข]นของสารละลายเมทิลีนบลูเร่ิมต]น (ท่ีเวลา τ =0) 

Aτ คือ ความเข]มข]นของสารละลายเมทิลีนบลู (ท่ีเวลา τ=120 min) 
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ผลท่ีได]แสดงดังภาพท่ี 5 พบว̂า เง่ือนไข H2O เท̂ากับ 30 wt% มีการย̂อยสลายสารละลาย
เมทิลีนบลูได]ดีสุด รองลงมาเปSน TNTs ท่ี H2O เท̂ากับ 20 และ 10 wt% เม่ือพิจารณาความเปSนผลึก
ของ TiO2 เฟสอนาเทสจะพบว̂าถึงแม]ความเปSนผลึกจะน]อยกว̂า กรณีของ H2O เท̂ากับ 20 wt% 
เทียบกับ 10 wt% แต̂โครงสร]างท่ีเปSนท̂อใหญ^กว̂าจะย̂อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูได]ดีกว̂า เม่ือ
พิจารณาท่ีขนาดท̂อใกล]เคียง คือ เง่ือนไข H2O เท̂ากับ 20 และ 30 wt% จะเห็นว̂าความเปSนผลึกของ 
TNTs ท่ี H2O เท̂ากับ 30 wt% มีค^าการย̂อยสลายดีกว̂าทําให]สามารถสรุปได]ว̂า TNTs ท่ีเง่ือนไข H2O 
เท̂ากับ 30 wt% มีความเหมาะสมสุด  

 

 
 

ภาพท่ี 4 ค̂าการดูดกลืนสารละลายเมทิลีนบลู ท่ีใส^และไม̂ใส^ TNTs ของภายใต]การฉายแสง (UV)  
ท่ีช̂วงเวลา 0 30 60 90 และ 120 min 

 

 
 

ภาพท่ี 5 กราฟความสัมพันธAของเปอรAเซ็นตAการย̂อยสลายสารละลายเมทิลีนบล ู
ท่ีเวลาในการฉายแสง UV เท̂ากับ 120 min ของตัวอย̂างท้ังหมด 
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สรุปผลการวิจัย 
เม่ือเพ่ิมปริมาณ H2O ในสารละลายอิเล็กโทรไลตAส^งผลต̂อความกว]าง ความหนาแน̂น และ

ความหนาของผนัง TNTs โดยเม่ือเพ่ิมปริมาณ H2O ไอออนท่ีเกิดจากการแตกตัวจะมากข้ึนทําให]ไป
ละลายช้ัน TiO2 เกิดเปSนลักษณะรูและช̂องว̂างระหว̂างรูทําให]ท̂อมีเส]นผ^านศูนยAกลางเพ่ิมข้ึนและ
ส^งผลให]ความหนาแน̂นของท̂อลดลงเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดคือท่ีปริมาณ H2O เท̂ากับ 10 wt% โดยให]ค̂า
ความหนาแน̂นของท̂อมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับเง่ือนไขท่ีปริมาณ H2O อ่ืน ๆ และเม่ือเพ่ิมปริมาณ H2O 
ส^งผลทําให]เส]นผ^านศูนยAกลางของท̂อเพ่ิมมากข้ึนซึ่งเง่ือนไขท่ีมีเส]นผ^านศูนยAกลางมากท่ีสุดคือท่ี
ปริมาณ H2O เท̂ากับ 20 wt% ภายหลังนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 500oC เปSนเวลา 1 hr ทําให] TNTs เกิด
โครงสร]างผลึกเฟสอนาเทส โดยเม่ือนําไปทดสอบการย̂อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู พบว̂าท่ีเง่ือนไข
ปริมาณ H2O เท̂ากับ 30 wt% แสดงสมบัติการย̂อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูได]ดีที่สุด 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือสํารวจความหนาแน̂นและการกระจายของลูกนํ้ายุงเสือ 
(Mansonia) ตามแหล^งเพาะพันธุAต̂างในพ้ืนท่ีเขตเมืองบ]านประแน็ต ตําบลบ̂อพลอย อําเภอบ̂อไร̂ 
จังหวัดตราด จํานวน 3 คร้ัง ในเดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม จากผลการศึกษาน้ีพบว̂าลูกนํ้ายุง
เสือจากการสํารวจลูกนํ้ายุงเสือตามแหล^งเพาะพันธุAบริเวณบ̂อ แหล^งนํ้าท่ีมีพืชนํ้าปกคลุมและอยู̂
บริเวณใกล]เคียงกับคอกสัตวAเลี้ยงซึ่งผลสํารวจพบลูกนํ้ายุงเสือแหล^งท่ี 1 พบพืชนํ้า เช̂น บอน 
ผักตบชวา ผักกระเฉดลูกนํ้ายุงเสือ 2 ชนิด คือMa. uniformisจํานวน 51ตัว คิดเปSนร]อยละ 56.67 
และ Ma. indianaจํานวน 39 ตัว คิดเปSนร]อยละ 43.33รวมจํานวนท้ังหมด90 ตัว และแหล^งท่ี 2 พบ
พืชนํ้า เช̂นผักบุ]งหญ]านํ้าซึ่งไม̂พบลูกนํ้ายุงเสือจากการสํารวจลูกนํ้ายุงเสือในพ้ืนท่ีเขตเมืองพบว̂ามี
ลูกนํ้ายุงเสือเพียง 2 ชนิด 
 
คําสําคัญ: ความหนาแน̂น, การกระจาย,ลูกนํ้ายุงเสือ 
 

Abstract 
 The study objectives were to survey and analyze geographical distribution 
of Mansonialarvae in differenthabitats at Ban Pranad, Bo PhloiSubdistrict, Bo Rai 
District, Trat Province. At three times point in May and August.For the results it was 
found that the mosquito larvae from the survey of the source of the wildlife 
breeding area in the area close to the breeding around the stables place.In the first 
place with aquatic plants such as elephant earplant, water hyacinths, water mimosa 
found that90 mosquito larvae,Ma. uniformis(56.67 %) andMa. indiana(43.33%) were 
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found,the second place found aquatic plants such as morning glory water grassnot 
found larvae. 
 
Keywords: Prevalence, Distribution, Mansonialarvae 
 

บทนํา 
บ]านประแน็ต หมู̂ 6  ตําบล บ̂อพลอย เปSนหน่ึงในห]าตําบลของอําเภอบ̂อไร̂ จังหวัดตราด 

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนท่ีส^วนใหญ^มีลักษณะเปSนภูเขาและพ้ืนท่ีราบสลับเชิงเขา และมีลําคลอง
ไหลผ^านมาจากแนวเทือกเขาบรรทัดหลายสาย สภาพการใช]ที่ดินแบ̂งเปSนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมร]อยละ 30 
พ้ืนท่ีป�าสงวนแห̂งชาติร]อยละ 60 และชุมชนในอําบ̂อไร̂ยังเปSนพ้ืนท่ีอยู̂อาศัยและทํากินของประชาชน
ประกอบด]วยแอ̂งนํ้าในหมู̂บ]านหลายแห̂ง มีพืชพรรณไม]หลากหลายชนิดปกคลุมท่ัวไป ลักษณะเปSนท้ัง
พรุเป�ด (Open swamp)  และพรุป�ด (Swamp forest) ท่ีแสงอาทิตยAส^องไม̂ถึงพ้ืนนํ้าเน่ืองจากมี
ต]นไม]ปกคลุม เช̂น เตยจอก แหนผักกระเฉด ผักบุ]ง  แพงพวย สาหร̂ายหางกระรอก และไม]เบญจ
พรรณ  เปS นแหล^ งเพ าะพัน ธุA ยุ ง Mansonia spp. พ าหะสํ า คัญ ท่ี นํ าเช้ือ โรค เท] าช] าง ช นิด 
Brugiamalayi เ ช̂ น  Ma. bonneae, Ma. indiana, Ma. uniformis, Ma. annulata, Ma. 
annuliferaและ CoquillettidiacrassipesเปSนต]น มีบ]านเรือนราษฎรต้ังอยู̂รอบๆแอ̂งนํ้าเหล^าน้ี 
พ้ืนท่ีท่ีเคยเปSนป�าพรุธรรมชาติแบบด้ังเดิมถูกประชาชนเปลี่ยนสภาพอย̂างรวดเร็ว พัฒนาเปSนพ้ืนท่ี
ปลูกพืช เศรษฐกิจ จําพวกยางพารา สวนผลไม] ส^งผลให]สภาพแวดล]อมท่ีเคยเปSนแหล^งเพาะพันธุA ยุง 
Mansonia spp.ลดน]อยลง ผู]ศึกษาจึงได]ดําเนิน การสํารวจทางกีฏวิทยาข้ึนเพ่ือหาข]อมูลชนิดและ
ความหนาแน̂นของลูกนํ้ายุงเสือ ท่ีบ̂งช้ีถึงโอกาสการเจริญเติบโตเปSนตัวเต็มวัยและจะก̂อให]เกิดและ
แพร̂กระจายของโรคเท]าช]างในอนาคตสถานการณAและแนวโน]มของโรคเท]าช]างในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด  
ซึ่งยังไม̂พบผู]ป�วยแต̂ในป\จจุบันน้ีมีการเคลื่อนย]ายของประชากรเข]ามาประกอบอาชีพกรีดยางพาราใน
จังหวัดตราดเปSนจํานวนมาก  โดยท่ีกลุ^มประชากรเหล^าน้ีคือมอญ ซึ่งอาจจะนําเช้ือโรคเท]าช]างติดมา
ด]วย และอาจทําให]เกิดการแพร̂กระจายของโรคเท]าช]างในอนาคตซึ่งจะก̂อให]เกิดป\ญหาทางด]าน
สาธารณสุขต̂อไปได] 

ท้ังน้ีผู]วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความหนาแน̂นและการกระจายของลูกนํ้ายุงเสือในพ้ืนท่ี
อําเภอบ̂อไร̂ จังหวัดตราด เน่ืองจากผลการสํารวจยุงพาหะและลูกนํ้า โรคมาลาเรียของคณะวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยบูรพา (Pimnon et al, 2014) พบว̂ายุงท่ีจับได]ในแต̂ละช่ัวโมงมี
ยุงเสือปะปนจากการสุ^มตักลูกนํ้าก็ยังพบลูกนํ้ายุงเสือเช̂นกัน  พ้ืนท่ี เปSนสระนํ้า  มีผักบุ]ง ผักกระเฉด 
จอก แหน  ผักตบชวาและต]นเตยปกคลุมอยู̂ เปSนต]น ขนาดพ้ืนท่ีสระกว]างประมาณ 10 ตารางเมตร 
ยาวประมาณ 20 ตารางเมตร จํานวน 2 บ̂อ และขนาดพ้ืนท่ีสระกว]างประมาณ 5 ตารางเมตร ยาว
ประมาณ 5 ตารางเมตร จํานวน 1 บ̂อ อยู̂ในบริเวณเดียวกัน สภาพแวดล]อมทางกายภาพเอ้ือต̂อการ
แพร̂พันธุAของยุงเสือ ดังน้ันผู]วิจัยจึงมีแนวคิดในการสํารวจลูกนํ้ายุงเสือทางกีฏวิทยาโดยอาศัยสภาพ
พ้ืนท่ีเอ้ือต̂อการเกิดโรคและเพ่ือเฝ�าระวังโรคเท]าช]างในจังหวัดตราดต̂อไป 
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กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 
ถ]าหากในพ้ืนอําเภอบ̂อไร̂ จังหวัดตราดมีแหล^งนํ้าและมีพืชนํ้าหลากหลายชนิด ซึ่งน่ันก็จะเปSน

แหล^งเพาะพันธุAลูกนํ้ายุงเสือได]เปSนอย̂างดีประกอบกับสภาพสิ่งแวดล]อมและสภาพภูมิอากาศร]อนช้ืนมี
สภาพใกล]เคียงกับพ้ืนท่ีภาคใต]ซึ่งมีแหล^งป�าพรุและเพาะพันธุAยุงเสือเปSนจํานวนมาก  
 

 
 
สมมุติฐานในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธAกับตัวตัวแปรตาม ซึ่งถ]าหากมีพืชนํ้าจํานวนมากก็จะเปSนแหล^งท่ี
อาศัยของลูกนํ้ายุงเสือได]เปSนอย̂างดีและจะทําให]จํานวนลูกนํ้ายุง Mansoniaspp.มีจํานวนมากและก็
จะสอดคล]องกับจํานวนยุงตัวเต็มเพศเมียMansoniaspp. ในพ้ืนท่ีอําเภอบ̂อไร̂ จังหวัดตราด 
 
วัตถุประสงค� 
 เพ่ือศึกษาการกระจายและสํารวจลูกนํ้ายุงเสือ Mansoniaในพ้ืนท่ีบ]านประแน็ต หมู̂ 6  
ตําบลบ̂อพลอย อําเภอบ̂อไร̂ จังหวัดตราด 
 
การดําเนินการวิจัย 

สุ^มตัวอย̂างแหล^งนํ้าในพ้ืนท่ีศึกษาและสุ^มเก็บตัวอย̂างพืชนํ้าบ]านประแน็ต หมู̂ 6  ตําบลบ̂อ
พลอย อําเภอบ̂อไร̂ จังหวัดตราด ท่ีมีสภาพแวดล]อมท้ังพรุเป�ด และพรุป�ด ซึ่งเปSนแหล^งเพาะพันธุAยุง
สกุลMansoniaโดยจับยุงและตักลูกนํ้า ในเดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม 2558 โดยแยกศึกษา
ลูกนํ้ายุง Mansonia การตักลูกนํ้าใช]วิธีสุ^มตัวอย̂าง  ในการศึกษาคร้ังน้ีคือสระนํ้าและลําธารท่ีมีพืชนํ้า
ในบริเวณบ]านท่ีพบจํานวน2 แหล^ง ซึ่งเปSนแหล^งนํ้าธรรมชาติและแหล^งนํ้าทีมนุษยAสร]างข้ึนมีพืชนํ้าข้ึน
ปกคลุม เช̂น  ผักบุ]ง  ผักกระเฉด สาหร̂ายหางกระรอก  สาหร̂ายผมนาง  ต]นแพงพวย  บัว บอนและ
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จอกแหน เปSนต]น ดังแสดงในภาพท่ี 1การตักลูกนํ้าสุ^มตักพืชนํ้าในแต̂ละแหล^งๆละ 4 จุด การเลือกจุด
ให]บันทึกค̂า GPS และวัดขนาดพ้ืนท่ีสุ^มตักท่ี 50x50 ตร.ม. แล]วนําพืชนํ้าท่ีได]มาใส^ลงในถุงพลาสติก
เขียนจุดเก็บไว]ในถุงหรือภาชนะกํากับให]ถูกต]อง 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการสุ^มสํารวจลูกนํ้ายุงเสือในพ้ืนท่ีศึกษา อ.บ̂อไร̂ จ.ตราด 
 
ผลการศึกษา 

จากผลการสุ^มสํารวจการกระจายของลูกนํ้ายุงเสือในแหล^งเพาะพันธุAบ]านประแน็ต หมู̂ 6  
ตําบลบ̂อพลอย อําเภอบ̂อไร̂ จังหวัดตราดและเม่ือได]พืชนํ้าตัวอย̂างแล]วนํามาแยกชนิดและช่ังวัด
ปริมาณนํ้าหนักจาการนําพืชนํ้าแต̂ละชนิดไปเขย̂าเพ่ือหาลูกนํ้ายุงเสือ ดังแสดงในภาพท่ี 2การ
กระจายของลูกนํ้ายุงเสือในพ้ืนท่ีแหล^งเพาะพันธุAในแหล^งชุมชน 2 จุด ท่ีใกล]เคียงบริเวณท่ีพบยุงเสือ
ตัวเต็มวัยโดยเก็บตัวอย̂างพืชนํ้าชนิดต̂างๆคือ บอน ผักตบชวา ผักกระเฉด ผักบุ]ง และหญ]านํ้าเม่ือเก็บ
ตัวอย̂างพืชนํ้าตามจุดแล]วเขย̂าหาลูกนํ้ายุง พบลูกนํ้ายุงเสือ2 ชนิด ดังท่ีแสดงในตารางท่ี1แหล^งท่ี 1 
พบพืชนํ้า เช̂น บอน ผักตบชวา ผักกระเฉด ซึ่งผลการสํารวจพบลูกนํ้ายุงเสือ 2 ชนิด ลูกนํ้ายุงเสือท่ี
พบ คือลูกนํ้ายุง Ma. uniformisจํานวน 51ตัว คิดเปSนร]อยละ 56.67 ดังแสดงในภาพท่ี 3และ ลูกนํ้า
ยุง Ma. indianaจํานวน 39 ตัว คิดเปSนร]อยละ 43.33และแหล^งท่ี 2 พบพืชนํ้า เช̂นผักบุ]งหญ]านํ้าซึ่ง
ผลการสํารวจคือไม̂พบลูกนํ้ายุงเสือซึ่งรวมจํานวนยุงเสือท้ังหมด90 ตัว จากการสํารวจลูกนํ้ายุงเสือใน
พ้ืนท่ีเขตเมืองพบว̂ามีลูกนํ้ายุงเสือเพียง 2 ชนิด 
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ตารางท่ี 1 แสดงตําแหน̂งท่ีเก็บตัวอย̂าง ชนิดของพืชนํ้าและจํานวนลูกนํ้ายุงเสือท่ีพบ ในพ้ืนท่ีบ]าน
ประแน็ต หมู̂ 6  ตําบลบ̂อพลอย อําเภอบ̂อไร̂ จังหวัดตราด 
 

ตําแหน�ง 
ท่ีเก็บ

ตัวอย�าง 

ชนิดพชืน้าํ พบ/ไม�
พบ 

จํานวน
ลูกน้ํา 

ชนิดของลูกน้าํ
(จํานวน) 

แหล^งนํ้าท่ี 1 บอน ผักตบชวา ผักกระเฉด พบ 90 Ma. uniformis(51), 
Ma. indiana(39) 

แหล^งนํ้าท่ี 2 ผักบุ]งหญ]านํ้า ไม̂พบ 0 - 
รวมจํานวน 90 Ma. uniformis(51), 

Ma. indiana(39) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แยกชนิดของพืชนํ้าและพักไว]ในถาดเพ่ือสํารวจหาลูกนํ้ายุงเสือ 
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ภาพท่ี 3 ตัวอย̂างลูกนํ้ายุงเสือ (Mansoniauniformis) ท่ีพบจากการสุ^มเก็บตัวอย̂างจากพืชนํ้าใน 
อําเภอบ̂อไร̂ จังหวัดตราด 

 
วิจารณ�และสรุปผล 

ความหลากหลายของชนิดยุงเสือท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีบ]านประแน็ต หมู̂ 6  ตําบล บ̂อพลอย 
อําเภอบ̂อไร̂ จังหวัดตราด อาจจะมีอิทธิพลมาจากสภาพสิ่งแวดในพ้ืนท่ีเน่ืองจากมีสภาพภูมิอากาศ 
ใกล]เคียงกับภาคใต]ซึ่งเปSนแหล^งเพาะพันธุAท่ีมีความหลากหลายของยุงเสือมากท่ีสุดในประเทศไทย 
จากสภาพพ้ืนท่ีมีลักษณะเปSนท่ีราบสลับเนินเขาเต้ียๆ และภูเขา อากาศอยู̂ในเขตร]อนช้ืน ฝนตกชุกท้ัง
ปr อาจจะมีอิทธิพลมาจากลมมรสุมจากทะเลอ̂าวไทย และยังมีอ̂างเก็บนํ้าขนาดเล็กและใหญ^หลาย
แหล^งจะทําให]สภาพอากาศมีความช้ืนสูง นอกจากน้ันเปSนพ้ืนท่ีอยู̂อาศัยและทํากินของประชาชน
ประกอบด]วยแอ̂งนํ้าในหมู̂บ]านหลายแห̂ง มีพืชพรรณไม]หลากหลายชนิดปกคลุมท่ัวไป ลักษณะเปSนท้ัง
พรุเป�ดท่ีแสงอาทิตยAส^องถึงพ้ืนนํ้าและพรุป�ดท่ีแสงอาทิตยAส^องไม̂ถึงพ้ืนนํ้าเน่ืองจากมีต]นไม]ปกคลุม 
เช̂น ผักกระเฉด ผักบุ]ง แพงพวย ต]นบอน  ผักตบชวาและไม]เบญจพรรณเปSนแหล^งเพาะพันธุAยุง 
Mansoniasppพาหะสําคัญท่ีนําเช้ือโรคเท]าช]าง ชนิด Brugiamalayiเช̂น Ma. bonneae, Ma. 
indiana, Ma. uniformis, Ma. annulata, Ma. annuliferaเปSนต]นซึ่งสอดคล]องกับการศึกษาวิจัย
ในคร้ังน้ีซึ่งในพ้ืนท่ีสํารวจพบลูกนํ้ายุงเสือ 2 ชนิด คือ Ma. uniformisและ Ma. indianaซึ่งลูกนํ้ายุง
เสือท้ังสองชนิดน้ีมีความสําคัญอย̂างมากถ]าหากเจริญเติบเปSนตัวเต็มวัยซึ่งเปSนพาหะหลักนําโรค
เท]าช]างโดยตรงถ]าหากในพ้ืนมีการแพร̂เช้ือโรคเท]าช]างเกิดข้ึนเน่ืองจากในพ้ืนท่ีมียุงพาหะท่ีสามารถนํา
เช้ือได]เปSนอย̂างดีดังน้ันถ]าไม̂มีการควบคุมและป�องกันการเกิดโรคก็สามารถเกิดการระบาดของโรคใน
พ้ืนท่ีได]ไม̂ยากนัก 
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ข�อเสนอแนะของการศึกษาวิจัย 
 1.เชิงนโยบายใช]มาตรการเฝ�าระวังควบคุมโรคเท]าช]าง ถ]าหากมีพาหะนําโรคในพ้ืนท่ีซึ่งใช]
หลักเกณฑAท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด ศึกษาบริบทของหมู̂บ]าน ศึกษาแหล^งแพร̂เช้ือศึกษาชีวะนิสัยของ
ยุงเสือ  

2.เชิงปฏิบัติใช]มาตรการเน]นการควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล]อมภายในชุมชน ท่ีจะ
ก̂อให]เกิดเปSนแหล^งเพาะพันธุAยุงเสือซึ่งเปSนพาหะสําคัญของการเกิดโรคเท]าช]าง 

3.การวิจัยคร้ังต̂อไปในการสํารวจยุงตัวเต็มวัย ของงานกีฏวิทยาในพ้ืนท่ีศูนยAควบคุม
โรคติดต̂อนําโดยแมลง ท่ี 6.4 จังหวัดตราด ควรจับยุงเสือและนํามาจําแนกชนิดด]วย เพราะผู]วิจัย
สงสัยว̂ายุงเสือมีอยู̂ทั่วไปในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด และพฤติกรรมส^วนใหญ^เปSนพฤติกรรมท่ีเก่ียวข]องกับวิถี
ชีวิตของประชาชน ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เช̂น การจัดสนทนากลุ^มหรือจัดทํา
ประชาคม หรือประชาสัมพันธA ในระดับลึก จะทําให]ได]ข]อมูลท่ีมีรายละเอียดลึกลงไปและมีความ
ถูกต]องย่ิงข้ึนควรทําการวิจัยป\จจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต̂อพฤติกรรม การป�องกันโรคเท]าช]าง เช̂น ความ
รุนแรงของโรค ผลกระทบต̂อสุขภาพ  กลุ^มความเสี่ยงต̂อการสัมผัสยุงพาหะ แรงงานต̂างชาติ เพ่ือให]
กลุ^มตัวอย̂างเกิดความตระหนัก และมีการปรับเลี่ยนพฤติกรรมในการป�องกันโรคเท]าช]างอย̂างย่ังยืน  
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บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรคของผู]สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส^งเสริม
สุขภาพตําบลพันนา อําเภอสว̂างแดนดิน จังหวัดสกลนครจํานวน 166 คน เก็บข]อมูลโดยใช]แบบ
สัมภาษณA วิเคราะหAข]อมูลโดยใช]สถิติ ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหA
ความสัมพันธAโดยใช]สถิติ Chi-square Test 
     ผลการวิจัย พบว̂า จากกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง ร]อยละ 69.9 และเพศชาย ร]อย
ละ 30.1 ส^วนใหญ^มีอายุ 60-69 ปr ระดับการศึกษาของกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^ คือ ประถมศึกษา ร]อย
ละ 78.30 มีอาชีพเกษตรกรรม ร]อยละ 87.3 ส^วนใหญ^มีรายได]อยู̂ 501-1000 ร]อยละ 80.7 ความรู]

เก่ียวกับยาสมุนไพรอยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 64.5 ( = , SD=5.36)ทัศนคติเก่ียวกับการใช]ยา

สมุนไพรอยู̂ระดับปานกลาง ร]อยละ 62.0 ( =24.05, SD=2.14)พฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรอยู̂ใน

ระดับพอใช] ร]อยละ 56( =28.40, SD=5.36)ดังน้ัน ควรมีการจัดอบรมความรู]เก่ียวกับยาสมุนไพรท่ี
ใช]ในการรักษาโรคและตระหนักถึงโทษของสมุนไพรแต̂ละชนิดเพ่ือเปSนแนวทางในการพัฒนาสร]าง
เสริมพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองให]นําไปสู^คุณภาพชีวิตท่ีดีต̂อไป 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรม, การใช]ยาสมุนไพรรักษาโรค, ผู]สูงอายุ 

 
Abstract 

This research is a descriptive research. It’s Purpose is a to study behavior of 
herbal usage for curing diseases in elderly in the region of Health promotion Hospital 
in Older Persons in Health Promotion Hospital at Panna Sub-District, Sawangdandin 
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District, SakonNakhon Province. The research used 166 population for interviewed 
analyzed the data by statistics percentage standard deviation. The research analyzed 
the relation by using Chi-Square test.  

The results showed that majority of samples was female 69.9 % and male 
30.1% Age majority were between 60-69 years old. Mostly of the study level wereprimary 
school 78.3 % occupation mostly was agriculture 87.3 %.mostlyincome per month is 
between 501-1000 bath 80.7%. Knowledge about herbal drug was in moderate level 

64.5% (  =14.30, S.D = 5.36). Attitudes concerning to herbal drug usage was in moderate 

level 62.0 % ( = 24.05, S.D = 2.14). Behaviorof herbal drug was in moderate level 

56.0 % ( = 28.40, S.D = 5.36).thus training preparation about herbal drug usage for 
curing disease should be prepared. Realize about disadvantage of each herbal drug 
to prolong the progress of health protection should be consequently considered. 

 

Keywords: Knowledge,Behaviors of Herbal Drug Usage for Curing Diseases, 
Older Person 
 
บทนํา 

องคAการอนามัยโลกได]ตระหนักถึงข]อจํากัดของการแพทยAแผนป\จจุบันไม̂สามารถกระจายการ
ให]บริการไปสู^ชุมชนอย̂างท่ัวถึงและเสมอภาคจึงหันมาเน]นงานสาธารณสุขมูลฐานซึ่งเปSนกลวิธีในการ
กระจายบริการโดยเน]นให]ประชาชนมีความรู]มาใช]ในการป�องกันและรักษา มุ̂งให]ประชาชนพ่ึงพา
ตนเองได] โดยสนับสนุนให]นําการแพทยAโบราณมาใช]ในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยผสมผสานกัน
การแพทยAแผนป\จจุบัน(WHO,1998)  

กรมการแพทยAแผนไทยและการแพทยAทางเลือก เผยสถิติการใช]สมุนไพรของคนไทยท่ัวประเทศ 
เพ่ิมมากข้ึน สอดคล]องกับนโยบายท่ีรัฐบาลส^งเสริมสมุนไพรไทยให]เปSนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ให]เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในภาวะท่ีประเทศกําลังประสบป\ญหาทางด]านเศรษฐกิจ การนํา
สมุนไพรไทยมาใช]เปSนยา ผลิตภัณฑAเสริมอาหาร และเคร่ืองสําอาง จะช̂วยประหยัดเงินตราต̂างประเทศท่ี
ต]องนําเข]าผลิตภัณฑAเหล^าน้ัน เข]ามาจําหน̂ายและเปSนการพ่ึงตนเองโดยใช]ภูมิป\ญญาด้ังเดิมของบรรพ
บุรุษไทย หากผลิตภัณฑAสมุนไพรของไทยสามารถส^งออกไปยังต̂างประเทศได]จํานวนมาก จะเปSนการ
สร]างรายได]ให]กับประเทศอย̂างมาก จะเห็นว̂าป\จจุบันท่ัวโลกให]ความสนใจผลิตภัณฑAสมุนไพรกันอย̂าง
มากมาย เน่ืองจากความคิดท่ีจะกลับคืนสู^ธรรมชาติ ซึ่งจากฐานข]อมูลการใช]บริการการแพทยAแผนไทย 
ของกรมการแพทยAแผนไทยและการแพทยAทางเลือก ปr 2560 ท่ีผ^านมาพบว̂า มีผู]ป�วยนอกเข]ารับบริการ
การแพทยAแผนไทยในโรงพยาบาลทุกระดับ กว̂า 32 ล]านคร้ัง จากจํานวนผู]ป�วยนอกท้ังหมดท่ีมารับ
บริการกว̂า 164 ล]านคร้ัง ร]อยละ 19.75 และมีการใช]ยาสมุนไพรเพ่ิม 406 ล]านบาท จากกว̂า 1,700 
ล]านบาทในปr 2559 กว̂า 2,000 ล]านบาท ในปr 2560 (ปรภัทร จุลกุล, 2561) 
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 โรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลพันนา เปSนสถานบริการของรัฐท่ีได]รับนโยบายในการนํา
การแพทยAแผนไทยและสมุนไพรไปใช]กับประชาชนในการรักษาโรค โดยอาการเจ็บป�วยของผู]สูงอายุ
ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลพันนาส^วนมากแล]วมักจะใช]สมุนไพรท่ี
รักษาอาการวิงเวียนศีรษะ อาการเม่ือยล]าของกล]ามเน้ือ ปวดข]อ ซึ่งพบว̂ามีการใช]สมุนไพรท่ีมี
สรรพคุณตรงตามอาการในการรักษาเท̂าน้ัน ไม̂ได]ตระหนักถึงอันตรายของสมุนไพรท่ีอาจส^งผล
ร]ายแรงต̂อสุขภาพของผู]สูงอายุ 

ดังน้ันผู]วิจัยจึงมีความประสงคAท่ีจะทําการศึกษาพฤติกรรมการใช]สมุนไพรของผู]สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลพันนา อําเภอสว̂างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพ่ือท่ี
ผู]สูงอายุจะสามารถใช]เปSนแนวทางในการวางแผนการรักษาของตนเองให]อยู̂ในระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนในอนาคต 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรคของผู]สูงอายุ
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลพันนา อําเภอสว̂างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

2. เพ่ือศึกษาป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรคของ
ผู]สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลพันนา อําเภอสว̂างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
    การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช]
ยาสมุนไพรในการรักษาโรคของผู]สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลพันนา 
อําเภอสว̂างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ประชากร 
 จํานวนประชากร คือ ผู]สูงอายุท่ีใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรคท่ีข้ึนทะเบียนการรับยา
สมุนไพรของโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลพันนา อําเภอสว̂างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ท้ังหมด 
12 หมู̂บ]าน จํานวน 284 คน  
 กลุ�มตัวอย�าง 
 กลุ^มตัวอย̂าง คือ ผู]สูงอายุท่ีใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรคท่ีข้ึนทะเบียนการรับยาสมุนไพร
ของโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลพันนา อําเภอสว̂าง แดนดิน จังหวัดสกลนคร จํานวน 166 คน 
การกําหนดขนาดของกลุ^มตัวอย̂างท่ีใช]ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช]วิธีการคํานวณขนาดตัวอย̂างของทาโร̂ ยา
มาเน̂ (Yamanae, 1973) 
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 ในการสุ^มตัวอย̂างคร้ังน้ีผู]วิจัยได]ใช]การสุ^มตัวอย̂างแบบหลายข้ันตอน (Multistage Stage 
sampling) ตามจํานวนหมู̂บ]านในตําบลพันนาท้ังหมด 12 หมู̂บ]าน ทําการสุ^มทุกหมู̂บ]าน หมู̂บ]านละ 
13 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัยคร้ังน้ีเปSนแบบสัมภาษณA สร]างข้ึนมาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวข]อง โดย
ในแบบสัมภาษณAน้ันมีข]อคําถาม จํานวน 4 ส^วน มีรายละเอียด ดังน้ี 

ส^วนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไป จํานวน 7 ข]อได]แก̂ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได] 
การใช]ยาสมุนไพร และแหล^งสมุนไพร 

ส^วนท่ี 2 ความรู]เก่ียวกับยาสมุนไพร เปSนการเลือกคําตอบท่ีผู]ตอบคิดว̂าใช̂หรือไม̂ใช̂ 
แล]วเลือกคําตอบท่ีดีที่สุดได]เพียงคําตอบเดียว จํานวน 20 ข]อ  

ส^วนท่ี 3 ทัศนคติต̂อการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรค ท้ังหมด 10 ข]อ  
ส^วนท่ี 4 พฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรค ท้ังหมด 15 ข]อ 

 
ผลการวิจัย 

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
  ผลการศึกษา พบว̂า จากกลุ^มตัวอย̂างเส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง ร]อยละ 69.9 และเพศชาย 
ร]อยละ 30.1 ช̂วงอายุท่ีมากท่ีสุดคือ 60-69 ปr ร]อยละ 48.2 รองลงมาคือช̂วง 70-79 ปr ร]อยละ 41.6 
และน]อยท่ีสุดอยู̂ในช̂วง 80-89 ปr ร]อยละ 10.2 ระดับการศึกษาส^วนใหญ^คือ ประถมศึกษา ร]อยละ 
78.3 รองลงมาคือ ไม̂ได]เรียน ร]อยละ 11.4 มัธยมศึกษา ร]อยละ 7.2 และปริญญาตรี ร]อยละ 3.0 มี
อาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด ร]อยละ 87.3 รองลงมาคือรับจ]าง ร]อยละ 4.2 น]อยท่ีสุด คือ แม̂บ]านและ
รับราชการ คิดเปSนร]อยละ 2.4 เท̂ากัน ส^วนใหญ^มีรายได]เฉลี่ยต̂อเดือนอยู̂ท่ี 501-1000 บาท ร]อยละ 
80-7 รองลงมาคือ 0-500 บาท ร]อยละ 9.0 มีการเคยใช]ยาสมุนไพรเวลาเจ็บป�วย ร]อยละ 70.5 และ
ไม̂เคยใช] ร]อยละ 29.5 หมู̂บ]านมีแหล^งสมุนไพร ร]อยละ 68.7 และหมู̂บ]านไม̂มีแหล^งสมุนไพร ร]อยละ 
31.3 ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไปของผู]สูงอายุที่ใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรค 
 

                            ข�อมูลท่ัวไป                                                  รวม  (N=166) 
  จํานวน ร�อยละ 

เพศ 
 ชาย        50       30.1 
 หญิง        116       69.9 
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                            ข�อมูลท่ัวไป                                                  รวม  (N=166) 
                                                                                       จํานวน       ร�อยละ 
อายุ 
 60-69 ปr       80 48.2 
 70-79 ปr                                                         69    41.6 
 80-89 ปr           17 10.2 
ระดับการศึกษา 
 ไม̂ได]เรียน       19 11.4 
 ประถมศึกษา       130 78.3 
 มัธยมศึกษา       12 7.3 
 ปริญญาตรี       5 3.0 
อาชีพ 
 แม̂บ]าน       4 2.4 
 รับจ]าง       7 4.2 
 เกษตรกรรม               145 87.3 
 ค]าขาย       6 3.6 
 รับราชการ       4 2.5 
รายได�ต�อเดือน 
 0-500        15 9.0 
 501-1000                134 80.7 
 1001-1500       8 4.8 

 1501-2000       7 4.3 
 2000 บาทข้ึนไป       2 1.2 

การเคยใช�ยาสมุนไพรเวลาเจ็บปnวย 
 เคย       117 70.5 
 ไม̂เคย       49 29.5 
หมู�บ�านมีแหล�งสมุนไพร 
 มี       114 68.7 
 ไม̂ม ี       52 31.3 

 
ส�วนท่ี 2 ความรู�เก่ียวกับยาสมุนไพร 
    ผลการศึกษา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีความรู]เก่ียวกับยาสมุนไพรอยู̂ในระดับปาน
กลางจํานวน 107คน ร]อยละ 64.5 รองลงมาคือ ระดับความรู]สูง จํานวน 51 คน ร]อยละ 30.7 และมี
ระดับความรู]ตํ่า จํานวน 8 คน ร]อยละ 4.8 ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ระดับความรู]เก่ียวกับยาสมุนไพร 
 
  ระดับความรู�เก่ียวกับยาสมุนไพร       กลุ�มตัวอย�าง(N = 166) 
  จํานวน  ร�อยละ 

ความรู]สูง 51     30.7 
ความรู]ปานกลาง  107 64.5 
ความรู]ตํ่า  8 4.8 

ค̂าเฉลี่ย(ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) :  14.30(5.36) 
  
ส�วนท่ี 3 ทัศนคติเก่ียวกับการใช�ยาสมุนไพร 

  ผลการศึกษา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีทัศนคติเก่ียวกับการใช]ยาสมุนไพรอยู̂ในระดับ
ปานกลาง จํานวน 103 คน ร]อยละ 62.0 รองลงมา คือ ระดับทัศนคติสูง จํานวน 47 คน ร]อยละ 
28.3 และมีระดับทัศนคติตํ่า จํานวน 16 คน ร]อยละ 9.6 ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3ระดับทัศนคติเก่ียวกับการใช]ยาสมุนไพร 
 
  ระดับทัศนคติเก่ียวกับการใช�ยาสมุนไพร      กลุ�มตัวอย�าง(N = 166) 

จํานวน   ร�อยละ 
ทัศนคติดี  47 28.3 
ทัศนคติปานกลาง 103 62.0 
ทัศนคติไม̂ดี   16 9.6 

ค̂าเฉลี่ย(ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) :  24.05(2.14) 
  
ส�วนท่ี 4 พฤติกรรมเก่ียวกับการใช�ยาสมุนไพร 

  พฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรคของกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีระดับพฤติกรรม
พอใช] จํานวน 93 คน ร]อยละ 56.0 รองลงมาเปSนระดับพฤติกรรมปรับปรุง จํานวน 54 คน ร]อยละ 
32.5 และมีระดับพฤติกรรมดี จํานวน 19 คน ร]อยละ 11.4 ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ระดับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพร 
 

ระดับพฤติกรรมการใช�ยาสมุนไพร     กลุ�มตัวอย�าง(N = 166) 
จํานวน              ร�อยละ 

พฤติกรรมดี  19  11.4 
พฤติกรรมพอใช]    93  56.0 
พฤติกรรมปรับปรุง    54  32.5  

ค̂าเฉลี่ย(ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) :  28.40(5.36) 
 
ส�วนท่ี 5  ป̂จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการใช�ยาสมุนไพรในการรักษาโรคของผู�สูงอายุ 

1. การวิเคราะหAความสัมพันธAระหว̂างความรู]กับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรค 

 ผลการศึกษา พบว̂า ความรู]กับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรคไม̂มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value ≥0.05) โดยกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีความรู]เก่ียวกับยาสมุนไพรอยู̂ในระดับปาน
กลาง และมีระดับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในระดับพอใช] ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5ความสัมพันธAระหว̂างความรู]กับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรค 
 

ระดับความรู�เก่ียวกับยา
สมุนไพร 

                         พฤติกรรมการใช�ยาสมุนไพร(N=166) 
ปรับปรุง พอใช� ดี p-

value จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
  ความรู]ระดับตํ่า  
  ความรู]ระดับปานกลาง 
  ความรู]ระดับสูง 

5 
33 
16 

62.5 
30.8 
31.4 

2 
60 
31 

25.0 
56.1 
60.8 

  1 
14 
4 

12.5 
13.1 
7.8 

 
0.315 

 
2. การวิเคราะหAความสัมพันธAระหว̂างทัศนคติกับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรค 

 ผลการศึกษา พบว̂า ทัศนคติกับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรคไม̂มี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value ≥0.05)โดยกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีความทัศนคติเก่ียวกับยาสมุนไพรอยู̂
ในระดับปานกลาง และมีระดับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในระดับพอใช]มากท่ีสุด ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6ความสัมพันธAระหว̂างทัศนคติกับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรค 
 

ระดับทัศนคติเก่ียวกับ
ยาสมุนไพร 

                          พฤติกรรมการใช�ยาสมุนไพร (N=166) 
ปรับปรุง พอใช� ดี p-

value จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
  ระดับทัศนคติดี 
 ระดับทัศนคติปานกลาง 
 ระดับทัศนคติไม̂ดี 

7 
30 
17 

43.8 
29.1 
36.2 

8 
61 
24 

50.0 
59.2 
51.1 

  1 
12 
6 

6.3 
11.7 
12.8 

 
0.712 

 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการรักษาโรคของผู]สูงอายุในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลพันนา อําเภอสว̂างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จากผลการวิเคราะหA
ข]อมูลสามารถนํามาอภิปลายผลได]ว̂า 

ความรู]เก่ียวกับยาสมุนไพรมิใช̂ป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพรในการ
รักษาโรค ซึ่งอธิบายได]ว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีความรู]ในระดับปานกลาง รู]จักสรรพคุณของยา
สมุนไพรเพียงบางตัวเท̂าน้ัน มิได]ให]ความสนใจท่ีจะนํามารักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป�วยเปSน
หลัก ทําให]ความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับพืชสมุนไพรลดลง ซึ่งสอดคล]องกับการศึกษาของ บุญลือ
(2539) ศึกษาเร่ืองความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช]สมุนไพรของประชาชนเขตตําบล อําเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด ผลการศึกษา พบว̂า ความรู]ในระดับปานกลางอาจเปSนป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAต̂อ
พฤติกรรมการใช]สมุนไพรของประชาชน เน่ืองจากความรู]ระดับปานกลางสามารถต̂อยอดเปSนความรู]
ในระดับสูงต̂อไปได] 
 ทัศนคติเก่ียวกับการใช]ยาสมุนไพรมิใช̂ป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการใช]ยาสมุนไพร
ในการรักษาโรคซึ่งเกิดจากกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีทัศนคติเก่ียวกับสมุนไพรในระดับปานกลาง ซึ่งมาก
ถึง ร]อยละ 62.0 อธิบายได]ว̂า กลุ^มตัวอย̂างมีแนวโน]มในการรักษาโรคด]วยยาแผนป\จจุบันมากข้ึน 
เน่ืองด]วยมีการเข]าถึงเทคโนโลยีทางการแพทยA ส^งผลให]ประชากรได]รับความสะดวกสบาย สามารถ
เข]าถึงบริการได]ง̂าย จึงสอดคล]องกับการศึกษาของ สามารถ ใจเต้ีย และ ณรงคA ณ เชียงใหม̂(2560) ท่ี
ศึกษาเร่ืองป\จจัยทํานายการใช]ประโยชนAพืชสมุนไพรพ้ืนบ]านของประชาชนลุ^มนํ้าลี้ จังหวัดลําพูน ผล
การศึกษาพบว̂า ประชาชนมีระดับทัศนคติในเร่ืองสมุนไพรในระดับปานกลาง เน่ืองจากในพ้ืนท่ีลุ^มนํ้า
ลี้มีระบบบริการสุขภาพแผนป\จจุบันท่ีเปSนทางเลือกในการดูแลสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการลดลง
ของพ้ืนท่ีป�าธรรมชาติ ท่ีเปSนแหล^งแสวงหาสมุนไพรพ้ืนบ]าน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1.ฝ�กอบรมบุคลากรของสาธารณสุขหรือประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือทําการบําบัดทางการแพทยA
แผนไทย โดยเน]นการนวด การอบสมุนไพร 
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2.  สนับสนุนให]โรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพประจําตําบลทําเอกสารแจกเก่ียวกับการแพทยA
แผนไทยและสรรพคุณของสมุนไพร 
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บทคัดย�อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเปSนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพ่ือศึกษาความรู] 

ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ]านม̂วงดง 
ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัด อุดรธานีเก็บข]อมูลด]วยแบบสอบถาม ในกลุ^มตัวอย̂าง 
จํานวน 62 คนวิเคราะหAข]อมูลด]วยสถิติเชิงพรรณนา ได]แก̂ ความถ่ี ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและหาความสัมพันธAโดยใช]สถิติไคสแควรAผลการศึกษา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSน
เพศชาย ร]อยละ 61.30มีอายุ 8 ปr ร]อยละ 24.20พบกลุ^มตัวอย̂างอยู̂ในระดับช้ันประถมศึกษาปrท่ี2
ร]อยละ 24.2 ในส^วนความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุกลุ^มตัวอย̂างมีความรู]อยู̂ในระดับสูงร]อยละ 54.82 
ทัศนคติด]านทันตสุขภาพ อยู̂ในระดับสูงร]อยละ 45.16 และมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปาก 
อยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 48.38 ป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมในการดูแลช̂องปากได]แก̂ 
ทัศนคติด]านทันตสุขภาพจากการศึกษาเสนอแนะให]เพ่ิมการให]ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุของนักเรียน
ทุกระดับช้ันปrโดยอาจเปSนการจัดโครงการให]ความรู]หรือสอดแทรกในรายวิชาเรียนต̂าง ๆ เพ่ือให]
นักเรียนมีทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลช̂องปากท่ีดีข้ึน เพ่ือเปSนต]นแบบในการรักษาสุขภาพช̂อง
ปากท่ีดีต̂อไป 

 
คําสําคญั :ความรู],ทัศนคติ,พฤติกรรมในการดูแลช̂องปาก 
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Abstract  
This study was a descriptive study to study knowledge, attitude and behavior 

in oral health care of primary school students at Ban Muang Dong School, KhokKlang 
Sub-district, Non Sa-at District, UdonThani Province. Data were collected by questionnaires. 
In the sample of 62people, the data was analyzed using descriptive statistics such as 
number, frequency, percentage, mean, standard deviation. And find relationships 
using chi-square statistics  

The results showed that most of the samples were male, 61.30percent were 
aged 8 years, 24.20 percent found the sample at the level of grade 2 24.20percent, 
while knowledge about dental caries, the sample group had and knowing at a high 
level, 54.82 percent of dental health attitude. Were at a high level of 45.16 percent 
and had behavior in oral health care was at a medium level of 48. 38 percent. 
Factors related to oral care behaviors were Dental health attitude  

From the study, it is recommended to increase the knowledge about dental 
caries of students at every year level. It may be a project to provide knowledge or 
insert in various courses for students to have an attitude. And improved oral care 
behaviors to be a role model for maintaining good oral health  

 
Keywords: knowledge, attitude, behavior in oral care 
 
บทนํา 

การให]ความรู]ความเข]าใจในเร่ืองสุขภาพและทันตสุขภาพน้ันจะต]องเร่ิมมาต้ังแต̂วัยเด็กและ
วัยรุ̂น สะสมและพัฒนาความคิดติดตามกันไปเปSนพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต]อง กล^าวว̂าการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพให]ได]ผลระยะยาวน้ันควรจะปลูกฝ\งพฤติกรรมต้ังแต̂ก̂อนวัยเรียนเปSนสําคัญซึ่งการให]
ความรู]ความเข]าใจในเร่ืองสุขภาพ สามารถทําได] 3 ประการ คือ การเรียนรู]จากครอบครัวและ
สิ่งแวดล]อมภายในครอบครัว การเรียนรู]ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา และการเรียนรู]จากสังคม
สิ่งแวดล]อมต̂างๆนอกบ]าน และนอกโรงเรียน 

ในความเปSนจริงสุขภาพช̂องปากไม̂ได]แยกต̂างหาก แต̂เปSนส^วนหน่ึงของร̂างกายของบุคคล 
ซึ่งโรคหรือภาวะท่ีมีความปกติหรือผิดปกติต̂าง ๆท่ีเก่ียวข]องกับช̂องปาก หรือท่ีส^วนอ่ืน ๆของร̂างกาย 
ก็มีความเก่ียวข]องกับภาวะแห̂งความผาสุก และคุณภาพชีวิตท้ังน้ัน ดังน้ันภาวะท่ีมีหรือไม̂มีโรคหรือ
ความผิดปกติท่ีเก่ียวข]องกับสุขภาพช̂องปาก ก็ไม̂แตกต̂างไปจากภาวะท่ีมีหรือไม̂มีโรค หรือความ
ผิดปกติของส^วนอ่ืนๆของร̂างกาย สุขภาพช̂องปากจึงเปSนส^วนหน่ึงของสุขภาพร̂างกายท่ีจําเปSนต]อง
ดูแลให]ดี เพราะการมีสุขภาพช̂องปากท่ีดีทําให]บุคคลสามารถรับประทานอาหาร พูด และเข]าสังคมได]
อย̂างมีความสุข และช̂วยส^งเสริมให]สุขภาพโดยท่ัวไปดีด]วย (สิทธิชัย ขุนทองแก]ว และคณะ, 2540, 
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หน]า 19)3 และโรคในช̂องปากก็เปSนโรคท่ีป�องกันได] หากได]รับการพัฒนาด]านพฤติกรรมทันตสุขภาพ 
ดังน้ัน การสร]างค̂านิยมท่ีดีหรือการให]คุณค̂าต̂อสุขภาพช̂องปากท่ีดี ก็จะทําให]ประชาชนมีการพัฒนา
พฤติกรรมทันตสุขภาพท่ีดีขึ้น 

วัยเด็กจัดเปSนวัยหน่ึงท่ีควรได]รับการสนใจเอาใจใส^จากสังคม เพ่ือพัฒนาเปSนผู]ใหญ^ท่ีมีคุณค̂า 
โดยเฉพาะวัยรุ̂นตอนต]นคือช̂วงอายุ 12-15 ปr (Early adolescence) เน่ืองจากเปSนช̂วงท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกด]านมากท่ีสุด กลุ^มเพ่ือนมีอิทธิพลต̂อวัยรุ̂นมากกว̂าวัยอ่ืนของช̂วงชีวิต วัยเด็กเปSนวัยท่ี
มีพัฒนาการทางสติป\ญญาท่ีก]าวหน]าอย̂างรวดเร็ว สามารถคิดหาเหตุผลในด]านต̂าง ๆ เพ่ือหาทาง
แก]ป\ญหาได]อย̂างมีประสิทธิภาพ วัยรุ̂นจะมีความจําดี วิเคราะหAเหตุการณAต̂าง ๆได]ดีวัยเด็กจึงนับเปSน
วัยท่ีมีความสําคัญต̂อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมท้ังแก]ไขเปลี่ยนแปลงแนวความคิดท่ีไม̂ถูกต]อง
เก่ียวกับสุขภาพ ตลอดจนความเช่ือท่ีผิดๆ ท่ีมีผลต̂อสุขภาพ ช̂วงวัยแรกรุ̂น คือระยะอายุประมาณ 12-
15 ปr เปSนวัยท่ีมีการเติบโตเปSนหนุ̂มเปSนสาว เปลี่ยนสภาวะทางร̂างกายจากความเปSนเด็กชายเด็กหญิง 
ร̂างกายเติบโตเปSนผู]ใหญ^เกือบเต็มท่ีทุกส^วน 

 
วัตถุประสงค� 

วัตถุประสงค�ทั่วไป 
เพ่ือศึกษาความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปrที่1-6 โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
วัตถุประสงค�เฉพาะ 
1.เพ่ือศึกษาความรู]ในการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปrท่ี1-6 โรงเรียน

บ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติในการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปrท่ี1-6 

โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปrท่ี1-6 

โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีผู]วิจัยได]
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง ดังน้ี 

สถานการณAโรคฟ\นผุในเด็กโดยข]อมูลจากสํานักงานสถิติแห̂งชาติ ปr 2559 พบว̂า เด็กอายุ 12 
ปr ร]อยละ 70 มีพฤติกรรมกินขนมกรุบกรอบ และกินเฉลี่ยวันละ 1 คร้ัง พฤติกรรมเหล^าน้ีนอกจากจะ
ทําให]เกิดป\ญหาฟ\นผุในเด็กแล]ว ยังก̂อให]เกิดความเจ็บปวด การติดเช้ือ และสร]างป\ญหาการบดเค้ียว
อาหาร มีผลต̂อนํ้าหนัก การเจริญเติบโตและบุคลิกภาพของเด็ก ท่ีสําคัญคือส^งผลกระทบต̂อการเรียน 
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ทําให]เด็กหยุดเรียน และป\ญหาฟ\นผุนําไปสู^การสูญเสียฟ\นในวัยเด็ก และอาจสะสมจนต]องสูญเสียฟ\น
ท้ังปากในวัยสูงอายุตามมา 

โรคฟ\นผุคือ โรคของฟ\นท่ีมีเน้ือฟ\นถูกทําลายไป โดยมีการทําลายแร̂ธาตุท่ีเปSน องคAประกอบ
สําคัญของเน้ือเย่ือเหล^าน้ี จนทําให]เกิดเปSนรูหรือโพรงท่ีตัวฟ\น ถ]าไม̂ได]รับการรักษาจะลุกลาม ขยาย
ใหญ^และลึกข้ึนเร่ือย ๆ เกิดการเจ็บปวดทุกขAทรมาน และสุดท]ายอาจต]องสูญเสียฟ\น โดยต]องถอน
ออกไปโรคฟ\นผุเกิดจากแบคทีเรียท่ีอาศัยอยู̂ในช̂องปากรวมตัวกับเศษอาหารและนํ้าลายสะสมกันจน
เปSนคราบเหนียวท่ีเรียกว̂า คราบฟ\น หรือคราบแบคทีเรีย ซึ่งจะเกาะอยู̂บนผิวของฟ\นแบคทีเรียเหล^าน้ี
จะเปลี่ยนสภาพนํ้าตาลและแป�งให]เปSนกรด มีฤทธ์ิทําลายแร̂ธาตุท่ีผิวฟ\น จนก̂อให]เกิดเปSนรู โดยเร่ิม
จากขนาดเล็กมาก ๆ ลุกลามใหญ^ข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเปSนโรคฟ\นผุโรคฟ\นผุมักจะพบได]บ̂อยในเด็ก 
แต̂ผู]ใหญ^ก็มีความเสี่ยงด]วยเช̂นกัน โดยมีป\จจัยเหล^าน้ีเปSนส^วนประกอบ 

– การบริโภคอาหารท่ีมีคารAโบไฮเดรต (แป�งและนํ้าตาล) 
– การด่ืมนํ้าท่ีไม̂มีฟลูออไรดAเปSนส^วนประกอบ 
– อาการปากแห]ง 
– การใช]ยาบางชนิด 
– การดูแลรักษาความสะอาดช̂องปากอย̂างไม̂ถูกสุขลักษณะ 

สถานการณAฟ\นผุของคนไทยค̂อนข]างน̂าเปSนห̂วง เพราะจากการสํารวจคุณภาพช̂องปากของ
คนไทยเม่ือปr พ.ศ.2550 พบว̂าเด็กอายุ 3 ขวบ ประมาณ 66% ฟ\นเร่ิมผุแล]ว คือฟ\นนํ้านมยังข้ึนมาไม̂
นานก็เร่ิมผุ จากน้ันพอเร่ิมโตข้ึนอายุได]ประมาณ 5-6 ขวบ จะพบฟ\นผุได]มากข้ึนเปSน 82% แต̂พอเร่ิม
โตข้ึนมาหน̂อยหรืออยู̂ในช̂วงวัยรุ̂น จํานวนผู]ท่ีเปSนโรคฟ\นผุจะลดน]อยลงอย̂างมาก เพราะในวัยน้ีจะ
เร่ิมมีการใส^ใจไปพบหมอฟ\นหรือเพ่ือดัดฟ\น จึงทําให]ใกล]ชิดกับหมอมากข้ึน ส^วนพ̂อแม̂ก็คอยกระตุ]น
เตือนให]แปรงฟ\นให]สะอาดอยู̂บ̂อย ๆ แต̂ท่ีน̂าตกใจกว̂าน้ันก็คือในผู]ใหญ^วัยทํางานท่ีมีอายุ 30 กว̂าปr 
พบว̂าประมาณ 86% มีป\ญหาฟ\นผุกันแทบท้ังน้ัน รวมท้ังยังมีป\ญหาเร่ืองฟ\นโยก โรคเหงือกร̂น ซึ่ง
เฉลี่ยแล]วสูญเสียฟ\นไปถึง 4 ซี่ต̂อคน และจวบจนย̂างเข]าวัยชราหรือเม่ืออายุ 60 ปrข้ึนไป 90% พบว̂า
มีการสูญเสียฟ\น ในบางรายฟ\นเกือบหมดปาก หากเฉลี่ยแล]วก็ประมาณ 14 ซี่ต̂อคน จากการทบทวน
วรรณกรรมผู]วิจัยจึงได]นําแนวคิดหลักการต̂าง ๆ ไปใช]ในการดําเนินงานวิจัยต̂อไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1.รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยน้ี เปSนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพ่ือศึกษา ความรู] 

ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป�องกันโรคฟ\นผุของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต]นและตอน
ปลายโรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

2. ประชากรกลุ^มตัวอย̂าง 
2.1 ประชากร 

ประชากรผู]ศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปr�ท่ี1-6ท่ีมีรายช่ืออยู̂ใน ทะเบียน
โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จํานวน 62 คน 

2.2 กลุ^มตัวอย̂าง 
กลุ^มตัวอย̂าง คือทําการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑAการคัดเข]า (Inclusion 

Criteria) ดําเนินการวิจัยในนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปr�ท่ี1-6 เปSนผู]มีรายช่ือในทะเบียนโรงเรียน
บ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี และมีความยินยอมให]ความร̂วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม  

3. เคร่ืองมือท่ีใช]ในการทําวิจัย 

ลักษณะทางประชากร 
 - เพศ   
 - อายุ 
 - ระดับช้ัน 
- การพักอาศัย 

พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา1-6 โรงเรียนบ]าน
ม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี 

 

ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุ 

 

 

ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ช̂องปาก 
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เคร่ืองมือท่ีใช]ในงานวิจัยคร้ังน้ีเปSนแบบสอบถามท่ีสร]างข้ึน จากการค]นหาข]อมูลจาก
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข]อง โดยในแบบสอบถามน้ันมีข]อคําถามจํานวน 4 ส^วน มีรายละเอียดดังน้ีส^วนท่ี 1 
ข]อมูลท่ัวไป จํานวน 4 ข]อ ได]แก̂ เพศ อายุ ระดับช้ัน อาศัยอยู̂กับใครส^วนท่ี 2 ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุ 
จํานวน 10 ข]อ ส^วนท่ี 3 แบบวัดทัศนคติด]านทันตสุขภาพ มีจํานวน 10 ข]อ 

4. การเก็บรวบรวมข]อมูลการศึกษาคร้ังน้ีผู]ศึกษาได]ดําเนินการรวบรวมข]อมูลด]วยตนเองโดย
การดําเนินการตามข้ันตอนดังต̂อไปน้ี 

4.1 ผู]ศึกษาเข]าพบนักเรียน เพ่ือแจงวัตถุประสงคAและขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและให]กลุ^มตัวอย̂างลงนามในใบยินยอมเข]าร̂วมการศึกษา 

4.2 ดําเนินการเก็บข]อมูลโดยใช]แบบสอบถามท่ีผ^านการตรวจสอบความถูกต]องแก̂กลุ^ม
นักเรียนท่ีต]องการศึกษา 

4.3 ผู]ศึกษานําแบบสอบถามท่ีจัดเก็บได]มาตรวจสอบความสมบูรณAและความถูกต]องเพ่ือ
เตรียมพร]อมสําหรับการวิเคราะหAข]อมูลต̂อไป 

5. การวิเคราะหAข]อมูลการวิเคราะหAข]อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด]วย 
วิเคราะหAข]อมูลเร่ืองลักษณะทางประชากรของประสบการณAการดูแลสุขภาพช̂องปาก 

ความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช̂องปาก การใช]สถิติพรรณนา (Descriptive 
statistic) ได]แก̂ จํานวน ความถ่ี ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามลักษณะข]อมูลวิเคราะหA
ข]อมูลโดยใช]โปรแกรม SPSS 
 
ผลการวิจัย 

ผู]วิจัยได]เก็บรวบรวมข]อมูลโดยใช]แบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือศึกษา 
ความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปr� ท่ี 1-6 
โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ข]อมูลท่ัวไป 
จากการศึกษาพบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศชาย ร]อยละ 61.30 เพศหญิง 

ร]อยละ 38.70 อายุท่ีมากท่ีสุดคืออายุ 8 ปr ร]อยละ24.20 รองลงมาอายุ 9 ปr ร]อยละ 19.40 และน]อย
ท่ีสุดอายุ7 ปr ร]อยละ 11.30 ระดับการศึกษาส^วนใหญ^คือประถมศึกษาปrท่ี2 ร]อยละ 24.20 รองลงมา
ประถมศึกษาปrที่ 3 ร]อยละ 19.40และน]อยท่ีสุด ประถมศึกษาปrที่1 ร]อยละ 11.30 ส^วนใหญ^พักอาศัย
อยู̂กับ พ̂อ แม̂ ร]อยละ 53.20 รองลงมา ปู� ย̂า ตา ยายร]อยละ 45.20 และน]อยท่ีสุดคือ ลุง ป�า ร]อยละ 
1.60 

2. ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุ 
จากการศึกษาพบว̂า ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุของกลุ^มตัวอย̂าง ส^วนใหญ^มีความรู]

เก่ียวกับโรคฟ\นผุอยู̂ในระดับสูงร]อยละ 54.82 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร]อยละ 33.89 และระดับ
ตํ่า ร]อยละ 11.29 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ระดับความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุ 
 

ระดับความรู� จํานวน ( n=62) ร�อยละ 

ความรู]ระดับสูง(80% ข้ึนไป) 34 54.82 
ความรู]ระดับปานกลาง(60-79%) 21 33.89 
ความรู]ระดับตํ่า (60% ลงมา) 7 11.29 
ค^าเฉลี่ย (ส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) :52.40 (4.62)   
ค^ามัธยฐาน (ตํ่าสุด:สูงสุด): 6 (4,10)   

 

3. ทัศนคติด]านทันตสุขภาพ 
จากการศึกษาพบว̂า ระดับคะแนนทัศนคติในด]านทันตสุขภาพ ของกลุ^มตัวอย̂างส^วน

ใหญ^มีระดับทัศนคติในด]านทันตสุขภาพอยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 45.16 รองลงมาคือระดับสูง 
ร]อยละ 40.33 และระดับตํ่า ร]อยละ 14.51 ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ระดับทัศนคติด]านทันตสุขภาพ 
 

ระดับทัศนคติด�านทันตสุขภาพ จํานวน ( n=62) ร�อยละ 

 ทัศนคติด]านทันตสุขภาพระดับสูง(มากกว̂า 52.40) 25 40.33 
 ทัศนคติด]านทันตสุขภาพระดับปานกลาง(52.40) 28 45.16 
 ทัศนคติด]านทันตสุขภาพระดับตํ่า (น]อยกว̂า 52.40) 9 14.51 
ค^าเฉลี่ย (ส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) : 52.40 (4.62)   
ค^ามัธยฐาน (ตํ่าสุด:สูงสุด): 6 (4,6) 

 
 

 
4. พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปาก 

จากการศึกษาพบว̂า ระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากของกลุ^มตัวอย̂าง
ส^วนใหญ^มีระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากอยู̂ในระดับปานกลางร]อยละ 48.38 รองลงมา
คือ ระดับสูง ร]อยละ 32.26 และระดับตํ่าร]อยละ 19.36 ตาราง 3 
 
ตารางท่ี 3 ระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปาก 
 
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช�องปาก จํานวน 

(n=62) 
 ร�อยละ 

พฤติกรรมระดับสูง (มากกว̂า 48.20) 20 32.26 
พฤติกรรมระดับปานกลาง (48.20) 30 48.38 
พฤติกรรมระดับตํ่า (น]อยกว̂า 48.20) 

ค^าเฉลี่ย (ส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ) : 48.20(4.13) 
ค^ามัธยฐาน (ค^าเฉลี่ยตํ่าสุด: ค^าเฉลี่ยสูงสุด) : 7(6,11) 

12 19.36 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธAกับ ความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ

ช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปrท่ี 1-6 โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี จากการวิเคราะหA ตัวแปรต]น ได]แก̂ เพศ อายุ ระดับช้ัน การอาศัย และตัว
แปรตาม ได]แก̂ ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุ ด]านทัศนคติด]านทันตสุขภาพ และพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพช̂องปาก และสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได]ดังน้ี 

1. ข]อมูลท่ัวไป จากการศึกษาพบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศชาย ร]อยละ 61.30 เพศ
หญิง ร]อยละ 38.70 อายุท่ีมากท่ีสุดคืออายุ 8 ปr ร]อยละ24.20 รองลงมาอายุ 9 ปr ร]อยละ 19.40 
และน]อยท่ีสุดอายุ7 ปr ร]อยละ 11.30 ระดับการศึกษาส^วนใหญ^คือประถมศึกษาปrท่ี 2 ร]อยละ 24.20 
รองลงมาประถมศึกษาปrที่ 3 ร]อยละ 19.40และน]อยท่ีสุด ประถมศึกษาปrที่1 ร]อยละ 11.30 ส^วนใหญ^
พักอาศัยอยู̂กับ พ̂อ แม̂ ร]อยละ 53.20 รองลงมา ปู� ย̂า ตา ยายร]อยละ 45.20 และน]อยท่ีสุดคือ ลุง 
ป�า ร]อยละ 1.60 

2.ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุจากการศึกษาพบว̂า ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุของกลุ^มตัวอย̂าง ส^วน
ใหญ^มีความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุอยู̂ในระดับสูง ร]อยละ 54.82 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร]อยละ 
33.89 และระดับตํ่า ร]อยละ 11.29ซึ่งสอดคล]องกับการศึกษาของสุรศักด์ิภักดี, รุจิราดวงสง2(2561) 
ศึกษาความรู] ทัศนคติเก่ียวกับโรคฟ\นผุและการดูแลสุขภาพช̂องปาก ในเด็กก̂อนวัยเรียนของ
ผู]ปกครอง ในเขตอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว̂าผู]ปกครองส^วนใหญ^มีความรู]เก่ียวกับโรคฟ\น
ผุในระดับมาก ร]อยละ 68.90 ทัศนคติเก่ียวกับโรคฟ\นผุในระดับปานกลาง ร]อยละ 52.50 การปฏิบัติ
ด]านการดูแลสุขภาพช̂องปากของเด็กในโรงเรียนอยู̂ในระดับมาก ร]อยละ 59.70 

3. ระดับคะแนนทัศนคติในด]านทันตสุขภาพ ของกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^ มีระดับทัศนคติใน
ด]านทันตสุขภาพอยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 45.16 รองลงมาคือระดับสูง ร]อยละ 40.33 และระดับ
ตํ่า ร]อยละ 14.51ซึ่งสอดคล]องกับการศึกษาของเต็มดวง ไทรงาม และคณะ1 (2553) ความรู] ทัศนคติ
และพฤติกรรมการป�องกันโรคฟ\นผุของนักเรียนช̂วงช้ันปrท่ี 3 ในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัย ตําบล
โนนข̂า อําเภอพล จังหวัดขอนแก̂นพบว̂า ด]านทัศนคติ เก่ียวกับการป�องกันโรคฟ\นผุ พบว̂านักเรียน
ส^วนใหญ^ มีทัศนคติอยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 64.50 รองลงมาคือ มีทัศนคติอยู̂ ในระดับดี ร]อยละ 
35.50  

4. ระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปาก ของกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีระดับพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพช̂องปากอยู̂ในระดับปานกลางร]อยละ 48.38 รองลงมาคือ ระดับสูง ร]อยละ 32.26 
และระดับตํ่าร]อยละ 19.36ซึ่งสอดคล]องกับการศึกษาของอุฬาริกา โยสิทธ4 (2558) มีระดับความรู]
ด]านการดูแลสุขภาพช̂องปากของเด็กอยู̂ระดับสูง ร]อยละ 60 มีระดับความเช่ือด]านการดูแลสุขภาพ
ช̂องปากของเด็กอยู̂ในระดับสูง ร]อยละ 78.9 มีระดับทัศนคติด]านการดูแลสุขภาพช̂องปากของเด็กอยู̂
ในระดับสูง ร]อยละ 81.1 และมีระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากเด็ก ร]อยละ 50.0 อยู̂ใน
ระดับปานกลาง ความรู]เก่ียวกับการดูแลสุขภาพช̂องปากเด็กมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช̂องปากเด็กอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-value = 0.043) 
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ข�อเสนอแนะ 
 1) ควรศึกษาประชากรกลุ^มตัวอย̂างอ่ืน ๆ เพ่ือให]เกิดประโยชนAเพ่ิมมากข้ึน 
 2) ควรเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข]อมูลจากแบบสอบถาม เปSนการสอบถามแบบเชิงลึก 
เพ่ือให]ได]ข]อมูลและความคิดเห็นท่ีถูกต]อง และก̂อให]เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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บทคัดย�อ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนําไปสู^ป\ญหาทางสุขภาพและสังคมการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคA

เพ่ือศึกษาความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร เปSนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนากลุ^ม
ตัวอย̂างเปSนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปrท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตรA มหาวิทยาลัยเอกชนแห̂ง
หน่ึงในกรุงเทพมหานครปrการศึกษา 2562 จํานวน 82 คนเก็บรวบรวมข]อมูลโดยใช]แบบสอบถาม
เก่ียวกับข]อมูลท่ัวไปของกลุ^มตัวอย̂างแบบประเมินการตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และแบบ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาวิเคราะหAข]อมูลด]วยค̂าความถ่ีค̂าร]อยละ และค̂าเฉลี่ย 
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ เท̂ากับ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว̂า นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปr ท่ี2ส^วนใหญ^ มีความตระหนักรู]ใน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศระดับดี มากกว̂าร]อยละ 50ทุกข]อคําถามและพบว̂านักศึกษามีความตระหนักรู]
ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศระดับดีมาก ร]อยละ 100ได]แก̂ 1)การมีเพศสัมพันธAต้ังแต̂อายุน]อยมีโอกาส
เกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว̂ามีเพศสัมพันธAเม่ืออายุมาก 2)การใช]ถุงยางอนามัยท่ีถูกต]องจะสวมเม่ือ
อวัยวะเพศชายแข็งตัวเท̂าน้ัน และ3)หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธAขณะมีประจําเดือนเพราะจะทําให]เกิด
โรคติดต̂อได]ง̂ายกว̂าปกติ และจากการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบว̂าไม̂มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ท่ีกลุ^มตัวอย̂างปฏิบัติเปSนประจําแต̂พบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุ^มตัวอย̂างปฏิบัติบ̂อยคร้ังสูงท่ีสุด 
คือการอยู̂ตามลําพังกับแฟนสองต̂อสอง(ร]อยละ 14.6) 

ข]อเสนอแนะ ผลท่ีได]จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนําไปเปSนข]อมูลพ้ืนฐานและเปSนแนวทาง
สําหรับการดําเนินการส^งเสริมให]วัยรุ̂นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม และป�องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุ̂นต̂อไป 

 
คําสําคัญ: การตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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Abstract 
 Sexual risk behaviorcontributes to health and social problems. The objective 
of this study was to have an awareness of sexual risk behaviors for sexually 
transmitted diseases among undergraduate student at a private university in Bangkok. 
The purposes of this descriptive research in the sample group of students of 
graduate level year II in the faculty of public health at a private university in Bangkok 
for the academic year 2019. Altogether there were 82 students of the study group. 
Research instruments included demographic data questionnaire,evaluation form of 
the awareness of sexual risk behaviors, and evaluation form of sexual risk 
behaviors.They were used for data collections which are subsequently analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, significantly been effected at 0.05. 
 The results of this study group of the graduate level year II had a mean score 
of the awareness sexual risk behaviors at a good level, and more than at a 
percentage mean of 50. And found that the students had an awareness sexual risk 
behaviors at a very good level, and a percentage mean of 100 including 1) sexual risk 
behaviors among teenagers who have risk of the cervical cancer more than older age 
2) using condoms which are of good quality should be worn on the genitals when 
having sexual intercourse 3) avoid having sexual relationship during menstruation, 
because it will cause infectious disease more easily. Sexual risk behaviors found that 
there is not sexual risk behaviors in the sample group of the present, but found 
sexual risk behaviors in the sample group practice at a higher level as having a one 
to one relationship (14.6%). 
 Suggestion of the results, the research may be used for promoting awareness 
among teenagers in the sexual behaviors appropriate and prevention of sexual risk 
behaviors in the future of the teenagers. 
 
Keywords: awareness of sexual risk behaviors, sexual risk behaviors, graduate level students 
 
บทนํา 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ̂นก̂อให]เกิดผลเสียต̂อสุขภาพอนามัยและชีวิตของวัยรุ̂น ใน
ป\จจุบันความเจริญก]าวหน]าทางเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม̂ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศถูก
เปลี่ยนจากเพศสมัพันธAระหว̂างชายกับหญงิ เปSนชายกับชายและหญงิกับหญงิ และการเข]าถึงสื่อต̂างๆ ได]
เข]ามามีบทบาทสําคัญต̂อเพศสภาวะโดยเฉพาะวัยรุ̂น ได]แก̂ อินเทอรAเนต โทรทัศนA ภาพยนตรA วีซีดี หนัง
ลามก รูปภาพย่ัวยุทางเพศ เปSนต]น ส^งผลย่ัวยุให]วัยรุ̂นมีความสนใจทางเพศมากข้ึน มีการคบเพ่ือนต̂าง
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เพศ มีการเท่ียวสถานบันเทิง และมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในป\จจุบัน โดยเฉพาะอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตกก็ส^งผลต̂อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ̂นไทย ได]แก̂ การมีเพศสัมพันธAก̂อนวัยอันควร 
การมีเพศสัมพันธAโดยไม̂ใช]ถุงยางอนามัย การต้ังครรภAในวัยเรียน การทําแท]ง การมีคู^นอนหลายคน การมี
เพศสัมพันธAในเพศเดียวกัน การเก็บแต]ม การเท่ียวสถานขายบริการทางเพศ การมีเพศสัมพันธAแบบหมู̂ 
ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเหล^าน้ีเปSนผลทําให]เกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA 
 จากการรายงานสถานการณAโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและการติดเช้ือเอชไอวี ในช̂วงปr พ.ศ. 
2559-2560 พบว̂าอัตราการป�วยด]วยโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAเพ่ิมข้ึนจาก 19 ต̂อแสนประชากร เปSน 
28.9 ต̂อแสนประชากร โดยโรคหนองในเปSนโรคท่ีมีอัตราป�วยสูงสุดเพ่ิมข้ึนจาก 10.5 ต̂อแสนประชากร 
เปSน 15.8 ต̂อแสนประชากร กลุ^มประชากรท่ีพบอัตราป�วยของโรคหนองในมากท่ีสุดในปr 2560 ได]แก̂ 
ช̂วงอายุ 15-24 ปr  คือ 66.6ต̂อแสนประชากร และยังพบว̂าในกลุ^มน้ีมีอัตราป�วยโรคติดต̂อทาง
เพศสัมพันธA 5 โรคหลัก (โรคหนองใน หนองในเทียม ซิฟ�ลิส แผลริมอ̂อน และกามโรคต̂อมนํ้าเหลือง) สูง
เช̂นกัน คือ 99.6 ต̂อแสน ประชากร สําหรับการติดเช้ือเอชไอวี พบว̂าช̂วงอายุ 15-19 ปr และ 20-24 ปr 
มีแนวโน]มสูงข้ึน ร]อยละ 2.3 และ 3.5 ตามลําดับ และผู]ป�วยโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAมีโอกาสติดเช้ือ
เอชไอวีได]ง̂ายกว̂าคนท่ัวไป 5-9 เท̂า โรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAมีแนวโน]มสูงข้ึน (สํานักโรคเอดสA วัณโรค 
และโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562) จะเห็นได]ว̂า วัยรุ̂นไทย
ในช̂วงอายุ 15-24 ปrมีแนวโน]มเปSนโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งสาเหตุท่ีวัยรุ̂นมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกว̂ากลุ^มอ่ืน เน่ืองจากวัยรุ̂นเปSนวัยท่ีไวต̂อการยอมรับสิ่งใหม̂ และมีการ
เปลี่ยนแปลงตนเองท้ังทางร̂างกาย จิตใจ และอารมณA เร่ิมมีความคิดเปSนของตนเอง มีพฤติกรรมท่ีกล]า
เสี่ยง ชอบทดลองหาประสบการณAใหม̂ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเพศอันเปSนผลมาจากพัฒนาการตามวัยฮอรAโมน
เพศท่ีเพ่ิมข้ึน (รุจา ภู̂ไพบูลยA, 2547) 
 การตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปSนความสามารถของวัยรุ̂นในการประเมิน
สถานการณA คิด วิเคราะหA พฤติกรรมท่ีเปSนความเสี่ยงทางเพศ และสามารถตัดสินใจท่ีจะหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได] แสดงว̂าหากวัยรุ̂นมีการตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีดี จะส^งผลให]มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง ดังน้ันผู]วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเปSนข]อมูลพ้ืนฐานและเปSน
แนวทางสําหรับการดําเนินการส^งเสริมให]วัยรุ̂นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม และป�องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ̂นต̂อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ส�วนท่ี 1 การตระหนักรู� 
การตระหนักรู]ในตนเองเปSน 1 ใน 5 องคAประกอบท่ีสําคัญของความฉลาดทางอารมณA หรือ 

EQ ตามความคิดของซาโลวีและเมเยอรA (Salovey and Mayer, 1995) และโกลแมน (Goleman, 
1998)ท่ีกล^าวว̂าการตระหนักรู]ในตนเอง(Self-Awareness) เปSนความสามารถในการรับรู]และเข]าใจ
ความรู]สึกความคิดและอารมณAของตนเองได]ตรงตามความเปSนจริง ประเมินตนเองได]อย̂างชัดเจน
ตรงไปตรงมาและมีความเช่ือม่ันรู]จักจุดเด̂นจุดด]อยของตนเอง รู]จักรักษาสัจจะคําพูดของตนเองมีสติ
เข]าใจตนเอง (ทัศนียAสุริยะไชย, 2554) 

ส�วนท่ี 2 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงการกระทําของวัยรุ̂นท่ีก̂อให]เกิดความเสี่ยงต̂อการมี

เพศสัมพันธAก̂อนวัยอันควรและการต้ังครรภAไม̂พึงประสงคAการด่ืมสุราหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสม
แอลกอฮอลAการใช]สารเสพติดก̂อนมีเพศสัมพันธAการเท่ียวสถานเริงรมยAและเท่ียวกับเพ่ือนต̂างเพศซึ่ง
การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศก̂อให]เกิดผลเสียต̂อสุขภาพอนามัย (สุพัตราอักษรรัตนA, 2550) 

สรุปได]ว̂าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงการกระทําหรือการปฏิบัติท่ีเสี่ยงต̂อการมี
เพศสัมพันธAการกระทําหรือการปฏิบัติเสี่ยงต̂อการเกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและการต้ังครรภAท่ีไม̂
พึงประสงคAได]แก̂การมีคู̂รักหรือเพ่ือนต̂างเพศการมีเพศสัมพันธAก̂อนวัยอันควรการไปเท่ียวสถาน
เริงรมยAการไปเท่ียวค]างคืนกับคู̂รักหรือเพ่ือนต̂างเพศการด่ืมแอลกอฮอลAหรือใช]สารเสพติดก̂อนมี
เพศสัมพันธAการใช]สื่อกระตุ]นอารมณAเพศการไม̂ใช]ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธAการมีจํานวนคู̂นอน
มากกว̂า 1 คน 

ส�วนท่ี 3งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 สุมิตตาสว̂างทุกขA และปาริชาติทาโน (2558)ศึกษาการตระหนักรู�ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุ�นเป�นการวิจัยเชิงบรรยาย จากผลการศึกษาพบว�า 1) 
การตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีความสัมพันธAทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
วัยรุ̂นอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r=-.27, p<0.001) 2) นักเรียนวัยรุ̂นท่ีมีคู̂รักผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนค̂านิยมทางเพศและได]รับอิทธิพลจากกลุ^มเพ่ือนท่ีแตกต̂างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
แตกต̂างกันอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.053) นักเรียนวัยรุ̂นท่ีมีช้ันปrท่ีศึกษาแตกต̂างกันมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกต̂างกันอย̂างไม̂มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พอเพ็ญไกรนรา (2556) ศึกษาความรู]เก่ียวกับการป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและการ
ป�องกันการต้ังครรภAของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี เปSนการวิจัย
เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว̂า นักเรียนส^วนใหญ^เปSนเพศชายร]อยละ 57.75 มีอายุระหว̂าง 13-16 
ปr (M =13.86, SD =0.57) มีคะแนนเฉลี่ยความรู]เก่ียวกับการป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและ
การป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ในระดับน]อยร]อยละ 61.80 (M = 5.90, SD = 3.00) จากคะแนนเต็ม 18 
คะแนนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยความรู]เก่ียวกับการป�องกันโรคติดต̂อทาง
เพศสัมพันธAและการป�องกันการต้ังครรภAไม̂แตกต̂างกันพบว̂าเพศมีอิทธิพลขนาดเล็กต̂อคะแนนความรู]
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นักเรียนรุ̂นปrการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยความรู]เก่ียวกับการป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและ
การป�องกันการต้ังครรภAมากกว̂ารุ̂นปrการศึกษา 2554 อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 
 คลังพลอยเอ้ือวิทยาศุภร และอรณิชาโพธ์ิหม่ืนทิพยA (2554)ศึกษาความรู]และทัศนคติเก่ียวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ̂นอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เปSนการวิจัยเชิงพรรณนา ผล
การศึกษาพบว̂า วัยรุ̂นส^วนมากเปSนเพศหญิง (ร]อยละ 64.40) อาศัยอยู̂กับบิดามารดา (ร]อยละ 77.20) 
มีอายุเฉลี่ย 15 ปrมีเกรดเฉลี่ย 2.73 เคยมีเพศสัมพันธA (ร]อยละ 17) เม่ือแบ̂งระดับความรู]พบว̂าวัยรุ̂น
ส^วนมาก (ร]อยละ 30.04) มีความรู]ในระดับตํ่าและมีทัศนคติท่ีเหมาะสมอยู̂ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
(ร]อยละ 62.80) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีวัยรุ̂นมีทัศนคติเห็นด]วยท่ี
เหมาะสมคือการมี แฟนในวัยรุ̂นไม̂จําเปSนต]องมีเพศสัมพันธAโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 โดยสรุปผลการ
ศึกษาวิจัยคร้ังน้ีนักเรียนส^วนใหญ^มีความรู]เก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ̂นในระดับตํ่าแต̂มี
ทัศนคติที่เหมาะสมอยู̂ในระดับมาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต�น            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลา
หน่ึง (Cross Sectional Study) ทําการเก็บข]อมูลในช̂วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 
2563 เปSนระยะเวลา 2 เดือน 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากร  นักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตรAมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂ง

หน่ึงในกรุงเทพมหานคร ปrการศึกษา 2562 
  กลุ�มตัวอย�าง นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปrท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตรAมหาวิทยาลัย
เอกชนแห̂งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ปrการศึกษา 2562 จํานวน 82 คน 
 

1. ข]อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู]ให]ข]อมูล ได]แก̂ เพศอายุ ช้ันปrท่ี
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการมีคู^รัก 
2. การตระหนักรู]ในพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การประเมิน
สถานการณAคิดวิเคราะหA ตัดสินใจต̂อพฤติกรรมท่ีเปSนความ
เส่ียงทางเพศ 
3. พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เช̂น การกระทําหรือการปฏิบัติท่ี
เส่ียงต̂อการมีเพศสัมพันธAก̂อนสมรส และการกระทําหรือการ
ปฏิบัติท่ีเส่ียงต̂อการเกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและการ
ต้ังครรภAที่ไม̂พึงประสงคA 

ความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
ต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA 
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การรวบรวมข�อมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู]วิจัยเปSนผู]เก็บรวบรวมข]อมูลด]วยตนเอง โดยมีการดําเนินงานดังน้ี 
 1. ผู]วิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมข]อมูลจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂ง
หน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
 2. ผู]วิจัยติดต̂อประสานงานกับคณะสาธารณสุขศาสตรA เพ่ือขออนุญาตและขอความร̂วมมือ
ในการดําเนินการทําวิจัย 
 3. ผู]วิจัยทําหนังสือติดต̂อประสานงานกับคณะสาธารณสุขศาสตรA เพ่ือทําการขออนุญาตใน
การเก็บรวบรวมข]อมูลการวิจัยกับนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตรA  
 4. แนะนําตัวพร]อมแสดงเอกสารช้ีแจงถึงวัตถุประสงคAของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี และช้ีแจง
รายละเอียดของแบบสอบถาม การรักษาความลับของข]อมูลการวิจัยและขอความร̂วมมือในการทํา
วิจัย 
 5. แจกแบบสอบถามให]กลุ^มตัวอย̂างท่ียินยอมให]ความร̂วมมือในการทําวิจัย 
 6. รวบรวมแบบสอบถามการวิจัย ตรวจสอบความถูกต]องของข]อมูลและวิเคราะหAข]อมูลการ
วิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข�อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช]ในการเก็บรวบรวมข]อมูลคร้ังน้ีมีจํานวนท้ังสิ้น 3 ส^วนประกอบด]วย 

 ส^วนท่ี 1 แบบสอบถามข]อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู]ให]ข]อมูล ได]แก̂ เพศอายุ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและการมีคู^รัก 
 ส^วนท่ี 2 แบบประเมินการตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีข]อคําถาม 15 ข]อ 
 ส^วนท่ี 3 แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา มีข]อคําถาม 15 ข]อ 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
วิเคราะหAข]อมูลทางสถิติโดยคอมพิวเตอรAด]วยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยกําหนดความเช่ือม่ันใน

การทดสอบทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ เท̂ากับ 0.05 โดยใช]สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได]แก̂ ค̂าความถ่ี ค̂าร]อยละ และค̂าเฉลี่ย เพ่ือเปรียบเทียบและสรุปข]อมูลกลุ^มตัวอย̂างท่ี
ทําการศึกษา ตามตัวแปรท่ีกําหนด 

 
ผลการวิจัย 

กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง ร]อยละ 81.7 เปSนเพศชาย ร]อยละ 18.5 ส^วนใหญ^อายุ
มากกว̂า 20 ปr ร]อยละ 58.5 รองลงมามีอายุ 18-19 ปr ร]อยละ 41.5 ส^วนใหญ^มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ย 3.01-4.00ร]อยละ 65.9 รองลงมามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 2.00-3.00 ร]อยละ 34.1 
และพบว̂ากลุ^มตัวอย̂างมีคู̂รักและไม̂มีคู^รักเท̂ากัน คือ ร]อยละ 50.0 

กลุ^มตัวอย̂างมีความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกว̂าร]อยละ 50 ทุกข]อคําถาม 
และมีความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีตอบถูกต]อง 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 ได]แก̂ 1) 
การมีเพศสัมพันธAต้ังแต̂อายุน]อยมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว̂ามีเพศสัมพันธAเม่ืออายุมาก 2) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

53 
 

การใช]ถุงยางอนามัยท่ีถูกต]องจะสวมเม่ืออวัยวะเพศชายแข็งตัวเท̂าน้ัน และ 3) หลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธAขณะมีประจําเดือนเพราะจะทําให]เกิดโรคติดต̂อได]ง̂ายกว̂าปกติ พบเท̂ากันเปSนอันดับแรก 
คือ ร]อยละ 100.0รองลงมาอันดับ 2 ได]แก̂ การมีเพศสัมพันธAกับแฟนเพียงคนเดียว ไม̂ต]องใช]ถุงยาง
อนามัย ร]อยละ 97.5 และอันดับ 3 ได]แก̂ 1) การใช]ถุงยางอนามัย 2 ช้ันสามารถป�องกันการติดโรค
ทางเพศสัมพันธAและการต้ังครรภAได]มากกว̂าใส^ช้ันเดียว และ 2) ระยะปลอดภัยในการร̂วมเพศแบบนับ
หน]า 7 หลัง 7 ไม̂จําเปSนต]องใช]ถุงยางอนามัย เพราะไม̂ก̂อให]เกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA และไม̂ทํา
ให]เกิดการต้ังครรภA พบเท̂ากัน คือ ร]อยละ 90.2ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1จํานวนและร]อยละของการตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (n=82) 
 

ข�อ คําถาม 

คําตอบ 

ถูก ผิด 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

1. การมีเพศสัมพันธAต้ังแต̂อายุน]อยมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว̂ามี
เพศสัมพันธAเม่ืออายุมาก 

82 100.0 0 0.0 

2. การใช]ถุงยางอนามัย 2 ช้ันสามารถป�องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธA
และการต้ังครรภAได]มากกว̂าใส̂ชั้นเดียว 

8 9.8 74 90.2 

3. การใช]ถุงยางอนามัยท่ีถูกต]องจะสวมเม่ืออวัยวะเพศชายแข็งตัวเท̂าน้ัน 82 100.0 0 0.0 
4. การมีเพศสัมพันธAกับแฟนเพียงคนเดียว ไม̂ต]องใช]ถุงยางอนามัย 7 8.5 75 91.5 
5. การเปล่ียนคู^นอนบ^อยไม̂ก̂อให]เกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ถ]าใช]

ถุงยางอนามัย 
26 31.7 56 68.3 

6. การหล่ังภายนอกเปSนวิธีป�องกันการต้ังครรภAที่เหมาะสมท่ีสุดกับวัยรุ̂น 14 17.1 68 82.9 
7. การหล่ังภายนอกเปSนวิธีป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAที่ดีที่สุด 6 7.3 76 92.7 
8. ไม̂ควรมีเพศสัมพันธAทางทวารหนักเพราะเส่ียงต̂อการติดเช้ือเร็วกว̂า

ปกติ หากจําเปSนให]สวมถุงยางอนามัย 
81 98.8 1 1.2 

9. ด่ืมเหล]าหรือใช]สารเสพติดก̂อนหรือระหว̂างการมีเพศสัมพันธA ไม̂
ก̂อให]เกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA 

27 32.9 55 67.1 

10. ระยะปลอดภัยในการร̂วมเพศแบบนับหน]า 7 หลัง 7 ไม̂จําเปSนต]องใช]
ถุงยางอนามัย เพราะไม̂ก̂อให]เกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA และไม̂ทํา
ให]เกิดการต้ังครรภA 

8 9.8 74 90.2 

11. การนับระยะปลอดภัยในการร̂วมเพศแบบนับหน]า 7 หลัง 7 ใช]ได]
เฉพาะคนท่ีมีรอบประจําเดือนสมํ่าเสมอคือประมาณ  28 วัน 

80 97.6 2 2.4 

12. โรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ติดต̂อได]โดยการมีเพศสัมพันธAเพียงทางเดียว
เท̂าน้ัน 

9 11.0 73 89.0 

13. การร̂วมเพศทางปาก (oral sax) ให]คู^นอนมีโอกาสเกิดโรคติดต̂อทาง
เพศสัมพันธAได] 

72 87.8 10 12.2 

14. หลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธAขณะมีประจําเดือนเพราะจะทําให]เกิด
โรคติดต̂อได]ง^ายกว̂าปกติ 

82 100.0 0 0.0 

15. การทําความสะอาดอวัยวะเพศทันทีหลังการมีเพศสัมพันธAโดยไม̂ใช]
ถุงยางอนามัย จะป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAได] 

11 13.4 71 86.6 
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จากการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบว̂า ไม̂มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุ^มตัวอย̂าง
ปฏิบัติเปSนประจํา (7 วัน/สัปดาหA) แต̂พบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุ^มตัวอย̂างปฏิบัติบ̂อยคร้ัง (5 
วัน/สัปดาหA)3 อันดับแรก ได]แก̂ การอยู̂ตามลําพังกับแฟนสองต̂อสอง (ร]อยละ 14.6) รองลงมา ได]แก̂ 
การพักอาศัยอยู̂กับแฟนและการไปเท่ียวสถานบันเทิงกับแฟนสองต̂อสอง พบร]อยละ 11.0 เท̂ากัน 
และอันดับสุดท]าย ได]แก̂ การนุ̂งกระโปรงสั้นกางเกงรัดรูป (ร]อยละ 9.8) ส^วนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ท่ีกลุ^มตัวอย̂างปฏิบัติบางคร้ัง (3 วัน/สัปดาหA)3 อันดับแรก ได]แก̂ การมีเพศสัมพันธAแล]ว (ร]อยละ 
35.4) รองลงมา ได]แก̂ การด่ืมนํ้าผลไม]ท่ีผสมแอลกอฮอลAอ̂อนๆ (ร]อยละ 32.9) และการอยู̂ตามลําพัง
กับแฟนสองต̂อสอง (ร]อยละ 29.3) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุ^มตัวอย̂างปฏิบัตินานๆ คร้ัง (1 วัน/
สัปดาหA)3 อันดับแรก ได]แก̂ การด่ืมนํ้าผลไม]ท่ีผสมแอลกอฮอลAอ̂อนๆ (ร]อยละ 61.0) รองลงมา ได]แก̂ 
การด่ืมเหล]าเบียรAไวนA (ร]อยละ 58.5) และการใส^เสื้อสายเด่ียวเอวลอยเกาะอกแต̂งกายรัดรูป (ร]อยละ 
53.7) และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุ^มตัวอย̂างไม̂เคยปฏิบัติ 3 อันดับแรก ได]แก̂ การใช]สารเสพติด
เพ่ือกระตุ]นอารมณAเพศและการมีเพศสัมพันธAกับผู]ซื้อบริการทางเพศ พบร]อยละ 100 เท̂ากันรองลงมา 
ได]แก̂ การมีการเปลี่ยนคู̂นอน (ร]อยละ 92.7) และการมีเพศสัมพันธAโดยไม̂ได]ป�องกันการต้ังครรภA 
(ร]อยละ 79.3) ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2จํานวนและร]อยละของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา (n=82) 
 

ข�อ คําถาม 

จํานวน (ร�อยละ) 

เป�น
ประจํา 

บ�อย ครั้ง บาง     
ครั้ง 

 นานๆ 
ครั้ง 

ไม�เคย 

1. การด่ืมนํ้าผลไม]ที่ผสมแอลกอฮอลAอ̂อนๆ 0 (0.0) 4 (4.9) 27 (32.9) 50 (61.0) 1 (1.2) 
2. การนุ̂งกระโปรงส้ันกางเกงรัดรูป 0 (0.0) 8 (9.8) 22 (26.8) 36 (43.9) 16 (19.5) 
3. การมีการสัมผัสร̂างกายแตะเน้ือต]องตัว 0 (0.0) 6 (7.3) 22 (26.8) 37 (45.1) 17 (20.7) 
4. การใส̂เส้ือสายเด่ียวเอวลอยเกาะอกแต̂งกายรัดรูป 0 (0.0) 3 (3.7) 18 (22.0) 44 (53.7) 17 (20.7) 
5. การด่ืมเหล]าเบียรAไวนA 0 (0.0) 3 (3.7) 21 (25.6) 48 (58.5) 10 (12.2) 
6. การนอนหนุนตักกันและกันกับแฟน 0 (0.0) 0 (0.0) 11 (13.4) 31 (37.8) 40 (48.8) 
7. การอยู̂ตามลําพังกับแฟนสองต̂อสอง 0 (0.0) 12 (14.6) 24 (29.3) 12 (14.6) 34 (41.5) 
8. การมีเพศสัมพันธAแล]ว 0 (0.0) 4 (4.9) 29 (35.4) 21 (25.6) 28 (34.1) 
9. การมีเพศสัมพันธAโดยไม̂ได]ป�องกันการต้ังครรภA 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 17 (20.7) 65 (79.3) 
10. การมีเพศสัมพันธAกับแฟนแฟนไม̂ใช]ถุงยางอนามัย 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.2) 28 (34.1) 53 (64.6) 
11. การพักอาศัยอยู̂กับแฟน 0 (0.0) 9 (11.0) 21 (25.6) 12 (14.6) 40 (48.8) 
12. การไปเท่ียวสถานบนัเทิงกับแฟนสองต̂อสอง 0 (0.0) 9 (11.0) 23 (28.0) 12 (14.6) 38 (46.3) 
13. การมีการเปล่ียนคู^นอน 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.2) 5 (6.1) 76 (92.7) 
14. การใช]สารเสพติดเพ่ือกระตุ]นอารมณAเพศ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 82 (100.0) 
15. การมีเพศสัมพันธAกับผู]ซื้อบริการทางเพศ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 82 (100.0) 
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร พบว̂ากลุ^มตัวอย̂างส^วน
ใหญ^มีความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู̂ในระดับดีและมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพอใช] 
สามารถอภิปรายผลของการศึกษา ดังน้ี 
 ความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA พบว̂ากลุ^มตัวอย̂าง
ส^วนใหญ^มีความรู]อยู̂ในระดับดี ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคล]องกับการศึกษาของกัญจณี พลอินทรAฐิติพร
อิงคถาวรและสุรียAพรกฤษเจริญ (2551) พบว̂ากลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีความรู]เร่ืองเพศศึกษาอยู̂ใน
ระดับดีมากซึ่งอาจเปSนเพราะเปSนการศึกษาในวัยรุ̂นชายตอนกลางคือเปSนนักเรียนในโรงเรียนสาย
สามัญในช̂วงช้ันท่ี 4 (อายุประมาณ 15-18 ปr) ซึ่งอาจมีความสนใจเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศทําให]
กล]าท่ีจะแสวงหาความรู]และจากการศึกษาคร้ังน้ียังพบว̂าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในกลุ^ม
ตัวอย̂างทุกคนไม̂เคยปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเปSนประจํา จะพบปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
บ̂อยคร้ัง บางคร้ัง นานๆ คร้ัง เท̂าน้ัน และยังพบว̂ากลุ^มตัวอย̂างทุกคนไม̂เคยปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศโดยการใช]สารเสพติดเพ่ือกระตุ]นอารมณAเพศและการมีเพศสัมพันธAกับผู]ซื้อบริการทางเพศเลย 
อาจจะเปSนเพราะกลุ^มตัวอย̂างมีอายุเฉลี่ยอยู̂ในช̂วงวัยรุ̂นตอนปลาย (17-19 ปr) และวัยผู]ใหญ^ตอนต]น 
(20 ปrข้ึนไป) จึงมีความสนใจและแสวงหาความรู]เก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทาง
เพศสัมพันธAทําให]รู]จักคิด วิเคราะหA แยกแยะ และเลือกท่ีจะปฏิบัติตนเพ่ือลดความเสี่ยงต̂อการเกิด
โรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAได] 

 

ข�อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดให]มีกิจกรรมให]ความรู]เก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และให]ความรู]

เก่ียวกับโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAให]แก̂นักศึกษา ให]นักศึกษาเกิดความตระหนักรู] ปฏิบัติตนได]อย̂าง
เหมาะสม ปลูกฝ\งทัศนคติที่ถูกต]อง เพ่ือป�องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA 
 2. อาจารยAและผู]ปกครองควรให]ความรักความใส^ใจ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือเป�ด
โอกาสให]นักศึกษาได]วิเคราะหAตนเองในสถานการณAป\ญหาต̂างๆด]านเพศเพ่ือเข]าใจป\ญหาอย̂างรอบ
ด]านตลอดจนวิเคราะหAความสามารถของตนเองในการจัดการกับป\ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนอย̂างเหมาะสม
และร̂วมกันเฝ�าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษาตัวแปรท่ีส^งผลต̂อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA
ต̂อไปเช̂น ระดับการศึกษา การมีคู^รัก ค̂านิยมทางเพศ หรืออิทธิพลจากกลุ^มเพ่ือน เปSนต]น 
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บทคัดย�อ 

  การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพการล]างทําความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภคเปSนงานวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive research)มีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษ
ตกค]างและสิ่งปนปนเป¢£อนในผักและผลไม]สด พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม]ปลอด
สารพิษ และพฤติกรรมการปฏิบัติในล]างผักและผลไม]สดก̂อนบริโภคโดยเก็บข]อมูลโดยใช]
แบบสอบถามจากกลุ^มตัวอย̂างจํานวน 218คน พบว̂าประชาชนในหมู̂ 2 5 และ 7 ของตําบลโนนเมือง 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภูมีเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและสิ่งปน
ปนเป¢£อนในผักและผลไม]สดในระดับตํ่า (4.89 คะแนน)สัมพันธAกับระดับการศึกษาส^วนใหญ^ คือ 
ประถมศึกษา หรือตํ่ากว̂า (ร]อยละ 66.10) มีพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม]ปลอด
สารพิษ ท่ีระดับปานกลาง (3.41 คะแนน)และมีการล]างผักและผลไม]ก̂อนบริโภคในระดับดี (4.63) ซึ่ง
ค̂าเฉลี่ยวิธีท่ีมีการเลือกปฏิบัติในการล]างผักและผลไม]สดก̂อนบริโภคสูงสุด คือ การใช]นํ้าเปล^าไหลผ^าน

ปริมาณมาก คิดเปSนร]อยละ 19.59( =4.65, S.D=.49) โดยอาจเน่ืองมาจากความสะดวกในการจัดหา 
และต]นทุนตํ่า ราคาเหมาะสมสําหรับการใช]ในชนบท ซึ่งสัมพันธAกับงานวิจัยของ P. Amoah., et al.. 
(2007)ศึกษาประสิทธิผลของวิธีการล]างผักท่ีใช]กันท่ัวไปและปรับปรุงแล]วในเมืองของแอฟริกา
ตะวันตกเพ่ือลดโคลิฟอรAมแบคทีเรียและไข̂พยาธิในผัก พบว̂าวิธีการล]างท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยู̂กับ 
วิธีการ เวลาและอุณหภูมิของนํ้า 

 

คําสําคัญ:ผักและผลไม]สด, สารกําจัดศัตรูพืช, สิ่งปนเป¢£อน  
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Abstract 
  Descriptive research ofproper handling of cleaning fruit and vegetable before 
consumption wasstudies in community. The aims tostudy an attitude about harm of 
pesticide residues in fresh vegetables and fruits and the prevention behavior of 
buying and consuming the pesticide-free vegetables and fruit,  and behavior 
ofwashing vegetable and fruit beforeconsumingin Non Maungsub-district, Non 
Sangdistrict, Nong Bua Lamphu.There are 2 1 8  people in moo.2, 5 and 7were 
collected.The results showed that the samples have been low level of attitude 
about harm of pesticide residues and the preventionat 4.89,related to the education 
levelin most primary school or lower (66.10%).The behavior for pesticide residue free 
consumption were moderate level at 3.41 and have been good level behavior 
forvegetables and fruits washed before consumption (4.63). The most method to 
vegetables and fruits washed that had been uses was rinse with plenty water at 

19.59%( =4.65, S.D.=.49) which, probably due to the convenient and suitable price 
for use in rural areas,  relative to P. Amoah., etal.. (2007), study ofeffectiveness of 
common and improved sanitary that washing methods in selected cities of West 
Africa for the reduction of coliform bacteria and helminth eggs on vegetableare 
achieved depending on the washing method, contact time and water temperature. 
 
Keywords:Fresh vegetables and fruits, Pesticides, Contaminated 
 
บทนํา 

อาหารเปSนหน่ึงในป\จจัยท่ีจําเปSนในการดํารงชีพของมนุษยA และเปSนหน่ึงในป\จจัยสี่ของมนุษยA 
หากมีการปนเป¢£อนของสารเคมีและเช้ือโรคก็จะเกิดโทษและผลเสียต̂อสุขภาพร̂างกายได]ซึ่งในป\จจุบัน
การเจริญก]าวหน]าทางเทคโนโลยี การเติบโตของเศรษฐกิจ การแข̂งขันทางการค]า วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป
จากอดีตจนสู^ป\จจุบัน ความรีบเร̂งในการดําเนินชีวิต เกษตรกรและผู]ค]ามีการเร̂งผลผลิตทางการ
เกษตร พืชผัก ผลไม] ให] เพียงพอกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ส^งผลให] มีการใช]สารเร̂งการ
เจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร ยาฆ̂าแมลงและศัตรูพืช และสารเคมีต̂างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึง
อันตรายจากสิ่งปนเป¢£อนจากจุลินทรียAท่ีมาจากสิ่งแวดล]อมในการเพาะปลูกหาก ไม̂มีการล]างทําความ
สะอาดท่ีเหมาะสมผู]วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความเสี่ยงต̂อการบริโภคพืชผัก ผลไม]ท่ีอาจมีการปนเป¢£อน

สารเคมีอันตรายดังกล^าวท่ีอาจส^งผลเสียต̂อสุขภาพของผู]บริโภค(พัฒนA สุจํานงคA, 2526) ยาฆ̂าแมลงท่ี

ตกค]างอยู̂ในพืชผักผลไม] บางชนิดสลายตัวช]าคงตัวอยู̂นาน เกิดสารพิษตกค]างอยู̂กับพืชผักผลไม]ได] 
เม่ือบริโภคทีละน]อยจะไม̂ปรากฏอาการทันที แต̂จะสะสมอยู̂ในร̂างกาย เม่ือรับประทานติดต̂อกันจึง
จะแสดงอาการของพิษ ดังน้ันควรล]างด]วยนํ้าสะอาดก̂อน หรือปอกเปลือกก̂อนบริโภค จะช̂วยให]
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ปลอดภัยย่ิงข้ึน(2)  จึงได]มีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพในการล]างทําความสะอาดผักและ
ผลไม]ก̂อนบริโภค ให]ผู]บริโภคมีความตระหนักในอันตรายของพืชผักผลไม]ท่ีไม̂มีการล]างทําความ
สะอาดอย̂างเหมาะสมก̂อนบริโภค และอาจจะเปSนโอกาสและแนวทางไปสู^การพัฒนาในการ
ปรับเปลี่ยนให]เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึ้นต̂อไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.1 วัตถุประสงคAทั่วไป 

 เพ่ือศึกษาเจตคติและพฤติกรรมสุขภาพในการเลือกซื้อและบริโภค และการปฏิบัติล]างทํา
ความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภคของประชาชน 

1.2 วัตถุประสงคAเฉพาะ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและสิ่งปนเป¢£อนในผัก

และผลไม]สด 

1.2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม]ปลอดสารพิษ 

1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

(เอนก หาลี และคณะ, 2556)ศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ายาล]างผักชนิดต̂างๆ สําหรับใช]ใน
ท]องถ่ินเพ่ือลดปริมาณสารปราบศัตรูพืชในผักคะน]า ในการล]างทําความสะอาดพืชผักและผลไม] จาก
การสัมภาษณAในกลุ^มตัวอย̂างทีเปSนปราชญAชาวบ]าน ผู]ประกอบการค]าผักและผลไม]สดในพ้ืนท่ีศึกษา
พบว^า ชาวบ]านมีภูมิป\ญญาในการล]างหลายวิธีได]แก^ สารละลายเกลือแกง สารส]ม ผงฟู นํ้าส]มสายชู
ด̂างทับทิม และนํ้าซาวข]าว ทดลองใช]ล]างผักคะน]า เพ่ือลดปริมาณสารตกค]าง (เมโธมิล) พบว̂า นํ้ายา
ล]างผักแต̂ละชนิดมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณเมโธมิลท่ีแตกต̂างกันอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ซึ่งสามารถลดปริมาณเมโธมิลได] ในช̂วง 17.97 - 65.67 เปอรAเซ็นตA โดยการล]างผักคะน]า
ด]วยสารละลายด̂างทับทิมความเข]มข]น 0.01 เปอรAเซ็นตA สามารถลดปริมาณเมโธมิลได]มากท่ีสุดคือ
65.67เปอรAเซ็นตA 

(พัฒนA สุจํานงคA, 2526) ยาฆ̂าแมลงท่ีตกค]างอยู̂ในพืชผักผลไม] บางชนิดสลายตัวช]าคงตัวอยู̂
นาน เกิดสารพิษตกค]างอยู̂กับพืชผักผลไม]ได] เม่ือบริโภคทีละน]อยจะไม̂ปรากฏอาการทันที แต̂จะ
สะสมอยู̂ในร̂างกาย เม่ือรับประทานติดต̂อกันจึงจะแสดงอาการของพิษ ดังน้ันควรล]างด]วยนํ้าสะอาด
ก̂อน หรือปอกเปลือกก̂อนบริโภค จะช̂วยให]ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

(ภัสสรกันตA ทรัพยAมหาโชค และกีรติ กมลประเทืองกร., 2560)ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผักปลอดสารพิษของผู]บริโภคตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม ผลการศึกษากลุ^มตัวอย̂าง ผู]บริโภค
ในจังหวัดปทุมธานีพบว̂ามีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของในภาพรวม คือมีความ
คิดเห็นต̂อพฤติกรรมในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ อยู̂ในระดับดีปานกลาง (3.34) 
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 (Botwe B. O., et al., 2011)ศึกษาการปนเป¢£อนของสารกําจัดศัตรูพืชตกค]างในผักและ
ผลกระทบต̂อสุขภาพของประชาชนในกานา โดยมีศึกษาระดับความเข]มข]นของสารกําจัดศัตรูพืชท่ี
ตกค]างในผักและประเมินความเสี่ยงต̂อสุขภาพเน่ืองจากการบริโภคผักท่ีปนเป¢£อนในชีวิตประจําวัน 
จากตัวอย̂างผัก 5 ชนิด (มะเขือเทศ กะหล่ําปลี พริกไทย หัวหอมและมะเขือยาว) จากตลาดท]องถ่ิน
ท่ั วประเทศกานา โดยได] ทํ าการวิ เคราะหA ห า DDTs, endosulfan, HCHs, methoxychlor, 
dimethoate และ lambda-cyhalothrinโดยเคร่ืองวิเคราะหAGC-MS พบว̂าความเข]มข]นของสารฆ̂า
แมลงอยู̂ระหว̂าง 0.01 ถึง 46.95 ไมโครกรัมต̂อกิโลกรัมนํ้าหนักเปrยก 

(P. Amoah., et al., 2007)ศึกษาประสิทธิผลของวิธีการล]างผักท่ีใช]กันท่ัวไปและปรับปรุง
แล]วในเมืองของแอฟริกาตะวันตกเพ่ือลดโคลิฟอรAมแบคทีเรียและไข̂พยาธิในผักพบว̂าวิธีการท่ีใช]ล]าง
บ̂อยท่ีสุดหลายวิธีไม̂ลดการปนเป¢£อนให]อยู̂ในระดับท่ีต]องการ อย̂างมีนัยสําคัญ ท้ังน้ีวิธีการล]างท่ีมี
ประสิทธิภาพข้ึนอยู̂กับวิธีการเวลาและอุณหภูมิของนํ้า โดยพบว̂าสารท่ีใช]ล]างราคาท่ีตํ่า คือ'Eau de 
Javel' (สารฟอกขาวในครัวเรือน) ซึ่งใช]กันท่ัวไปในFrancophone, West Africaก็มีประสิทธิภาพใน
การลดโคลิฟอรAมแบคทีเรียและไข̂พยาธิในผัก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเปSนงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)เก็บข]อมูลโดยใช]แบบสอบถาม 
ในการศึกษาเจตคติการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม]สดปลอดสารพิษ และพฤติกรรมการปฏิบัติใน
ล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค จากกลุ^มตัวอย̂างจํานวน 218 คนพ้ืนท่ีศึกษาประชาชนใน ตําบลโนนเมือง 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ประเทศไทยโดยใช] วิธีสุ^มตัวอย̂างอย̂างง̂าย ทําการเก็บ
แบบสอบถามในชุมชนระหว̂างวันท่ี 14 - 30 ธันวาคม 2562 มีเคร่ืองมือการวิจัยในการรวบรวมข]อมูล 
คือ แบบสอบถามในการการเก็บรวบรวมข]อมูล โดยแบ̂งเปSน 4 ส^วน คือ  

Independent variables Dependent variables 

ลักษณะส�วนบุคคล 
เพศ 
ช�วงอายุ 
อาชีพ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายได+เฉลี่ยต�อเดือน 
 

พฤติกรรม 
- การเลือกซื้อผักและผลไม+ปลอดสารพิษ 
- วิธีการล+างผักและผลไม+ก�อนบริโภค 

เจตคติต�ออันตรายและการป=องกัน
สารพิษตกค+าง 
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ส^วนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไปจํานวน 5 ข]อ (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได]เฉลี่ย) 
ส^วนท่ี 2 เจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและพยาธิในผักและผลไม]สด  
 จํานวน 8 ข]อ โดยเปSน 2 ตัวเลือก คือ ใช̂ และ ไม̂ใช̂ 

1 ถูก หมายถึง ข]อความประโยคน้ันผู]ตอบคิดว̂าเปSนจริง 
0 ผิด หมายถึง ข]อความประโยคน้ันผู]ตอบคิดว̂าไม̂เปSนจริง 
โดยมีเกณฑAการให]คะแนนการตอบคําถามรายข]อ ดังน้ี 
 
เกณฑAคะแนน ข]อคําถามเชิงบวก 

(3,5,6,7,8) 
 

ข]อคําถามเชิงลบ 
(1,2,4) 

ใช̂ 1 คะแนน 0 คะแนน 
ไม̂ใช̂ 0 คะแนน 1 คะแนน 

 
 การแปลผลคะแนนเม่ือรวมคะแนนแล]ว จัดระดับเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษ
ตกค]างและเช้ือโรคพยาธิในผักและผลไม]สดโดยใช]เกณฑAการพิจารณาในการแปลผลความหมายของ
คะแนนเปSน 3 ระดับ คือ ระดับตํ่า ปานกลาง และสูง (Bloom, 1975) 

 

 

ส^วนท่ี 3 สํารวจข]อมูลพฤติกรรมการล]างทําความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภค  

 ลักษณะเปSน มาตราส^วนประมาณค̂า 5 ระดับ คือ เปSนประจํา บ̂อย บางคร้ัง นาน ๆ คร้ัง ไม̂
เคย โดย ใช]เกณฑAการให]คะแนนของ Bestแบ̂งเปSน 3 ระดับ คือ ระดับดี ปานกลาง และไม̂ดี 
(Best,1977) 
 ดังเกณฑAการให]คะแนนต̂อไปน้ี 

เกณฑA ข]อคําถามเชิงบวก 
(1,2,3,4,6,8) 

ข]อคําถามเชิงลบ 
(5,7) 

เห็นด]วยอย̂างย่ิง 5 1 
เห็นด]วย 4 2 

ไม̂แน̂ใจ 3 3 

ไม̂เห็นด]วย 2 4 

ไม̂เห็นด]วยอย̂างย่ิง 1 5 

การแปลผลคะแนนพิจารณาจากเกณฑAของเบส (Best, 1977) โดยแบ̂งเปSน 3 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน ร]อยละ ความหมาย 
0 – 4คะแนน 0– 59 มีความรู]ในระดับตํ่า 

5 – 6คะแนน 60– 79 มีความรู]ในระดับปานกลาง 

7 – 8คะแนน 80– 100 มีความรู]ในระดับสูง 
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อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสดุ – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 =1.33 
   จํานวนช้ัน   3 
 

 
 
 
 
 

ส^วนท่ี 4 พฤติกรรมการปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค จํานวน 2ข]อ 
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค โดยใช]เกณฑAการแปลผล

คะแนนของเบส (Best, 1977) โดยแบ̂งเปSน 3 ระดับ ดังน้ี 
อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 =1.33 
   จํานวนช้ัน   3 

 

 
 

 
 

และวิเคราะหAจากจํานวนค̂าเฉลี่ยของแต̂ละวิธีในการเลือกปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อน
บริโภค โดยใช]แบบสอบถามแบบหลายตัวเลือก (8 ตัวเลือก) 
 การวิเคราะหAข]อมูลโดยการใช]โปรแกรมทางสถิติ SPSS ในการหาค̂า ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของข]อมูลท่ัวไป พฤติกรรมการล]างทําความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภค และ
พฤติกรรมการล]างผักผลไม]ก̂อนบริโภค และค̂าระดับเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]าง
และสิ่งปนเป¢£อนในผักและผลไม]สด 
 
ผลการวิจัย 
 ส^วนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไป จํานวน 5 ข]อ (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได]เฉลี่ย) 
 ผลการวิเคราะหAข]อมูลจากแบบสอบถาม พบว̂าข]อมูลท่ัวไปจากกลุ^มตัวอย̂าง เปSนเพศหญิง
ร]อยละ 67 (146 คน) ชาย ร]อยละ 33 (72 คน) อยู̂ในช̂วงอายุสูงสุด 51-60 ปr คิดเปSนร]อยละ 28 
รองลงมา คือ 41-50 ปr(ร]อยละ 26.1), มากกว̂า 60 ปr (ร]อยละ 24.3), 31-40 ปr (ร]อยละ 16.1), 21-
30 ปr (ร]อยละ 4.6) และน]อยกว̂า 20 ปr  (ร]อยละ 0.9) ตามลําดับ ส^วนใหญ^ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร]อยละ 60.1 รองลงมา คือ รับจ]าง (ร]อยละ 17.40), ค]าขาย/ธุรกิจส^วนตัว (ร]อยละ 
9.60), ไม̂ได]ประกอบอาชีพ (ร]อยละ 6.00), รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร]อยละ 5.50) และนักเรียน/
นักศึกษา (ร]อยละ 1.40) ตามลําดับ มีระดับการศึกษาส^วนใหญ^ ประถมศึกษา หรือตํ่ากว̂า ร]อยละ 
66.10 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต]นและปลาย (ร]อยละ 12.80), ปริญญาตรี (ร]อยละ 4.10), สูง
กว̂าปริญญาตรี (ร]อยละ 2.80) และปวส. (ร]อยละ 1.40) โดยมีรายได]เฉลี่ยสูงสุด น]อยกว̂า 10,000 บาท 

ระดับดี 
ระดับปานกลาง 
ระดับไม̂ดี 

คะแนน  
คะแนน 
คะแนน 

3.68– 5.00 
2.34– 3.67 
1.00– 2.33 

ระดับดี 
ระดับปานกลาง 
ระดับไม̂ดี 

คะแนน  
คะแนน 
คะแนน 

3.68– 5.00 
2.34– 3.67 
1.00– 2.33 
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ร]อยละ 73.90 รองลงมา คือ 10,000-15,000 บาท (ร]อยละ 17.00), 15,001-20,000 บาท (ร]อยละ 
5.00), 20,001-25,000 บาท (ร]อยละ 2.30) และสูงกว̂า 30,000 บาท (ร]อยละ 1.80) 
 
 ส^วนท่ี 2 เจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและพยาธิในผักและผลไม]สด  
 ผลการศึกษาเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและสิ่งปนเป¢£อนในผักและผลไม]
สดมีระดับตํ่า (4.89 คะแนน)ตามตาราง 4.2.1 
 

ตารางท่ี 4.2.1 เจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและพยาธิในผักและผลไม]สด  
 

 

 ส^วนท่ี 3 สํารวจข]อมูลพฤติกรรมการล]างทําความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภค  

 มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ และบริโภคผักและผลไม]สดท่ีระดับปานกลาง (3.41 คะแนน) ตาม
ตาราง 4.3.1 

 

ตารางท่ี 4.3.1 พฤติกรรมการล]างทําความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภค 

 

 

 ส^วนท่ี 4 พฤติกรรมการปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค 

 โดยวิเคราะหAจากจํานวนค̂าเฉลี่ยของแต̂ละวิธีในการเลือกปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อน
บริโภค พบว̂ามีการล]างผักและผลไม]ก̂อนบริโภคในระดับดี (4.63 คะแนน) ตามตาราง 4.4.1 

 

เกณฑ�คะแนน จํานวน ร�อยละ ความหมาย Std. 
0 – 4คะแนน 76 34.86 มีความรู]ในระดับตํ่า  
5 – 6คะแนน 114 52.29 มีความรู]ในระดับปานกลาง .330 
7 – 8คะแนน 28 12.84 มีความรู]ในระดับสูง  
 218 100.00   

คะแนน จํานวน ร�อยละ ความหมาย Std. 
1.00– 2.33 0 0 ระดับดี  
2.34– 3.67 184 84.40 ระดับปานกลาง 1.03 
3.68– 5.00 34 15.60 ระดับไม̂ดี  
 218 100.00   
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ตารางท่ี 4.4.1 พฤติกรรมการปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค 

 

 

 โดยวิธีในการเลือกปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภคท่ีเลือกปฏิบัติสูงสุด คือ ใช]
นํ้าเปล^าไหลผ^านปริมาณมาก ร]อยละ 19.59 รองลงมา คือ แช̂นํ้าเปSนเวลามากกว̂า 10นาที (ร]อยละ 
18.06), ล]างโดยใช]มือถูวนใบ หรือผิว (ร]อยละ 12.77), ใช]เกลือป�นแช̂ล]าง (ร]อยละ 12.56), ใช]นํ้ายา
ล]างผักและผลไม] (ร]อยละ 11.17), นํ้าส]มสายชู (ร]อยละ 9.44), เบกกิง โซดา (ร]อยละ 8.29) และน]อย
ท่ีสุด คือ ด̂างทับทิม (ร]อยละ 8.12) ตามตาราง 4.4.2 
 
ตารางท่ี 4.4.2 วิธีในการเลือกปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค 
 

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว̂าประชากรกลุ^มตัวอย̂าง เปSนเพศหญิงร]อยละ 67 (146 คน) ชาย ร]อย

ละ 33 (72 คน) ส^วนใหญ^ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร]อยละ 60.1 อยู̂ในช̂วงกลุ^มอายุ ท่ีพบสูงสุด คือ 
51-60 ปr (ร]อยละ 28.00) ซึ่งอยู̂ในกลุ^มวัยสูงอายุ ส^วนประชากรวัยทํางานอาจไปทํางานต̂างถ่ินโดย
กลุ^มศึกษาถึงแม]จะมีเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและสิ่งปนเป¢£อนในผักและผลไม]
สดระดับตํ่า (4.89 คะแนน) สัมพันธAกับระดับการศึกษาส^วนใหญ^ประถมศึกษา หรือตํ่ากว̂า (ร]อยละ 
66.10) แต̂มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ และบริโภคผักและผลไม]สดท่ีระดับปานกลาง (3.41 คะแนน) 
สัมพันธAกับงานวิจัยของ ภัสสรกันตA ทรัพยAมหาโชค และกีรติ กมลประเทืองกร., 2560 ศึกษา

คะแนน จํานวน ร�อยละ ความหมาย Std. 
1.00– 2.33 0 0 ระดับไม̂ดี  
2.34– 3.67 1 0.46 ระดับปานกลาง .487 
3.68– 5.00 217 99.54 ระดับดี  
 218 100.00   

ลําดับ วิธีการ ร�อยละ 
1 ใช]นํ้าเปล^าไหลผ^านปริมาณมาก 19.59 
2 แช̂นํ้าสะอาดเปSนเวลามากกว̂า 10 นาที 18.06 
3 ล]างโดยใช]มือถูวนใบ หรือผิว 12.77 
4 ใช]เกลือป�นแช̂ล]าง 12.56 
5 ใช]นํ้ายาล]างผักและผลไม] 11.17 
6 ใช]นํ้าส]มสายชูแช̂ล]าง 9.44 
7 ใช]เบกกิงโซดา หรือผงฟูแช̂ล]าง 8.29 
8 ใช]ด̂างทับทิมแช̂ล]าง 8.12 

  100.00 
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พฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู]บริโภคตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม ผลการศึกษา
กลุ^มตัวอย̂าง ผู]บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว̂ามีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของ ใน
ภาพรวม คือ มีความคิดเห็นต̂อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ผักปลอดสารพิษ อยู̂ในระดับดีปานกลาง
และมีพฤติกรรมการล]างผักและผลไม]ก̂อนบริโภคในระดับดี (4.63 คะแนน) โดยใช]วิธีในการเลือก
ปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภคท่ีเลือกปฏิบัติสูงสุด คือ ใช]นํ้าเปล^าไหลผ^านปริมาณมาก ร]อย
ละ 19.59ซึ่งสะดวกและเหมาะสมกับการใช]ในชนบท และราคาไม̂สูง ซึ่งสัมพันธAกับงานวิจัยของ P. 
Amoah., et al..(2007) ท่ีใช]สารล]างท่ีมีราคาท่ีตํ่า คือ 'Eau de Javel' (สารฟอกขาวในครัวเรือน) ซึ่ง
ใช]กันท่ัวไปใน Francophone, West Africa ก็มีประสิทธิภาพในการลดโคลิฟอรAมแบคทีเรียและไข̂
พยาธิในผัก และพบว̂าวิธีการล]างท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยู̂กับวิธีการ เวลาและอุณหภูมิของนํ้า ซึ่งต̂าง
จากผลวิจัยของ เอนก หาลี และคณะ.(2556) ศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ายาล]างผักชนิดต̂างๆ สําหรับ
ใช]ในท]องถ่ินเพ่ือลดปริมาณสารปราบศัตรูพืชในผักคะน]า ในการล]างทําความสะอาดพืชผักและผลไม] 
โดยการล]างผักคะน]าด]วยสารละลายด̂างทับทิมความเข]มข]น 0.01 เปอรAเซ็นตA สามารถลดปริมาณเมโธ
มิลได]มากท่ีสุดคือ 65.67 เปอรAเซ็นตA 
 
ข�อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังหน]าอาจทําการให]สุขศึกษาเพ่ิมเติมในส^วนของ 

1. วิธีการ ข้ันตอน ในการล]างและสารทําความสะอาดผักและผลไม]สดเพ่ือช̂วยลดสารเคมี

ตกค]างอย̂างมีประสิทธิภาพ ท่ีหาได]ง̂ายและเหมาะสมกับการใช]ในชุมชน 

2. ควรมีการให]ความรู] ความตระหนัก รณรงคAในเร่ืองของสารเคมีอันตรายกําจัดศัตรูพืช 

3. การวิจัยในคร้ังหน]าอาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมในส^วนของการตรวจสารตกค]างในผักสด 
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ความรอบรู�ด�านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห�งชาติใน
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บทคัดย�อ 

การวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross–sectional Survey) คร้ังน้ี มีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษา
ระดับความรอบรู]ด]านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAและทํานายพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติ ประชากรคือ นักเรียนอายุ 10–14 ปr ท่ีกําลังศึกษาอยู̂ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจํานวน 3 
โรงเรียน ระหว̂างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 534 คน เก็บ
รวบรวมข]อมูลโดยใช]แบบสอบถาม วิเคราะหAข]อมูลด]วยสถิติไค–สแควรA (Chi–square test) 
สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธAของเพียรAสัน  (Pearson’s Product Moment Correlation) และการ
วิเคราะหAถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ผลการวิจัยพบว̂า นักเรียนอายุ 10–14 ปrส^วนใหญ^มีความรอบรู]ด]านสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติในระดับดีมาก (ร]อยละ38.4, X =56.5, SD=6.5 และร]อยละ 

48.5, X =39.1, SD=4.5 ตามลําดับ) และพบว̂า ความรู] ความเข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุข
บัญญัติแห̂งชาติ และการเข]าถึงข]อมูลและบริการสุขภาพ การจัดการตนเองและการรู]เท̂าทันสื่อ
สามารถอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติได]ร]อยละ 16.2 
(R2=0.162,F=25.535, p<0.001) โดยการเข]าถึงข]อมูลและบริการสุขภาพ การจัดการตนเองและการ
รู]เท̂าทันสื่อ เปSนป\จจัยสําคัญในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติได]มากท่ีสุด 

( =0.364, p<0.001) รองลงมาคือ ความรู] ความเข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห̂งชาติ 
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=0.125, p=0.007) นอกจากน้ียังพบความสัมพันธAระหว̂างโรคประจําตัวกับพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลักสุขบัญญัติแห̂งชาติร^วมด]วย ( X2=12.182, p=0.007) 
 
คําสําคญั: ความรอบรู]ด]านสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, สุขบัญญัติแห̂งชาติ 
 

Abstract 
This cross–sectional survey aimed to determine the level of health literacy 

and health behaviors and investigate the factors associated with health behaviors 
according to national health recommendations of the students aged 10–14 year old. 
Five hundred and thirty–four subjects were recruited from three schools under the 
administration of ChaloemPhraKiat hospital. Data collection was performed from 
October to December 2019 using self–administered questionnaires. Chi–square test, 
pearson’s product moment correlation, and multiple linear regression were used to 
test the association between independent variables and health behaviors according 
to national health recommendations. 

The study results demonstrated that students aged 10–14 year old were have 
adequate level of health literacy and health behaviors according to national health 

recommendations (38.4%, X =56.5, SD=6.5, and 48.5%, X =39.1, SD=4.5 respectively). 
An understanding and access to health information could explain 16.2% of variance 
of health behaviors (R2=0.162, F=25.535, p<0.001). Of an access to health information 

was the most important predictor of health behaviors =0.364, p<0.001), followed 

by understanding health information ( =0.125, p=0.007). Furthermore, personal 

health conditions was also related with students’ health behaviors (2=12.182, p=0.007). 
 
Keywords: Health literacy, Health behaviors, National health recommendations 
 
บทนํา 

ความเป�นมาและความสาํคญัของป̂ญหา 
ความเจริญก]าวหน]าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เปSนป\จจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีส^งผลต̂อ

สภาพสังคมและสิ่งแวดล]อม ทําให]วิถีการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนและ
เยาวชนเปลี่ยนแปลงไปอย̂างมากมาย โดยก̂อให]เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม̂เหมาะสมมากข้ึน 
นําไปสู^ป\ญหาต̂างๆ ท้ังต̂อตัวเด็ก ครอบครัว สังคมแวดล]อมภายในและภายนอกโรงเรียน เช̂น ป\ญหา
ยาเสพติด การต้ังครรภAท่ีไม̂พึงประสงคA โรคเอดสAและโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ป\ญหาสุขภาพ 
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บอ่ืนๆ[1] 
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รัฐบาลได]เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาความรอบรู]ด]านสุขภาพจึงบรรจุในแผนพัฒนา
สุขภาพแห̂งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) มีเป�าหมายเพ่ือเพ่ิมระดับความรอบรู]ด]านสุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ^มวัย ให]สามารถพ่ึงตนเองด]านสุขภาพได][2]โดยอาศัยหลักการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ข้ันพ้ืนฐานตามแนวทางสุขบัญญัติแห̂งชาติ 10 ประการ ซึ่งจะเปSนบรรทัดฐานให]บุคคลพึงปฏิบัติอย̂าง
สมํ่าเสมอจนเปSนสุขนิสัยเพ่ือให]มีสุขภาพดีท้ังทางร̂างกาย จิตใจ และสังคม[3]กองสุขศึกษา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพได]รายงานผลการประเมินความรอบรู]ด]านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลักสุขบัญญัติแห̂งชาติของเด็กกลุ^มวัยเรียน ปr พ.ศ. 2559–2561[4,5]พบว̂า เด็กวัยเรียนมีความรอบรู]
ด]านสุขภาพอยู̂ในระดับพอใช]–ดี ร]อยละ 63.2, 64.7 และ 57.9 ตามลําดับ และมีแนวโน]มในระดับดี
มากเพ่ิมข้ึน (ร]อยละ 31.8, 23.2 และ 38.4 ตามลําดับ) ส^วนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ
แห̂งชาติ น้ันพบว̂า ในปr  2559–260 ส^วนใหญ^อยู̂ในระดับพอใช]–ดี (ร]อยละ 64.7 และ 56.6 
ตามลําดับ) และในปr 2561 อยู̂ในระดับดีมากร]อยละ 51.4 และจากรายงานของกรมอนามัย[6]ยัง
พบว̂า เด็กวัยเรียนมีภาวะอ]วนร]อยละ 21.6 แต̂มีเพียงแค̂ร]อยละ 33.2 ท่ีรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ 
ร]อยละ 26.6 ด่ืมนํ้าอัดลมมากกว̂า 3 วัน/สัปดาหA ร]อยละ 41.1 ไม̂แปรงฟ\นก̂อนนอน ร]อยละ 38.3 ใช]
คอมพิวเตอรA โทรศัพทAมือถือนานเกิน 2 ช่ัวโมงต̂อวัน แต̂มีกิจกรรมทางกายมากกว̂า 3 วัน/สัปดาหA
เพียงร]อยละ 18.5 สําหรับข]อมูลของเขตบริการสุขภาพท่ี 11 พบว̂า ในปr 2561 เด็กวัยเรียนส^วนใหญ^ 
(ร]อยละ 43.2) มีความรอบรู]ด]านสุขภาพในระดับพอใช]–ดี และอีกร]อยละ 36.8 อยู̂ในระดับดีมาก 
ส^วนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติอยู̂ในระดับดีมากร]อยละ 51.4[5]ในส^วนของจังหวัด
นครศรีธรรมราชพบว̂า เด็กวัยเรียนประมาณ 3 ใน 5 มีความรอบรู]ด]านสุขภาพอยู̂ในระดับพอใช]–ดี 
และร]อยละ 37.0 อยู̂ในระดับดีมาก มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติอยู̂ในระดับดีมาก
ร]อยละ 45.1 รองลงมาอยู̂ในระดับพอใช]–ดี ร]อยละ 36.7[7]แต̂ท้ังน้ี ยังมีกลุ^มเด็กวัยเรียนบางส^วนท่ีมี
ความรอบรู]ด]านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพอยู̂ในระดับท่ีไม̂เพียงพอ ซึ่งจะส^งผลกระทบต̂อผลลัพธA
ด]านสุขภาพของเด็กนักเรียน โดยเพ่ิมความเสี่ยงต̂อการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต̂อสุขภาพ[8,9]จึงมี
ความจําเปSนท่ีเด็กวัยเรียนจะต]องได]รับการส^งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการเข]าถึง ทําความ
เข]าใจ และประเมินข]อมูลข̂าวสารทางสุขภาพและบริการทางสุขภาพท่ีได]รับการถ̂ายทอดและเรียนรู] 
ซึ่งจะส^งผลให]เกิดการตัดสินใจเลือกวิถีทางในการดูแล จัดการสุขภาพตนเองเพ่ือป�องกันและคงรักษา
สุขภาพท่ีดีของตนเองไว]ได]อย̂างย่ังยืน 

ดังน้ัน การศึกษาความรอบรู]ด]านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติ
ในนักเรียนอายุ 10–14 ปr อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือนําผลการวิจัยน้ีมาเปSน
แนวทางประกอบการจัดทําแผนงานส^งเสริมสุขภาพและป�องกันโรคในเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยู̂ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาระดับความรอบรู]ด]านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติใน
นักเรียนอายุ 10–14 ปr อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2) เพ่ือศึกษาป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติใน
นักเรียนอายุ 10–14 ปr อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) เพ่ือศึกษาป\จจัยทํานายพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติในนักเรียนอายุ 10–
14 ปr อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาความรอบรู]ด]านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติใน
นักเรียนอายุ 10–14 ปr อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช คร้ังน้ี มีกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังน้ี 
 

 
 
การดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เปSนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross–sectional survey) ประชากรท่ี
ศึกษาคือ นักเรียนอายุ 10–14 ปrท่ีกําลังศึกษาอยู̂ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจํานวน 3 โรงเรียน จํานวนท้ังสิ้น 534 คน ตอบ
แบบสอบถามจนครบโดยดําเนินการเก็บรวบรวมข]อมูลระหว̂างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 เคร่ืองมือท่ีใช]ในการศึกษาคร้ังน้ีประยุกตAใช]แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนโดยกองสุข
ศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข[10]ประกอบด]วย 5 ส^วน ดังน้ี 1) ข]อมูล
ท่ัวไปของนักเรียนจํานวน 7 ข]อ, 2) ความรู] ความเข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห̂งชาติ
เปSนข]อคําถามชนิดให]เลือกตอบ 4 ตัวเลือก (Multiple choice items) จํานวน 10 ข]อ, 3) การเข]าถึง
ข]อมูล การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและรู]เท̂าทันสื่อ มีลักษณะข]อคําถามเปSนมาตราส^วน
ประมาณค̂า (Rating scale) 3 ระดับ จํานวน 15 ข]อ, 4) การตัดสินใจเพ่ือสุขภาพท่ีดีตามหลักสุข
บัญญัติแห̂งชาติ มีลักษณะข]อคําถามเปSนมาตราส^วนประมาณค̂า (Rating Scale) 4 ระดับ จํานวน 5 
ข]อ, และ 5) พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติ มีลักษณะประเมินความถ่ีของการปฏิบัติ 5 
ระดับ จํานวน10 ข]อ ท้ังน้ีได]ให]ผู]เช่ียวชาญจํานวน 3 ท̂านตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
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ความถูกต]อง ความครอบคลุม ความชัดเจนของข]อคําถาม และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช] จากน้ัน
จึงนํามาปรับปรุง แก]ไข และนํามาทดลองใช]กับกลุ^มตัวอย̂างท่ีมีลักษณะคล]ายคลึงกับประชากรท่ีใช]ใน
การวิจัยจํานวน 30 คน เพ่ือวิเคราะหAหาค̂าสัมประสิทธ์ิแอลฟ�าของครอนบาช (Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว̂า แบบประเมินการเข]าถึงข]อมูล การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและรู]เท̂าทัน
สื่อ มีค̂าเท̂ากับ 0.742 แบบประเมินการตัดสินใจเพ่ือสุขภาพท่ีดีตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติ มีค̂า
เท̂ากับ 0.574 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติ มีค̂าเท̂ากับ 0.528 และ
แบบประเมินความรู] ความเข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญั ติแห̂งชาติ มีค̂า (Kuder–
Richardson 20; KR–20) เท̂ากับ 0.544 วิเคราะหAข]อมูลเชิงพรรณนาโดยใช]ค̂าความถ่ี ค̂าร]อยละ 
ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค̂าตํ่าสุด–สูงสุด และทดสอบความสัมพันธAด]วยสถิติไค–สแควรA 
(Chi–square test) สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ ส ห สั ม พั น ธA ข อ ง เพี ย รA สั น  (Pearson’s Product Moment 
Correlation) และการวิเคราะหAถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว̂า นักเรียนส^วนใหญ^ร]อยละ 46.8 กําลังศึกษาอยู̂ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปrท่ี 
1 ซึ่งเกินคร่ึง (ร]อยละ 54.5) เปSนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 13.1 ปr (SD=1.0 ปr) โดยท่ีบิดาและมารดาส^วน
ใหญ^ประกอบอาชีพรับจ]าง (ร]อยละ 49.4 และ 39.3 ตามลําดับ) และส^วนมากร]อยละ 93.4 ไม̂มีโรค
ประจําตัว นอกจากน้ี 3 ใน 4 ของนักเรียนเคยได]รับการถ̂ายทอดความรู]เร่ืองสุขบัญญัติแห̂งชาติ ดัง
ตารางท่ี 1 

ความรอบรู]ด]านสุขภาพพบว̂า นักเรียนส^วนใหญ^ร]อยละ 38.4 มีความรอบรู]ด]านสุขภาพ 

(โดยรวม) อยู̂ในระดับดีมาก ( X =56.5, SD=6.5) เม่ือจําแนกองคAประกอบรายด]านพบว̂า ด]านความรู] 
ความเข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห̂งชาติ และด]านการตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต]องอยู̂

ในระดับถูกต]องท่ีสุดและระดับดีมาก (ร]อยละ 40.2, X =6.6, SD=2.4 และร]อยละ 65.9, X =16.2, 
SD=2.8 ตามลําดับ) ส^วนด]านการเข]าถึงข]อมูลและบริการสุขภาพ การจัดการตนเองและการรู]เท̂าทัน

สื่ออยู̂ในระดับดี (ร]อยละ 42.1, X =33.7, SD=3.9) ส^วนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ
แห̂งชาติพบว̂า นักเรียนส^วนใหญ^ร]อยละ 48.5 มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติอยู̂ใน

ระดับดีมาก ( X =39.1, SD=4.5) ดังตารางท่ี 2 
ผลการทดสอบความสัมพันธAพบว̂า โรคประจําตัว ความรู] ความเข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติ

ตามสุขบัญญัติแห̂งชาติ การเข]าถึงข]อมูลและบริการสุขภาพ การจัดการตนเองและการรู]เท̂าทันสื่อ 
และการตัดสินใจเพ่ือสุขภาพท่ีดีตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติมีความสัมพันธAทางบวกกับพฤติกรรม

สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2=12.182, p=0.007, 
r=0.211, p<0.001, r=0.384, p<0.001 และ r=0.103, p=0.017 ตามลําดับ) ดังตารางท่ี 3 และ 4 

ป\จจัยทํานายพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติพบว̂า การเข]าถึงข]อมูลและ
บริการสุขภาพ การจัดการตนเองและการรู]เท̂าทันสื่อ เปSนป\จจัยสําคัญในการทํานายพฤติกรรม

สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติได]มากท่ีสุด (=0.364, p<0.001) รองลงมาคือ ความรู] ความ
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เข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห̂งชาติ (=0.125, p=0.007) โดยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติได]ร]อยละ 16.2 (R2=0.162, F=25.535, 
p<0.001) ดังตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนและร]อยละข]อมูลท่ัวไปของนักเรียนอายุ 10–14 ปr 
 

ข�อมูลทัว่ไปของนักเรียน จํานวน (คน) ร�อยละ 

ระดับชั้นเรียน   
ประถมศึกษาปrที่ 4 25 4.7 
ประถมศึกษาปrที่ 5 16 3.0 
ประถมศึกษาปrที่ 6 16 2.4 
มัธยมศึกษาปrที ่1 250 46.8 
มัธยมศึกษาปrที ่2 230 43.1 

เพศ   
ชาย 243 45.5 
หญิง 291 54.5 

อาย ุ(ปe)   

( X =13.1 ปr, SD=1.0 ปr, Max=15 ปr, Min=9 ปr)   

อาชีพบิดา   
ไม̂ได]ประกอบอาชีพ/พ^อบ]าน 11 2.1 
เกษตรกรรม 108 20.2 
รับจ]าง 264 49.4 
ค]าขาย/ธุรกจิส̂วนตัว 111 20.8 
รับราชการ/ข]าราชการบํานาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 40 7.5 

อาชีพมารดา   
ไม̂ได]ประกอบอาชีพ/แม̂บ]าน 72 13.5 
เกษตรกรรม 71 13.3 
รับจ]าง 210 39.3 
ค]าขาย/ธุรกจิส̂วนตัว 155 29.0 
รับราชการ/ข]าราชการบํานาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26 4.9 

โรคประจําตัว   
ไม̂มี 499 93.4 
มี 35 6.6 

การได�รับการถ�ายทอดความรู�เร่ืองสุขบัญญัติแห�งชาติ   
ไม̂เคยได]รับ 130 24.3 
เคยได]รับ 404 75.7 
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ตารางท่ี 2 จํานวนและร]อยละองคAประกอบความรอบรู]ด]านสุขภาพ และพฤติกรรมสขุภาพตามหลัก
สุขบัญญัติแห̂งชาติของนักเรียนอายุ 10–14 ปr 
 

ป̂จจัย จํานวน (คน) ร�อยละ 

ความรอบรู�ด�านสุขภาพ (โดยรวม)   
ระดับไม̂ดี (คะแนน<60%) 21 3.9 
ระดับพอใช] (คะแนนระหว^าง 60%–69%) 129 24.2 
ระดับดี (คะแนนระหว^าง 70%–79%) 179 33.5 
ระดับดีมาก (คะแนน ≥80%) 205 38.5 

( X =56.5 คะแนน, SD=6.5 คะแนน, Max=71 คะแนน, Min=38 คะแนน)   

ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห�งชาติ   
ระดับไม̂ถกูต]อง (คะแนน<60%) 161 30.1 
ระดับถกูต]องบ]าง (คะแนนระหว^าง 60%–69%) 67 12.5 
ระดับถกูต]อง (คะแนนระหว^าง 70%–79%) 91 17.0 
ระดับถกูต]องทีสุ่ด (คะแนน ≥80%) 215 40.2 

( X =6.6 คะแนน, SD=2.4 คะแนน, Max=10 คะแนน, Min=0 คะแนน)   

การเข�าถึงข�อมูลและบริการสขุภาพ การจัดการตนเองและการรู�เท�าทันสื่อ  
ระดับไม̂ดี (คะแนน<60%) 30 5.6 
ระดับพอใช] (คะแนนระหว^าง 60%–69%) 106 19.9 
ระดับดี (คะแนนระหว^าง 70%–79%) 225 42.1 
ระดับดีมาก (คะแนน ≥80%) 173 32.4 

( X =33.7 คะแนน, SD=3.9 คะแนน, Max=42 คะแนน, Min=21 คะแนน)   

การตัดสินใจเพื่อสุขภาพที่ดีตามหลักสุขบัญญัติแห�งชาติ   
ระดับไม̂ดี (คะแนน<60%) 39 7.3 
ระดับพอใช] (คะแนนระหว^าง 60%–69%) 39 7.3 
ระดับดี (คะแนนระหว^าง 70%–79%) 104 19.5 
ระดับดีมาก (คะแนน ≥80%) 352 65.9 

( X =16.2 คะแนน, SD=2.8 คะแนน, Max=20 คะแนน, Min=7 คะแนน)   

พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสขุบัญญัติแห�งชาติ   
ระดับไม̂ดี (คะแนน<60%) 14 2.6 
ระดับพอใช] (คะแนนระหว^าง 60%–69%) 63 11.8 
ระดับดี (คะแนนระหว^าง 70%–79%) 198 37.1 
ระดับดีมาก (คะแนน ≥80%) 259 48.5 

( X =56.5 คะแนน, SD=6.5 คะแนน, Max=71 คะแนน, Min=38 คะแนน)   



74 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยส^วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ
แห̂งชาติของนักเรียนอายุ 10–14 ปr 
 

ป̂จจัย 

ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 

2 p 
ไม�ดี พอใช� ดี ดีมาก 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(ร�อยละ) (ร�อยละ) (ร�อยละ) (ร�อยละ) 

เพศ     3.776 0.287 
ชาย 9 33 85 116   

 (3.7) (13.6) (35.0) (47.7)   
หญิง 5 30 113 143   

 (1.7) (10.3) (38.8) (49.1)   
ระดับชั้น     5.692 0.128 

ประถมศึกษา 2 11 21 20   
 (3.7) (20.4) (38.9) (37.0)   

มัธยมศึกษา 12 52 177 239   
 (2.5) (10.8) (36.9) (49.8)   

อาชีพบิดา     8.287 0.506 
พ^อบ]าน/เกษตรกร 4 13 43 59   

 (3.4) (10.9) (36.1) (49.6)   
รับจ]าง 9 27 102 126   

 (3.4) (10.2) (38.6) (47.8)   
ค]าขาย/ธุรกจิส̂วนตัว 1 16 43 51   

 (0.9) (14.4) (38.7) (46.0)   
รับราชการ/ข]าราชการ/ 0 7 10 23   

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (0.0) (17.5) (25.0) (57.5)   
อาชีพมารดา     12.387 0.192 

แม̂บ]าน/เกษตรกร 2 12 53 76   
 (1.4) (8.4) (37.1) (53.1)   

รับจ]าง 6 32 71 101   
 (2.9) (15.2) (33.8) (48.1)   

ค]าขาย/ธุรกจิส̂วนตัว 6 19 63 67   
 (3.9) (12.3) (40.6) (43.2)   

รับราชการ/ข]าราชการ/ 0 0 11 15   
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (0.0) (0.0) (42.3) (57.7)   

*Pearson Chi–square test 
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ตารางท่ี 3 (ต̂อ) 
 

ป̂จจัย 

ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 

2 p 
ไม�ดี พอใช� ดี ดีมาก 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(ร�อย
ละ) 

(ร�อย
ละ) 

(ร�อย
ละ) 

(ร�อย
ละ) 

โรคประจําตัว     12.182* 0.007 
ไม̂มี 12 53 187 247   

 (2.4) (10.6) (37.5) (49.5)   
มี 2 10 11 12   

 (5.7) (28.6) (31.4) (34.3)   
การได�รับการถ�ายทอดความรู�เร่ือง     6.932 0.074 
สุขบัญญัติแห�งชาติ       

ไม̂เคยได]รับ 3 23 50 54   
 (2.3) (17.7) (38.5) (41.5)   
เคยได]รับ 11 40 148 205   
 (2.7) (9.9) (36.6) (50.8)   

*Pearson Chi–square test 
 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยส^วนบุคคล ความรอบรู]ด]านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลักสุขบัญญัติแห̂งชาติของนักเรียนอายุ 10–14 ปr 
 

ป̂จจัย (1) (2) (3) (4) (5) 
1) อายุ -     
2) ความรู] ความเข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุข
บัญญัติแห̂งชาติ 

0.104* -    

3) การเข]าถึงข]อมูลและบริการสุขภาพการจัดการ
ตนเองและการรู]เท̂าทันสื่อ 

0.287** 0.263** -   

4) การตัดสินใจเพ่ือสุขภาพท่ีดีตามหลักสุขบัญญัติ
แห̂งชาติ 

-0.059 0.460** 0.155** -  

5) พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติ 0.082 0.211** 0.384** 0.103* - 
*p<0.05, **p<0.001 
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ตารางท่ี 5อํานาจการทํานายพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติ 
 

ป̂จจัย B SE     t p 

1) อายุ -0.153 0.180 -0.036 -0.849 0.396 
2) ความรู] ความเข]าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 0.230 0.085 0.125 2.713 0.007 

แห^งชาติ      
3) การเข]าถึงข]อมูลและบริการสุขภาพ การจัดการตนเอง 0.421 0.050 0.364 8.461 <0.001 

และการรู]เท^าทันส่ือ      
4) การตัดสินใจเพื่ อ สุขภาพที่ดีตามหลักสุขบัญญัติ
แห^งชาติ 

-0.021 0.073 -0.013 -0.287 0.774 

R2=0.162, F=25.535, p<0.001 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว̂า นักเรียนส^วนใหญ^ร]อยละ 38.4 มีความรอบรู]ด]านสุขภาพ 

(โดยรวม) อยู̂ในระดับดีมาก ( X =56.5, SD=6.5) ซึ่งสอดคล]องกับหลายการศึกษาท่ีพบว̂ากลุ^ม
ตัวอย̂างนักเรียนท่ีมีความรอบรู]ด]านสุขภาพอยู̂ในระดับสูง/ระดับดีและ/หรือระดับท่ีเพียงพอน้ันส^งผล
ให]มีความรู]ด]านสุขภาพ (Health knowledge) และทักษะด]านสุขภาพ (Health skill) เพ่ิมมากข้ึน
ด]วย ซึ่งจะช̂วยให]สามารถปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร]างการมีสุขภาพท่ีดี บางการศึกษาได]แสดงให]เห็นว̂า
นักเรียนบางส^วนมีความรอบรู]ด]านสุขภาพอยู̂ในระดับไม̂ดี/ไม̂เพียงพอ ซึ่งมักจะสัมพันธAกับสภาพ
ครอบครัวท่ีมีข]อจํากัดด]านเศรษฐานะ ระดับการศึกษาไม̂เพียงพอ ส^งผลให]มีการจัดการตนเองด]าน
สุขภาพได]ไม̂ดี มีความเสี่ยงสูงต̂อการเข]าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีการดูแล ป�องกันตนเองลด
น]อยลง และมีพฤติกรรมเสี่ยงด]านสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAและทํานายพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติคือ การ
เข]าถึงข]อมูลและบริการสุขภาพ การจัดการตนเองและการรู]เท̂าทันสื่อ (r=0.384, p<0.001) ความรู] 
ความเข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห̂งชาติ (r=0.211, p<0.001) สามารถร̂วมทํานาย
พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติได]ร]อยละ 16.2 (R2=0.162, F=25.535, p<0.001) 

และโรคประจําตัว (2=12.182, p=0.007) โดยการเข]าถึงข]อมูลและบริการสุขภาพ การจัดการตนเอง
และการรู]เท̂าทันสื่อเปSนป\จจัยสําคัญในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติใน

ทางบวกได]สูงสุด (=0.364, p<0.001) ซึ่งสอดคล]องกับหลายการศึกษาท่ีผ^านมาโดยในป\จจุบัน
นักเรียนสามารถเข]าถึงข]อมูล สื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได]ง̂าย สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ทําให]
ได]รับข]อมูล และการใช]ทรัพยากรท่ีจําเปSนจากแหล^งต̂างๆ ส^งผลให]เกิดความรู] ความเข]าใจเก่ียวกับ
ข]อมูล ข̂าวสาร และบริการด]านสุขภาพเพ่ิมข้ึนด]วยนอกจากน้ีนักเรียนยังต]องการการเรียนรู]วิธีการท่ี
น̂าเช่ือถือเก่ียวกับการใช]ข]อมูลด]านสุขภาพในชีวิตประจําวัน รวมถึงการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ระหว̂างผู]เช่ียวชาญด]านสุขภาพและนักเรียนร̂วมด]วยเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรม 
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หรือประยุกตAใช]ในการดูแลสุขภาพให]ถูกต]องและเหมาะสม เสริมสร]างวิถีชีวิตของการมีสุขภาพท่ีดีและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส^วนความรู] ความเข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห̂งชาติ สามารถ
ทํานายกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติในทางบวกอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(=0.125, p=0.007) โดยนักเรียนประมาณ 3 ใน 5 มีความรู] ความเข]าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตาม
สุขบัญญัติแห̂งชาติในระดับถูกต]อง–ถูกต]องท่ีสุด ซึ่งเพียงพอท่ีจะสามารถนํามาประยุกตAใช]ในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี สอดคล]องกับผลการศึกษาของ Ye XH, et al.ท่ีได]รายงานไว]ว̂ากลุ^ม
ตัวอย̂างท่ีมีความรู] และทักษะด]านสุขภาพในระดับท่ีเพียงพอจะมีโอกาสปฏิบัติพฤติกรรมท่ีถูกต]อง
ประมาณ 3 เท̂าเม่ือเปรียบเทียบกับผู] ท่ี มีความรู] และทักษะด]านสุขภาพในระดับไม̂เพียงพอ 
(aOR=3.0, 95%CI=2.3–4.0 และ aOR=2.6, 95%CI=1.8–3.8 ตามลําดับ) และยังสอดคล]องกับ
หลายการศึกษาท่ีแสดงให]เห็นว̂านักเรียนท่ีมีความรู] ความเข]าใจท่ีถูกต]องเก่ียวกับข]อมูล ข̂าวสารด]าน
สุขภาพ ทําให]มีความสามารถในการใช]เหตุผล การคิดวิเคราะหAผลดี–ผลเสีย เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยังเปSนการเสริมสร]างความม่ันใจและแรงจูงใจท่ีจะ
นําเอาความรู] และทักษะท่ีจําเปSนมาประยุกตAใช]ในชีวิตประจําวันได]เปSนอย̂างดี 

นอกจากน้ี ยังพบว̂า นักเรียนท่ีไม̂มีโรคประจําตัวจะมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ
แห̂งชาติอยู̂ในระดับดี–ดีมากสูงกว̂านักเรียนท่ีมีโรคประจําตัว (ร]อยละ 87.0 และ 65.7 ตามลําดับ) 
ส^วนนักเรียนท่ีมีโรคประจําตัวจะมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห̂งชาติอยู̂ในระดับไม̂ดี–
พอใช]สูงถึงร]อยละ 34.3 ซึ่งนอกจากจะส^งผลให]นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนแล]ว นักเรียน
กลุ^มน้ีก็มักจะมีความรอบรู]ด]านสุขภาพ การรับรู]ความสามารถของตนเอง ความรู]และทักษะการดูแล
ตนเองอยู̂ในระดับไม̂เพียงพอร̂วมด]วย จึงทําให]มีความยุ̂งยากมากย่ิงข้ึนในการจัดการสุขภาพตนเอง
สอดคล]องกับหลายการศึกษาท่ีผ^านมาและจากผลการศึกษาของ Suris JC, et al.ท่ีได]แสดงให]เห็นว̂า
เด็กวัยรุ̂นท่ีมีโรคประจําตัวเร้ือรังหลายโรคจะมีโอกาสปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงต̂อสุขภาพเพ่ิมสูงข้ึนเปSน 
1.6 เท̂าเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กวัยรุ̂นท่ีไม̂มีโรคประจําตัวเร้ือรัง (aOR=1.6, 95%CI=1.3–2.0) 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร เปSนการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะหAกลุ^มตัวอย̂างเปSน
นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปrท่ี 1 คณะสาธารณสุขศาสตรA มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในปr
การศึกษา 2562  จํานวน 100 คนการรวบรวมข]อมูลโดยใช]แบบสอบถามเก่ียวกับข]อมูลท่ัวไปของ
กลุ^มตัวอย̂างและแบบสอบถามดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย (TMHI-66) วิเคราะหAข]อมูลด]วยค̂าความถ่ี 
ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ Chi – square test และ Binary Logistic 
Regression โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว̂า นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปrท่ี 1 ส^วนใหญ^มีสุขภาพจิตอยู̂ในระดับเท̂ากับคน
ท่ัวไป ร]อยละ 67รองลงมามีสุขภาพจิตมากกว̂าคนท่ัวไปร]อยละ 33และป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษา ได]แก̂การพักอาศัย รายได]เฉลี่ยต̂อเดือนของครอบครัว สัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวความสัมพันธAกับเพ่ือนในมหาวิทยาลัย และความสัมพันธAกับรุ̂นพ่ี รุ̂นน]องในมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจในคณะท่ีกําลังศึกษา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะและการเข]า
ร̂วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยป\จจัยดังกล^าวมีความสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิตอย̂างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

คําสําคญั : สุขภาพจิต, นักศึกษาปริญญาตรี, ป\จจัยท่ีสมัพันธA 
 

Abstract 
 The objective of the research was to study the factors associated with the 
mental health of undergraduate students in a private university in Bangkok. The 
Analytical research was performed with a sample group of the year1 of undergraduate 
students in the Faculty of Public health in a private university in Bangkok in the 
academic year of 2562.One hundred students were recruited in the study.The data 
was collected using the demographic data questionnaire and Thai Mental Health 
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Indicator (TMHI-66) questionnaire. Descriptive statistics included the frequency, 
percentage and standard deviation, whereas the inferential statistics included the chi-
square test and Binary logistic regression with a significance level of 0.05. 
 The students explained that the students of year 1 of undergraduate had a 
mental health ofa level which was of a general population of 67 % was compared to 
the mental health in the level of more than the general population of33 % and the 
factors associated with mental health of students in the living conditions, the average 
family income, relationship between the members of a family, relationship with 
friends, relationship with their seniors and juniors, their contentment of satisfaction 
atfaculty, their contentment of the teaching schedule at their faculty and the 
activities carried in the faculty/university. The factors as mentioned above about 
mental health has been at a significance level of 0.05. 
 

Keywords: Mental health, Students undergraduate level, Associated factors  
 

บทนํา 
 สุขภาพจิต เปSนป\ญหาท่ีมีความสําคัญและส^งผลกระทบอย̂างมากต̂อสังคมไทยและสังคมโลก 
เน่ืองจากสุขภาพจิตเปSนภาวะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งโดยธรรมชาติภาวะทางจิตใจมีการปรับเปลี่ยน
ตามสิ่งแวดล]อมท่ีอยู̂รอบตัว และในป\จจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย̂างรวดเร็วท้ังทางด]านเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย̂างต̂อเน่ือง สุขภาพจิตของคนเราจึงต]องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณAท่ีอาจก̂อให]เกิดความเครียด ภาวะซึมเศร]าและพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ̂า
ตัวตาย จากท่ีกล^าวมาเหล^าน้ีเปSนป\ญหาสุขภาพจิตท่ีสําคัญต̂อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทุกเพศ
ทุกวัยของไทยและท่ัวโลก จากข]อมูลสถิติขององคAการอนามัยโลกใน ค.ศ. 2017 ระบุว̂ามีผู]ป�วยโรค
ซึมเศร]าท่ัวโลกประมาณ 322 ล]านคน หรือคิดเปSนร]อยละ 4.4ของประชากรโลก(องคAการอนามัยโลก, 
2017) และจากข]อมูลการสํารวจความชุกของโรคซึมเศร]าในประเทศไทย พ.ศ.2551 พบว̂า มีคนไทย
ป�วยด]วยโรคซึมเศร]า 1.5 ล]านคน ุ(สํานักงานสถิติแห̂งชาติ, 2551)และข]อมูลจากกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 พบว̂า วัยรุ̂นเปSนกําลังของชาติในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งมี
แนวโน]มการฆ̂าตัวตายเพ่ิมข้ึน โดยมีข]อมูลพบว̂าใน พ.ศ. 2560 กลุ^มเยาวชน อายุ 20-24 ปr มีอัตราใน
การฆ̂าตัวตายอยู̂ที่ 4.94 ต̂อประชากรแสนคน และพ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนเปSน 5.33 ต̂อประชากรแสนคน 
ซึ่งสอดคล]องกับการให]บริการสายด̂วนสุขภาพจิตท่ีพบว̂า อันดับป\ญหาท่ีพบมากท่ีสุดในกลุ^มเด็กและ
เยาวชน คือ ป\ญหาความเครียดหรือวิตกกังวล ป\ญหาทางจิตเวช ป\ญหาความรัก ป\ญหาซึมเศร]าและ
ป\ญหาครอบครัว เม่ือจําแนกตามประเภทของป\ญหาพบว̂า สัดส^วนของเด็กและเยาวชนมีความคิด
หรือพยายามฆ̂าตัวตายมีแนวโน]มเพ่ิมสูงข้ึน (กรมสุขภาพจิต,2562) 
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 ป\ญหาสุขภาพจิตมักเร่ิมในช̂วงวัยรุ̂น ซึ่งอยู̂ในช̂วงของการเข]าเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยน้ัน ถือว̂าอยู̂ในช̂วงวัยรุ̂นถึงวัยรุ̂นตอนปลาย ซึ่งเปSนวัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในด]านต̂างๆ ท้ังด]านร̂างกาย จิตใจ สังคมรวมไปถึงการใช]ชีวิตในมหาวิทยาลัยท่ีต]องมี
ภาระหน]าท่ีในการรับผิดชอบมากข้ึนท้ังการเรียน กิจกรรมและอาจมีความกดดันจากการแข̂งขันสูง 
ทําให]ต]องมีการปรับตัวเพ่ือให]เข]ากับสภาพแวดล]อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปย่ิงทําให]เกิดป\ญหาความเครียด
และสิ่งท่ีกระทบทางใจมากข้ึน สุขภาพจิตจึงมีผลต̂อการดําเนินชีวิตของนักศึกษา ดังน้ันผู]วิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาป\จจัยท่ีเก่ียวข]องกับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุงเทพมหานคร และนําผลการศึกษาท่ีได]มาเปSนข]อมูลพ้ืนฐานในการเฝ�าระวังและติดตาม
นักศึกษากลุ^มเสี่ยงเพ่ือให]นักศึกษาสามารถวางแผนในการดูแลตนเองและมีประสิทธิภาพในการเรียน
มากข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ื อ ศึกษาภาวะสุขภาพ จิตของนัก ศึกษาป ริญ ญ าต รี มหาวิทยาลั ย เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยคร้ังน้ีผู]วิจัยได]ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข]องมาสนับสนุน และแนวคิด
ในการดําเนินวิจัยดังน้ี 

ส�วนท่ี 1องค�ความรู�เก่ียวกับสุขภาพจิต 
 ความหมาย 

องคAการอนามัยโลกได]นิยามคําว̂า สุขภาพจิต (mental health) ว̂าหมายถึง “สภาพสุข
ภาวะท่ีบุคคลรับรู]ศักยภาพของตน สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิต สามารถทํางานให]เกิด
ประโยชนAและสร]างสรรคAและสามารถทําประโยชนAให]แก̂สังคมของตนเองได](กรมสุขภาพจิต, 2560) 

สุขภาพจิต หมายถึง ความสมบรูณAของจิตใจท่ีสามารถปรับปรุงจิตใจให]มีความสุข แก]ป\ญหา
ต̂างๆได]ถูกต]องและเหมาะสมกับเหตุการณA สุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงได]ตามภาวการณAและสิ่งแวดล]อม
บางขณะอาจไม̂ดี ทําให]เกิดความทุกขAและความสุขแล]วแต̂สุขภาพจิตในขณะน้ัน 

สุขภาพจิตหมายถึง สภาพท่ีดีของจิตใจท่ีสามารถควบคุมอารมณAมิให]เกิดความคับข]องใจหรือ
ขัดแย]งภายในจิตใจ สามารถปรับตัวเข]ากับสังคมและสิ่งแวดล]อมได]อย̂างมีความสุขหรือสภาพชีวิตท่ี
เปSนสุข 

ลักษณะของสขุภาพจิต 
ลักษณะของสขุภาพจิตมีคุณสมบัติเฉพาะพอจะจําแนกได]ดังต̂อไปน้ี  
1. ไม̂คงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู̂ตลอดเวลา 
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2. แต̂ละบุคคลมีสุขภาพจิตแตกต̂างกัน บางคนมีสุขภาพจิตดี บางคนมีสุขภาพจิตไม̂ดี 
3. สภาวะของสุขภาพจิตดีหรือไม̂ดี ข้ึนอยู̂กับสิ่งแวดล]อมในขณะน้ัน 
4. สามารถปรับปรุงและส^งเสริมให]ดีขึ้นได] 
5. มีความต]องการการทะนุถนอม ดูแลปกป�อง บําบัด รักษาเหมือนเช̂นเดียวกับสุขภาพกาย 
ป̂จจัยท่ีเก่ียวข�องกับสุขภาพจิต 
ป\จจัยท่ีมีผลต̂อสุขภาพจิตเกิดจากป\จจัยท่ีหลากหลายและมีลักษณะแบบพหุป\จจัย โดยป\จจัย

เหล^าน้ีมีปฏิสัมพันธAระหว̂างกันไม̂สามารถระบุได]อย̂างชัดเจนว̂าป\จจัยใดป\จจัยหน่ึงท่ี เปSนสาเหตุ
โดยตรง เน่ืองสุขภาพจิตมีความซับซ]อนท่ีเปSนประสบการณAส^วนบุคคลไม̂ได]ข้ึนอยู̂กับป\จจัย ใดป\จจัย
หน่ึงแต̂เปSนการผสมผสานกันระหว̂างป\จจัยท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอก ป\จจัยท่ีมีผล ต̂อ
สุขภาพจิตประกอบด]วยป\จจัย 3 ด]านดังต̂อไปน้ี(สํานักงานสถิติแห̂งชาติ, 2551) 

1. ลักษณะส^วนบุคคลและพฤติกรรม (Individual attributes and behaviors) เปSน
ลักษณะท่ีติดตัวบุคคลมาต้ังแต̂เกิด การเรียนรู]ภายหลังการเผชิญและการจัดการกับความคิด 
ความรู]สึกในชีวิตประจําวันท่ีเรียกว̂า ความฉลาดทางอารมณA (Emotional intelligence) หรือเปSน 
ความสามารถในการเผชิญและจัดการทางสังคม เช̂น การมีส^วนร̂วมในกิจกรรมทางสังคม ความ
รับผิดชอบและการเคารพมุมมองความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนท่ีเรียกว̂า ความฉลาดทางสังคม (Social 
intelligence)  

2 . ป\ จ จั ย ท างสั งค ม แ ล ะ เศ รษ ฐ กิ จ  (Social and economic circumstance) เปS น
ความสามารถของบุคคลในการพัฒนาในขณะท่ีอยู̂ในสิ่งแวดล]อม เช̂น การเปSนส^วนหน่ึงของครอบครัว 
เพ่ือน ผู]ร̂วมงานและการมีข]อจํากัดหรือด]อยโอกาสทางการศึกษาและการมีรายได]ท่ีดีก็เปSนป\จจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีส^งเสริมให]บุคคลมีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจิตได] 

3. ป\จจัยด]านสิ่งแวดล]อม (Environmental factors) ป\จจัยด]านสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล]อมท่ีบุคคลใช]ชีวิตอยู̂มีผลต̂อสุขภาพจิตของบุคคล เช̂น การเข]าถึงสิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการต̂างๆการถูกครอบงําด]วยความเช่ือทางวัฒนธรรม ทัศนคติ หรือการปฏิบัติต̂างๆ การถูก
แบ̂งแยกเช้ือชาติ  

ส�วนท่ี 2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับสุขภาพจิต 
 ณัฐวุธ แก]วสุทธาณรงคAศักด์ิ เหล^าศรีสินและวิกุล วิสาลเสสถA(2557) ศึกษาภาวะสุขภาพจิต
และป\จจัยท่ีสัมพันธAในนิสิตทันตแพทยA เปSนการศึกษาแบบสํารวจภาคตัดขวาง จากผลการศึกษาพบว̂า 
มีนิสิตทันตแพทยA จํานวน 107 คน (ร]อยละ 37.3) ซึ่งจัดว̂าเปSนกลุ^มท่ีมีโอกาสมีป\ญหาสุขภาพจิต จาก
การทดสอบความสัมพันธAด]วยสถิติวิเคราะหAพหุตัวแปร พบว̂า ป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAต̂อการมีป\ญหา
สุขภาพจิตอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศ ช้ันปr และภูมิลําเนา เปSนป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAกับ
โอกาสมีป\ญหาสุขภาพจิตของนิสิตทันตแพทยA 
 เกสร สายธนู สงวน ธานี และไวพจนA อุ̂นใจ(2557) ศึกษาป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อสุขภาพจิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปSนการวิจัยเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว̂า สุขภาพจิตของกลุ^ม
ตัวอย̂าง ส^วนใหญ^อยู̂ในเกณฑAปกติ (ร]อยละ74.6) ป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAทางบวกกับสุขภาพจิต ได]แก̂ 
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สภาพแวดล]อมของมหาวิทยาลัย โรคประจําตัว และการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม บังคับ เคร̂งครัด
กฎระเบียบ ส^วนป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAทางลบกับสุขภาพจิต ได]แก̂ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
พฤติกรรมปรับตัว การจัดการป\ญหา สัมพันธภาพกับผู]อ่ืน  และการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลให]อิสระ
ในการตัดสินใจ ส^วนป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อสุขภาพจิตของกลุ^มตัวอย̂าง ได]แก̂ สภาพแวดล]อมของ
มหาวิทยาลัย และการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลให]อิสระในการตัดสินใจ  
 ณัฐดนัย เอ่ียมวัฒนเสรี(2556) ศึกษาสุขภาพจิตและป\จจัยท่ีเก่ียวข]อง ของนิสิตปริญญาตรีช้ัน
ปrท่ี1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร โดยใช]วิธี Stratified Random Sampling ตาม
สัดส^วนของจํานวนนิสิตแต̂ละคณะ พบว̂า นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปrท่ี1 ส^วนใหญ^ ร]อยละ 41.2 มี
สุขภาพจิตอยู̂ในระดับเทียบเท̂ากับบุคคลท่ัวไป โดยมีนิสิตร]อยละ 38.9 ท่ีมีสุขภาพจิตอยู̂ในระดับ
ดีกว̂าบุคคลท่ัวไปและมีนิสิตร]อยละ 19.9 ท่ีมีสุขภาพจิตอยู̂ในระดับตํ่ากว̂าบุคคลท่ัวไป โดยป\จจัยท่ี
เก่ียวข]องสุขภาพจิตอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ศุภชัย ตู]กลาง(2555) ศึกษาป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อภาวะซึมเศร]าของนักเรียนวัยรุ̂นตอนต]นใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร เปSนการศึกษาแบบเชิงพรรณนาสํารวจ
ภาคตัดขวาง พบว̂า ป\จจัยด]านความคิดอัตโนมัติทางลบ และสนับสนุนทางสังคมน]อย สามารถร̂วม
ทํานายภาวะซึมเศร]าของกลุ^มตัวอย̂างได]ร]อยละ 39.1 อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ดังน้ัน 
การส^งเสริมให]นักเรียนวัยรุ̂นตอนต]นมีความคิดอัตโนมัติทางลบท่ีน]อยลง และมีการสนับสนุนทาง
สังคมท่ีดีขึ้นจึงเปSนสิ่งท่ีจําเปSน 
 วารีรัตนA ถาน]อยและคณะ(2555) ศึกษาป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตรA มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือทดสอบโมเดลสมการเชิงโครงสร]างระหว̂างป\จจัยเสี่ยง 
ได]แก̂ ความครุ̂นคิด และเหตุการณAในชีวิตเชิงลบ ป\จจัยเก้ือหนุน ได]แก̂ ความเข]มแข็งในชีวิตและการ
สนับสนุนทางสังคมท่ีมีผลต̂อภาวะสุขภาพจิต ได]แก̂ความเครียดทางอารมณAและพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ฆ̂าตัวตายของวัยรุ̂น ซึ่งพบว̂า มีความสอดคล]องกับข]อมูลเชิงประจักษAโดยสามารถ อธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ̂าตัวตายได]ร]อยละ 16.30 และอธิบายความตึงเครียดทาง
อารมณAได]ร]อยละ 70 โดยพบว̂าเหตุการณAในชีวิตเชิงลบและความครุ̂นคิดมีอิทธิพลต̂อพฤติกรรมเสี่ยง
ในการฆ̂าตัวตายของวัยรุ̂นโดยส^งผ^านตัวแปรความตึงเครียดทางอารมณA การสนับสนุนทางสังคมและ
ความเข]มแข็งในชีวิตทําหน]าท่ีเปSนตัวแปรส^งผ^านจากเหตุการณAในชีวิตเชิงลบในการช̂วยลดการเกิด
ความตึงเครียดทางอารมณAอันจะส^งผลต̂อการลดพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ̂าตัวตายนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตรA มหาวิทยาลัยมหิดล  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิ จัยค ร้ัง น้ี เปS นการวิ จัย เชิ งวิ เคราะหA (Analytical Research) ใน รูปแบบ Cross 
Sectional Study 
 คํานวณขนาดกลุ^มตัวอย̂าง จากสูตรคํานวณขนาดกลุ^มตัวอย̂าง Yamane (1973) กลุ^ม
ตัวอย̂าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปrท่ี 1 คณะสาธารณสุขศาสตรA ในปrการศึกษา 2562  จํานวน 
100 คน 
 การรวบรวมข�อมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู]วิจัยเปSนผู]เก็บรวบรวมข]อมูลด]วยตนเอง โดยมีการดําเนินงานดังน้ี 
 1. ผู]วิจัยทําหนังสือขอความร̂วมมือในการเก็บรวบรวมข]อมูลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2. ผู]วิจัยติดต̂อประสานงานและทําหนังสือติดต̂อกับคณะสาธารณสุขศาสตรA เพ่ือขออนุญาต
และขอความร̂วมมือในการดําเนินการทําวิจัย  
 3. แนะนําตัวพร]อมแสดงเอกสารช้ีแจงถึงวัตถุประสงคAของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี และช้ีแจง
รายละเอียดของแบบสอบถาม การรักษาความลับของข]อมูลการวิจัยและขอความร̂วมมือในการทํา
วิจัย 
 4. แจกแบบสอบถามให]กลุ^มตัวอย̂างท่ียินยอมให]ความร̂วมมือในการทําวิจัย 
 5. รวบรวมแบบสอบถามการวิจัย ตรวจสอบความถูกต]องของข]อมูลและวิเคราะหAข]อมูล 
 

ป�จจัยส�วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- ศาสนา 
- คณะ 
- ผลการเรียนเฉล่ีย  
- โรคประจําตัว  
- ค�าใช+จ�ายท่ีได+รับ 

ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 ป�จจัยที่สัมพันธ' 
- สัมพันธภาพภายในครอบครัว 
- ความเพียงพอของรายได+ในครอบครัวและ  
รายได+ของครอบครัว 
- สัมพันธภาพกับเพ่ือนในสถานท่ีศึกษา 
- ความพึงพอใจในคณะท่ีกําลังศึกษา 
- การเข+าร�วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย 

ตัวแปอิสระ 

ตัวแปรตาม 
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เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัยคร้ังน้ี เปSนแบบสอบถามประกอบด]วย 3 ส^วน ดังน้ี 
 ส^วนท่ี 1 แบบสอบถามข]อมูลท่ัวไป ได]แก̂ เพศ อายุ ศาสนา คณะ ผลการเรียนเฉลี่ย โรค
ประจําตัว ค̂าใช]จ^ายท่ีได]รับ 
 ส^วนท่ี 2 ป\จจัยท่ีสัมพันธA ได]แก̂ สัมพันธภาพภายในครอบครัว ความเพียงพอของรายได]ใน
ครอบครัวและรายได]ของครอบครัว  สัมพันธภาพกับเพ่ือนในสถานท่ีศึกษา ความพึงพอใจในคณะท่ี
กําลังศึกษา การเข]าร̂วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 
 ส^วนท่ี 3 ดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทย Thai Mental Health Indicator (TMHI-66) เปSนแบบ
ประเมินสุขภาพจิตด]วยตนเอง ซึ่งมีค̂าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (reliability) โดยมีค̂า cronbach’s 
alpha coefficient จําแนกตามองคAประกอบหลักดังน้ี1. สภาพจิตใจ 0.86 2. สมรรถภาพของจิตใจ 
0.83 3. คุณภาพของจิตใจ 0.77 4. ป\จจัยสนับสนุน 0.80(อภิชัย มงคล, 2544) 
 การวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ  
 วิเคราะหAข]อมูลทางสถิติด]วยโปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดความเช่ือม่ันในการทดสอบทางสถิติ 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  เท̂ากับ 0.05 โดยสถิติเชิงพรรณนา ได]แก̂ ค̂าความถ่ี ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข]อมูลท่ัวไปของกลุ^มตัวอย̂าง และสถิติเชิงอนุมาน ได]แก̂ Chi square 
เพ่ือวิเคราะหAป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิต และวิเคราะหAความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยต̂างๆกับ
สุขภาพจิตโดยใช] การวิเคราะหAการถดถอยแบบโลจิสติก (Binary Logistic Regression)  
 
ผลการวิจัย 

กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง ร]อยละ 93 เพศชาย ร]อยละ 7 ส^วนใหญ^มีอายุไม̂เกิน 20 
ปr ร]อยละ 96 นับถือศาสนาพุทธ ร]อยละ 96 และมีผลการเรียนเฉลี่ยมากกว̂า 2.50 ร]อยละ 100 ไม̂มี
โรคประจําตัว ร]อยละ 100 ค̂าใช]จ̂ายท่ีได]รับต̂อเดือนประมาณ 5,000-10,000 บาท ร]อยละ 84 และ
ค̂าใช]จ^ายมีความเพียงพอ ร]อยละ 87 

กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^ป\จจุบันพักอาศัยอยู̂คนเดียว ร]อยละ 54 พักอาศัยอยู̂หอพักตนเองร]อย
ละ 84 ส^วนใหญ^แล]วมีสัมพันธภาพในครอบครัวดีมากร]อยละ 72 ส^วนใหญ^มีรายได]เฉลี่ยต̂อเดือนของ
ครอบครัวประมาณ 20,000-30,000 บาท ร]อยละ 57 กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^แล]วกลุ^มตัวอย̂างมีกลุ^ม
เพ่ือน/เพ่ือนสนิทในมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ร]อยละ 57 มีสัมพันธภาพกับเพ่ือนในมหาวิทยาลัยดีมาก 
ร]อยละ 45 และนอกจากน้ีกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีสัมพันธภาพกับรุ̂นพ่ี รุ̂นน]องในมหาวิทยาลัยดีมาก 
ร]อยละ 49 ส^วนใหญ^แล]วมีความพึงพอใจในคณะท่ีกําลังศึกษาอยู̂ ร]อยละ 89 มีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนของคณะ ร]อยละ 89 มีการเข]าร̂วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเปSน
บางคร้ังถึงไม̂เคย ร]อยละ 59 
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ผลการประเมินสุขภาพจิตของกลุ�มตัวอย�าง 
 

สุขภาพจิต จํานวน ร�อยละ 
สุขภาพจิตเท̂ากับคนท่ัวไป (Fair) 67 67.0 
สุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไป (Good) 33 33.0 

รวม 100 100 
 
จากตาราง พบว̂ากลุ^มตัวอย̂างมีสุขภาพจิตอยู̂ในระดับเท̂ากับคนท่ัวไป ร]อยละ 67และมี

สุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไป ร]อยละ 33 
 
ป̂จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับสถานะสุขภาพจิต 
 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน สุขภาพภาพจิต Adjusted OR 
(95% CI) 

p-value* 

Fair Good 

อายุ(ปe)      0.060 
  - ไม̂เกิน 20 ปr 96 66 (68.8) 30 (31.3) ref   
- มากกว̂า 20 ปr 4 1 (25.0) 3 (75.0) 10.30 (0.91 - 117.08)  
ค�าใช�จ�ายท่ีได�รับต�อเดือน      0.013 
- ไม̂เกิน10,000 บาท 84 60 (71.4) 24 (28.6) ref   
- มากกว̂า 10,000 บาท 16 7 (43.8) 9 (56.3) 4.48 (1.37 – 14.64)  
เข�าร�วมกิจกรรมของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

     0.040 

- บางคร้ัง ถึงไม̂เคย 23 19 (82.6) 4 (17.4) Ref   
  - ประจําสมํ่าเสมอ 77 48 (62.3) 29 (37.7) 3.82 (1.06 – 13.76)  

*Multivariate Analysis 
 
จากการวิเคราะหAความสัมพันธAแบบตัวแปรพหุ พบว̂าผู]ท่ีมีอายุมากกว̂า 20 ปr มีโอกาสมี

สุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไปมากกว̂าเปSน 10.30 เท̂าของผู]ท่ีมีอายุไม̂เกิน 20 ปr อย̂างไม̂มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (adjusted OR = 10.30, 95% CI 0.91 - 117.08, p-value 0.060) ผู]ท่ีมีค̂าใช]จ̂ายท่ีได]รับต̂อ
เดือนมากกว̂า 10,000 บาท มีโอกาสมีสุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไปมากกว̂าเปSน 4.48 เท̂าของผู]ท่ีมี
ค̂าใช]จ̂ายท่ีได]รับต̂อเดือนไม̂เกิน10,000 บาท อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ (adjusted OR 4.48, 95% 
CI 1.37 – 14.64, p-value 0.013)  และผู]ท่ีเข]าร̂วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยประจําสมํ่าเสมอ
มีโอกาสมีสุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไปมากกว̂า เปSน 3.82 เท̂าของผู] ท่ีเข]าร̂วมกิจกรรมของคณะ/
มหาวิทยาลัยบางคร้ังถึงไม̂เคย อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ (adjusted OR = 3.82, 95% CI 1.06 – 
13.76, p-value 0.040) 
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อภิปราย 
 จากผลการศึกษาพบว̂าภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรี ส^วนใหญ^มีสุขภาพจิตอยู̂ใน
ระดับเท̂ากับคนท่ัวไป ร]อยละ 67และมีสุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไป ร]อยละ 33ซึ่งสอดคล]องกับผล
การศึกษาสุขภาพจิตและป\จจัยท่ีเก่ียวข]องของนิสิตปริญญาตรีช้ันปrท่ี1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร(ณัฐดนัย เอ่ียมวัฒนเสรี, 2556) และการศึกษาภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัวของ
นิสิตปริญญาตรีช้ันปrท่ี1 (โสภาวดี บุญยฤทธิกิจ, 2545) เน่ืองจากนักศึกษาส^วนใหญ^อยู̂ในช̂วงวัยรุ̂น 
เปSนวัยท่ีกําลังเรียนรู] และสามารถปรับตัวได]ท้ังในด]านการเรียนและสังคม ซึ่งไม̂ได]มีผลกระทบต̂อการ
ดําเนินชีวิต นักศึกษาจึงมีสุขภาพจิตอยู̂ในระดับดี 
 จากผลการศึกษาพบว̂า ป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรี ได]แก̂ 
ค̂าใช]จ̂ายท่ีได]รับต̂อเดือน และเข]าร̂วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธAกับสุขภาพจิต 
อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรจัดให]มีกิจกรรมเพ่ือเผยแพร̂ และส^งเสริมสุขภาพจิตให]แก̂นักศึกษา 
เพ่ือให]นักศึกษามีการปรับตัวให]เข]ากับสภาพแวดล]อมของมหาวิทยาลัยได]ดีข้ึน ซึ่งจะส^งผลดีต̂อการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกๆด]าน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะสุขภาพจิตโดยมีการเปรียบเทียบกลุ^มตัวอย̂าง 2 กลุ^ม ท่ี
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 
 3. ควรมีการศึกษาป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรีอย̂างต̂อเน่ือง
จากกลุ^มตัวอย̂างเดิม เพ่ือสํารวจภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษาว̂ามีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางใดบ]างหรือไม̂ 
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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคAเพ่ือศึกษาความต]องการเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]อง
พ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรีกลุ^มประชากรเป�าหมาย ได]แก̂ 
ผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ 60 ปrข้ึนไป จํานวน75 คน โดยการเลือก
สัมภาษณAแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัยเปSนแบบสอบถาม วิเคราะหAข]อมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ีค^าเฉลี่ย ค̂าส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว̂า 

1. ผลการศึกษาความต]องการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเอง
ในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี พบว̂าโดยภาพรวมอยู̂ในระดับมากท้ัง5 องคAประกอบ ได]แก̂ ด]าน
ท่ีอยู̂อาศัยและสภาพแวดล]อม ด]านสังคม ด]านสุขภาพอนามัย ด]านรายได] และด]านความรู]สึกมีคุณค̂า
ในตนเอง 

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอ
บ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู̂ในระดับมาก ( x = 4.11, S.D. = 0.36)เม่ือพิจารณาเปSนราย
ข]อโดยเรียงจากลําดับมากไปหาน]อย ได]แก̂ ด]านสุขภาพอนามัยควรจัดให]มีการตรวจสุขภาพให]แก̂
ผู]สูงอายุอย̂างสมํ่าเสมอ ( x = 4.80, S.D. = 0.35) ด]านรายได]ควรจัดหาแหล^งงานหรือจัดโครงการ
ส^งเสริมอาชีพให]แก̂ผู]สูงอายุ เพ่ือให]มีรายได]มาใช]จ̂ายในชีวิตประจําวัน ( x = 4.72, S.D. = 0.38) ด]าน
ความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเองควรจัดโครงการส^งเสริมศักยภาพผู]สูงอายุให]สามารถมีทักษะในการ
ดํารงชี วิต ได] อ ย̂ างเหมาะสมและมีความสุ ข ( x = 4.00, S.D. = 0.40) ด] าน ท่ี อ ยู̂อาศัยและ
สภาพแวดล]อมควรปรับปรุงลานเอนกประสงคAประจําตําบลให]มีพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับให]ผู]สูงอายุได]ใช]
ออกกําลังกาย ( x = 3.59, S.D. = 0.41)ด]านสังคมควรจัดโครงการส^งเสริมสนับสนุนให]ผู]สูงอายุได]ทํา
กิจกรรมร̂วมกันเพ่ือให]ผู]สูงอายุได]แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน( x = 3.42, S.D. = 0.43) 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ผู]สูงอายุ, การพ่ึงพาตนเอง 



90 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

Abstract  
The purpose of this research was to study the needs of the quality of life of 

self-reliant elderly in Ban Pong District, RatchaburiProvince. and to find ways to 
improve the quality of life of self-reliant elderly in Ban Pong District, Ratchaburi 
Province.  
 The target population is 75 elderly people who must be self-reliant, both 
male and female, aged 60 and over, by choosing specific interviews. The instrument 
used in the research was a questionnaire. Data were analyzed by frequency 
distribution, mean, standard deviation. The results of the research showed that. 
 1. The results of the study of the needs regarding the development of quality 
of life of self-reliant elderly in Ban Pong District, Ratchaburi Province.  Found that the 
overall picture is at the high level in all 5 components. Which are housing and social 
environment, health, income and feelings of self-worth. 
 2. The results of the study of guidelines for the development of the quality 
of life of self-reliant elderly in Ban Pong District,Ratchaburi Province. The overall 
picture is at high level.( x = 4.11, S.D. = 0.39). Whenconsidering each item in 
descending order, namely, hygiene.Health check-ups should be provided for the 
elderly regularly. ( x = 4.80, S.D. = 0.35). In terms of income Sources of employment 
or vocational promotion programs should be provided for the elderly to have 
income for daily expenses.( x = 4.72, S.D. = 0.38). Feelings of self-worth.( x = 4.00, S.D. 
= 0.40)  Projects should promote the potential of the elderlytohavethe skill to live 
life appropriately and happily.Residential and environmental aspects.The multi-
purpose area of the sub-district should be improved to have an area suitable for the 
elderly to exercise.( x = 3.59, S.D. = 0.41).In terms of society, There should be a 
project to promote and support the elderly to participate in activities.For the 
elderlyto share opinions with each other.( x = 3.42, S.D. = 0.43). 
 
Keywords: Quality of life development, Elderly, Self-reliance 
 
บทนํา 
 จากความเจริญก]าวหน]าทางการแพทยA การสาธารณสุข และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีส^วน
สําคัญท่ีทําให]ประชาชนคนไทยมีความรู]ความเข]าในการป�องกันและเอาใจใส^ดูแลสุขภาพของตนเอง
มากย่ิงข้ึน ทําให]คนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว  อีกท้ังยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร]างประชากร คือ 
ประชากรท่ีอยู̂ในวัยสูงอายุมีแนวโน]มเพ่ิมสูงข้ึน ในทางตรงกันข]ามประชากรวัยแรงงานกลับมีจํานวน
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ลดน]อยลง จากการศึกษาขนาดและแนวโน]มของประชากรสูงอายุจากสํามะโนประชากรประเทศไทย
ระหว̂างปr พ.ศ.2503-2543 พบว̂าในปr พ.ศ.2503 ประชากรอายุต้ังแต̂ 60 ปrข้ึนไป มีเพียงร]อยละ 4.9
ของประชากรท้ังประเทศ สัดส^วนผู]สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนด]วยอัตราท่ีเร็วข้ึนระหว̂างช̂วงปrพ.ศ.2523-2543 
โดยเพ่ิมจากร]อยละ 6.3 เปSนร]อยละ 9.5 (สํานักส^งเสริมและพิทักษAผู]สูงอายุ, 2556) และในปr พ.ศ.
2555 มีผู]สูงอายุคิดเปSนร]อยละ 12.7 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ และจากผลการสํารวจ
ประชากรผู]สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2560 ว̂า ประเทศไทยใกล]เข]าสู^สังคมผู]สูงวัยอย̂างสมบูรณA 
ผู]สูงอายุหรือผู]มีอายุ 60 ปrข้ึนไป มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย̂างรวดเร็วและต̂อเน่ือง โดยในปr 2537 คิดเปSน
ร]อยละ 6.8 ของประชากรท้ังประเทศ และเพ่ิมข้ึนเปSนร]อยละ 16.7 ในปr 2560 (ภุชงคA โนตไธสง
,2561)ซึ่งองคAการสหประชาชาติได]ให]คํานิยามว̂า ประเทศใดท่ีมีประชากรอายุ60 ปrขึ้นไป เปSนสัดส^วน
ร]อยละ 10 หรืออายุ 65 ปrขึ้นไปเกินร]อยละ 7 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ถือว̂าประเทศน้ันได]ก]าวสู^
สังคมผู]สูงอายุ และจะเปSนสังคมผู]สูงอายุโดยสมบูรณAเม่ือมีสัดส^วนประชากรอายุ 60 ปrข้ึนไป เพ่ิมข้ึน
เปSนร]อยละ 20 หรืออายุ 65 ปrขึ้นไปเพ่ิมข้ึนเปSนร]อยละ 14 น่ันหมายความว̂า ป\จจุบันประเทศไทยเรา
เข]าสู^สังคมผู]สูงอายุแล]ว (Aging Society) ด]วยสัดส^วนของประชากรวัย 65 ปrท่ีสูงถึงร]อยละ 8.4 และ
ประชากรวัย 60 ปr สูงถึงร]อยละ 12.6 ป\จจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู]มีอายุ 60 ปrข้ึนไป หรือผู]สูงอายุ
จํานวนท้ังสิ้น 8.63 ล]านคน (สํานักงานสถิติแห̂งชาติ, 2556) และในปr พ.ศ.2573 จะเพ่ิมข้ึนมากกว̂า 
2 เท̂า อยู̂ท่ีร]อยละ 25 (ประมาณ 1 ใน 4) ของประชากรไทยท้ังประเทศ หากคิดค̂าเฉลี่ย คนไทยทุก 
ๆ 4 คน จะมีจํานวนผู]สูงอายุ 1 คน (สํานักส^งเสริมและพิทักษAผู]สูงอายุ, 2556) 
 นอกจากสัดส^วนผู]สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนแล]ว ยังมีตัวบ̂งช้ีท่ีเน]นยํ้าให]เห็นอีกประการหน่ึงท่ีว̂า 
สังคมไทยได]ก]าวเข]าสู^การเปSนสังคมผู]สูงอายุแล]ว น่ันคือการมีอายุมัธยฐาน (median age) สูงข้ึนอายุ
มัธยฐานมีค̂ามากแสดงว̂าสังคมมีผู]สูงอายุมากข้ึน ซึ่งจากการคาดประมาณอายุมัธยฐานประชากรของ
ประเทศไทย ปr 2543-2573 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห̂งชาติ 
พบว̂าอีก 20 ปrข]างหน]า อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะเพ่ิมสูงข้ึนเปSน 40 ปr หมายความว̂าอีก20 
ปrข]างหน]าถ]าประชากรไทยมีจํานวนประมาณ 70 ล]านคน จะมีประชากรคร่ึงหน่ึง หรือ35 ล]านคนท่ีมี
อายุสูงกว̂า 40 ปr (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยA, 2556) 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต]องการของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัด
ราชบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอ
บ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ป\จจุบันประเทศไทยกําลังก]าวเข]าสู^สังคมผู]สูงอายุ เน่ืองจากมีประชากรผู]สูงอายุเพ่ิมข้ึนตาม
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห̂งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  กลุ^มวัยผู]สูงอายุมี
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จํานวนเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีกลุ^มวัยแรงงานมีจํานวนลดลง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห̂งชาติ,2558) จึงทําให]อัตราส^วนของจํานวนผู]สูงอายุในความดูแลของวัย
แรงงานต̂อคนมีเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ีผู]สูงอายุมีแนวโน]มเพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ล]านคน (ร]อยละ 16.2) ในปr 
2558 เปSน 20.5 ล]านคน (ร]อยละ 32.1) ในปr 2583 ซึ่งตามแผนผู]สูงอายุแห̂งชาติ ฉบับท่ี 2 กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยA (2553) รายงานว̂า ในป\จจุบันสัดส^วนของผู]สูงอายุใน
ประเทศไทยเกือบเปSน 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด โดยการเปลี่ยนแปลงทางประชากรท่ีรวดเร็วน้ัน 
หากไม̂มีการรองรับท่ีดีย̂อมจะก̂อให]เกิดป\ญหาต̂อสังคมได] 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลในการส^งเสริมสวัสดิการแก̂
ผู]สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมต̂าง ๆ เพ่ือส^งเสริมสุขภาพของชุมชน และการอยู̂ร̂วมกันในสังคมเพ่ือให]
สอดคล]องกับวัตถุประสงคAของการกระจายอํานาจสู^การปกครองส^วนท]องถ่ินในการตอบสนองความ
ต]องการของประชาชนในท]องถ่ินได]อย̂างท่ัวถึง 
 คุณภาพชีวิตเปSนเป�าหมายหลักของสังคมคือประชาชนท่ีมีสุขภาพอนามัยดีท้ังร̂างกายและ
จิตใจทุกเพศทุกวัย ประชากรผู]สูงอายุมีแนวโน]มเพ่ิมข้ึนท้ังด]านปริมาณและสัดส^วนต̂อประชากร จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห̂งชาติ ฉบับท่ี 10 (2550-2554) กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
นโยบายให]ผู]สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงตามวัย ขยายโอกาสการดํารงชีวิตอย̂างมีคุณค̂า ดังน้ันการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู]สูงอายุจึงมีความจําเปSนอย̂างย่ิงท่ีทุกฝ�ายจะต]องร̂วมมือกันอย̂างจริงจังและต̂อเน่ือง ใน
การเตรียมความพร]อมให]ผู]สูงอายุทุกคน เน่ืองจากจํานวนและสัดส^วนประชากรผู]สูงอายุมีการเพ่ิมข้ึน
อย̂างต̂อเน่ือง จํานวนผู]สูงอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองมาจากการพัฒนาด]านสาธารณสุขและทางการแพทยA 
ทําให]อัตราการเสียชีวิตลดลง ผู]สูงอายุจึงมีชีวิตยืนยาวข้ึนแต̂ผู]สูงอายุก็ยังได]รับผลกระทบจากการ
เสื่อมถอยของร̂างกายตามวัย จึงควรให]ความสนใจดูแลให]ผู]สูงอายุมีสุขภาพสมบูรณAแข็งแรงมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ป�องกันการเกิดโรคต̂าง ๆ จะทําให]ผู]สูงอายุมีชีวิตอยู̂อย̂างมีความสุข มีคุณค̂า สามารถทํา
ประโยชนAให]แก̂สังคม และมีความสุขในบ้ันปลายของชีวิต 
 ผู]สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีคือ มีสุขภาพร̂างกายดี สุขภาพจิตดี ครอบครัวมีความสุขมีความ
อบอุ̂น มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน มีความเปSนอยู̂ในสภาพแวดล]อมท่ีดี ปลอดภัย และมีความ
ม่ันคงในชีวิต ได]รับสวัสดิการและการบริการทางสุขภาพอย̂างเหมาะสม อยู̂อย̂างมีคุณค̂ามีศักด์ิศรี 
สามารถพ่ึงพาตนเองได] เปSนท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจและมีส^วนร̂วมในครอบครัว ชุมชนและสังคม มี
โอกาสเข]าถึงข]อมูลและข̂าวสารป\จจุบัน 
 ผู]สูงอายุถือว̂าเปSนวัยท่ีมีประสบการณAชีวิตมากกว̂าวัยอ่ืน ๆ การใช]ชีวิตในช̂วงวัยสูงอายุน้ันจะ
แตกต̂างกันไปตามวิถีชีวิตของแต̂ละคน สิ่งสําคัญท่ีจะทําให]ผู]สูงอายุสามารถใช]ชีวิตในช̂วงบ้ันปลาย
ของชีวิตได]อย̂างมีคุณภาพ มีความสุข ไม̂เปSนภาระของสังคม การพ่ึงพาตนเองได]น้ันก็เปSนเร่ืองจําเปSน 
เน่ืองจากผู]สูงอายุส^วนใหญ^จะมีร̂างกายท่ีเสื่อมโทรม มีโรคภัย ขาดรายได]หลัก จากสถิติของสํานักงาน
สถิติแห̂งชาติ (2557) พบว̂าอัตราการพ่ึงพิงของผู]สูงอายุมีแนวโน]มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จากร]อยละ 10.7 ใน
ปr 2537 เปSนร]อยละ 22.3 ในปr 2557  และกระทรวงสาธารณสุข (2558) มีการคาดการณAแนวโน]ม
อัตราการพ่ึงพิงของผู]สูงอายุในอนาคต จะเพ่ิมมากข้ึนเปSนร]อยละ 24.6 ในปr 2563 
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 ดังน้ัน การท่ีผู]สูงอายุพ่ึงพาตนเองได] ความแข็งแรงของร̂างกายน้ันนับว̂าเปSนป\จจัยหลัก ซึ่ง
จากสถิติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยA (2555) พบว̂าผู]สูงอายุท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรงย̂อมพ่ึงพาตนเองได] ร]อยละ 41.8  นอกจากร̂างกายท่ีแข็งแรงแล]ว ป\จจัยอ่ืน ๆ อาจมีส^วน
เก่ียวข]อง เช̂น การมีทักษะชีวิตท่ีดี ใช]ความคิดตัดสินใจแก]ไขป\ญหาต̂าง ๆ เอาตัวรอดจากเหตุการณAท่ี
ต]องพบเจอในชีวิตประจําวัน สามารถพ่ึงพาตนเองทางความคิดได] เช̂น สามารถเอาตัวรอดจากการถูก
พวกมิจฉาชีพท่ีโทรศัพทAมาพูดจาหว̂านล]อมหลอกลวงผู]สูงอายุโอนเงินให]ทางตู]เอทีเอ็ม (แก�ง Call 
center) ฯลฯ การปรับตัวในวัยสูงอายุก็เปSนเร่ืองสําคัญอีกเช̂นกัน เน่ืองจากผู]สูงอายุจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในหลาย ๆ ด]าน ท้ังร̂างกายท่ีเสื่อมโทรมลง ความคิดท่ีต]องยอมรับกับความ
เปลี่ยนแปลง บทบาทหน]าท่ีท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ผู]สูงอายุจึงมีความจําเปSนท่ีจะต]องรับมือและปรับตัว
เพ่ือให]ตนเองสามารถดํารงชีวิตอยู̂ได] สอดคล]องกับ โกศล วงศAสวรรคA และเลิศลักษณA วงศAสวรรคA 
(2551) ท่ีกล^าวว̂า การปรับตัวเปSนความพยายามท่ีบุคคลตอบสนองต̂อสิ่งแวดล]อมท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเพ่ือรักษาความม่ันคงของตนท้ังทางร̂างกาย จิตใจ และสังคมไว]ให]นานท่ีสุด ตลอดจนการมี
สัมพันธภาพในครอบครัวท่ีดี ทําให]เกิดครอบครัวท่ีมีความเข]มแข็ง สมาชิกในครอบครัวดูแลตนเองได] 
ผ^านการมีปฏิสัมพันธAท่ีดีต̂อกันของสมาชิกในครอบครัวท้ังการได]รับความรัก การสนับสนุน การดูแล
เอาใจใส^ พูดคุย ให]คําแนะนําต̂อกัน ซึ่งอาจทําให]ผู]สูงอายุมีกําลังใจได]รับรู]ความเปลี่ยนแปลงไปของ
สถานการณAในสังคม และใช]ชีวิตในช̂วงวัยสูงอายุได]โดยไม̂เปSนภาระของผู]อ่ืน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ทําการเก็บข]อมูลต้ังแต̂เดือน
กันยายน - ธันวาคม 2562 
 1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
     ประชากรท่ีใช]ในการวิจัยคร้ังน้ีได]แก̂ ผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองท่ีมีอายุ 60 ปrข้ึนไปท้ัง
เพศชายและเพศหญิงท่ีมีภูมิลําเนาและพักอาศัยอยู̂ในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรีและกลุ^ม
ตัวอย̂าง ซึ่งผู]วิจัยได]เลือกจากผู]ที่สมัครใจเข]าร̂วมในการศึกษาน้ี จํานวน75คน  
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 2.1 ข]อมูลท่ัวไปของกลุ^มตัวอย̂าง ประกอบด]วยเพศอายุอาชีพสถานภาพสมรสระดับ
การศึกษา 
 2.2 ความต]องการคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองด]านท่ีอยู̂อาศัยและ
สภาพแวดล]อม ด]านสังคมด]านสุขภาพอนามัย ด]านรายได] และด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช]ในการเก็บรวบรวมข]อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผู]วิจัยได]ใช]เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข]อมูลดังน้ี 
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 1. ใช]แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งเปSนแบบสอบถามท่ีมาจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข]องโดยแบ̂งออกเปSน 2 ส^วน ดังน้ี 
 ส^วนท่ี 1ข]อมูลส^วนบุคคลของผู]ตอบแบบสอบถาม ได]แก̂ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
การศึกษา 
 ส^วนท่ี 2ความต]องการของผู]สูงอายุเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ี
ต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี ท้ัง 5 ด]าน ได]แก̂ ด]านท่ีอยู̂อาศัยและ
สภาพแวดล]อมด]านสังคม ด]านสุขภาพอนามัย ด]านรายได] และด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง   
 2. ใช]แนวทางการสัมภาษณA (Interview Guide) สําหรับการสัมภาษณAด]วยคําถามปลายเป�ด
กับผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเอง เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพา
ตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือนําข]อมูลสําคัญท่ีได]มาใช]ในการวิเคราะหAข]อมูล 
 
วิธีเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผู]วิจัยดําเนินการเก็บข]อมูลโดยการใช]แบบสอบถามและสัมภาษณAผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเอง
ในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี เปSนรายบุคคลแบบเจาะจง โดยอธิบายวัตถุประสงคAในการเก็บ
ข]อมูลให]แก̂ผู]สูงอายุท่ีสมัครใจและยินยอมเข]าร̂วมการศึกษาในคร้ังน้ี โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู̂บ]าน (อสม.) ซึ่งรู]จักคุ]นเคยกับผู]สูงอายุเปSนผู]แนะนํา เพ่ือให]สามารถเก็บข]อมูลได]อย̂าง
ครบถ]วนถูกต]อง และทําการบันทึกข]อมูลท่ีได]ลงในแบบสอบถาม พร]อมท้ังตรวจสอบความถูกต]องของ
ข]อมูลให]ครบถ]วน เพ่ือนํามาทําการสรุปผลและวิเคราะหAข]อมูล 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผู] วิ จัยนําข]อมูลท่ีได]มาตรวจสอบความถูกต]องและนําไปวิเคราะหA  โดยใช]โปรแกรม
คอมพิวเตอรAสําเร็จรูปในการวิเคราะหAสถิติ 

1. การวิเคราะหAข]อมูลส^วนบุคคลของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองโดยนํามาแจกแจงความถ่ี
ค̂าเฉลี่ย และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหAข]อมูลเก่ียวกับความต]องการด]านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]อง
พ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี โดยใช]ค̂าเฉลี่ย ( x ) และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. นําข]อมูลท่ีได]จากการสัมภาษณAมาวิเคราะหAแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ี
ต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี 
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ผลการวิจัย 
 

ตารางท่ี 1  ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต]องการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู]สูงอายุที่ต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 
 
 

ความต�องการคุณภาพชีวิตของผู�สงูอายุที่ต�องพึ่งพาตนเอง 
ในเขตอําเภอบ�านโปnง จังหวัดราชบุรี x  S.D. ความหมาย 

1. ด]านท่ีอยู̂อาศัยและสภาพแวดล]อม 4.10 0.41 มาก 
2. ด]านสังคม 4.14 0.34 มาก 
3. ด]านสุขภาพอนามัย 4.08 0.44 มาก 
4. ด]านรายได] 3.91 0.59 มาก 
5. ด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง 4.20 0.32 มาก 

รวม 4.09 0.44 มาก 
  

จากการวิเคราะหAข]อมูลความต]องการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]อง
พ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรีดังแสดงในตารางท่ี 1สรุปได]ว̂า 
 คุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุที่ต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี พบว̂า ท้ัง 5 
ด]าน โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตอยู̂ในระดับมาก จัดเรียงลําดับค̂าเฉลี่ยจากมากไปหาน]อยเปSน
รายด]านได]ดังน้ีคือ ด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง( x = 4.20,S.D. = 0.32) รองลงมาคือ ด]านสังคม 
( x = 4.14, S.D. = 0.34)ด]านท่ีอยู̂อาศัยและสภาพแวดล]อม ( x = 4.10,S.D. = 0.41)ด]านสุขภาพ
อนามัย( x = 4.08, S.D. = 0.44)และด]านรายได]( x = 3.91,S.D. = 0.59) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2  ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพา               
ตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัดราชบุรี จําแนกเปSนรายด]าน 
 
 

การพัฒนาคณุภาพชีวิตของผู�สูงอายุที่ต�องพึ่งพาตนเอง 
ในเขตอําเภอบ�านโปnง จังหวัดราชบุรี x  S.D. ความหมาย 

1. จัดให]มีการตรวจสุขภาพให]แก̂ผู]สูงอายุ 4.80 0.35 มาก 
2. จัดหาแหล^งงาน/จัดโครงการส^งเสริมอาชีพ 4.72 0.38 มาก 
3. จัดโครงการส^งเสริมศักยภาพให]แก̂ผู]สูงอายุ 4.00 0.40 มาก 
4. ปรับปรุงลานเอนกประสงคAประจําตําบล 3.59 0.41 มาก 
5. จัดโครงการให]ผู]สูงอายุทํากิจกรรมร̂วมกัน 3.42 0.43 มาก 

รวม 4.11 0.36 มาก 
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 ส^วนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู̂ในระดับมาก ( x = 4.11, S.D. = 0.36) เม่ือพิจารณาเปSนรายข]อโดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน]อยและท่ีได]จากการสัมภาษณA ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 พบว̂า 
 1. ด]านสุขภาพอนามัย ควรจัดให]มีการตรวจสุขภาพให]แก̂ผู]สูงอายุอย̂างสมํ่าเสมอ โดย
เทศบาลตําบลต̂าง ๆ ประสานความร̂วมมือกับโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพประจําตําบล ในการเอาใจ
ใส^ดูแลและให]ความสําคัญเร่ืองสุขภาพของผู]สูงอายุอย̂างสมํ่าเสมอ และกําหนดเปSนแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปrของหน̂วยงาน ( x = 4.80, S.D. = 0.35)  
 2. ด]านรายได] ควรจัดหาแหล^งงานหรือจัดโครงการส^งเสริมอาชีพให]แก̂ผู]สูงอายุ เพ่ือให]มี
รายได]มาใช]จ^ายในชีวิตประจําวันมี ( x = 4.72, S.D. = 0.38)  
 3.ด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง ควรจัดโครงการส^งเสริมศักยภาพผู]สูงอายุให]สามารถ
ดํารงชีวิตได]อย̂างเหมาะสมและมีความสุข มี ( x = 4.00, S.D. = 0.40)  
 4.ด]านท่ีอยู̂อาศัยและสภาพแวดล]อม ควรปรับปรุงลานเอนกประสงคAประจําตําบลให]มีพ้ืนท่ี
เหมาะสม เพ่ือให]ผู]สูงอายุได]ใช]ออกกําลังกาย สามารถเดินมาจากบ]านพักเพ่ือมาออกกําลังกายท่ีลาน
เอนกประสงคAได]อย̂างสะดวกมี ( x = 3.59, S.D. = 0.41)  
 5.ด]านสังคม ควรจัดโครงการส^งเสริมสนับสนุนให]ผู]สูงอายุได]ทํากิจกรรมร̂วมกันเพ่ือให]
ผู]สูงอายุได]แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี ( x = 3.42, S.D. = 0.43)  
 
อภิปรายผล 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเองในเขตอําเภอบ]านโป�ง จังหวัด
ราชบุรี มีดังน้ี 
 (1) ด]านท่ีอยู̂อาศัยและสภาพแวดล]อมควรปรับปรุงลานเอนกประสงคAประจําตําบลให]มีพ้ืนท่ี
เหมาะสม เพ่ือให]ผู]สูงอายุได]ใช]ออกกําลังกาย สามารถเดินมาจากบ]านพักเพ่ือมาออกกําลังกายท่ีลาน
เอนกประสงคAได]อย̂างสะดวกสอดคล]องกับ Huang (2003) ได]ศึกษาเร่ืองความสัมพันธAของสุขภาพ 
คุณภาพชีวิต อาชีพ และอวัยวะเทียมท่ีใช]ในผู]สูงอายุ ผลการวิจัยพบว̂า การช̂วยสนับสนุนกิจกรรม
ประจําวันของผู]สูงอายุมีความสัมพันธAในด]านจิตวิทยา ทําให]คุณภาพชีวิตสูงข้ึน 
 (2) ด]านสังคมควรจัดโครงการส^งเสริมสนับสนุนให]ผู]สูงอายุได]ทํากิจกรรมร̂วมกันเดือนละ 1 
คร้ัง เช̂น การพบปะพูดคุยกัน เล^าป\ญหาของแต̂ละคนให]ได]รับรู]ซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ช̂วยเหลือและหาทางแก]ไขร̂วมกัน รวมถึงการให]คําแนะนําการดูแลสุขภาพท่ัว ๆ ไป ส^งเสริม
กิจกรรมชมรมผู]สูงอายุให]มีความเข]มแข็งและมีประสิทธิภาพในการบริหาร จัดกิจกรรมสร]าง
ความสัมพันธAในชุมชนโดยให]ผู]สูงอายุได]เข]ามามีส^วนร̂วมและแต̂งต้ังให]ผู]สูงอายุเปSนคณะกรรมการต̂าง 
ๆ ในชมรม ซึ่งสอดคล]องกับ ปวีณาพูลหน̂าย (2551) ท่ีศึกษาแนวทางการเสริมสร]างคุณภาพชีวิตของ
ผู]สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบางกระทุ̂ม จังหวัดพิษณุโลก  

(3) ด]านสุขภาพอนามัย ควรส^งเสริมให]ผู]สูงอายุมีความรู]เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
และส^งเสริมการออกกําลังกาย สร]างจิตสํานึกให]บุคคลในครอบครัว บุตรหลาน เอาใจใส^ดูแลให]ความ
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รักความอบอุ̂นแก̂ผู]สูงอายุ มีรถรับ-ส^งผู]สูงอายุท่ีเดินทางไปสถานพยาบาล และมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู̂บ]าน (อสม.) ออกเย่ียมบ]านผู]สูงอายุเพ่ือรับฟ\งป\ญหา สอดคล]องกับการศึกษา
ของ สุทธิพงศA บุญผดุง (2554) จากผลการศึกษาพบว̂า ผู]สูงอายุมีการตรวจสุขภาพเปSนประจํา การ
ออกกําลังกาย การอ̂านข̂าวสารเร่ืองสุขภาพ และการได]รับรู]ข̂าวสารด]านสุขภาพจากคนในครอบครัว 
มีผลให]สุขภาพร̂างกายแข็งแรง 
 (4) ด]านรายได] ควรจัดหาแหล^งงานหรือจัดโครงการส^งเสริมอาชีพให]แก̂ผู]สูงอายุ เพ่ือให]มี
รายได]มาใช]จ̂ายในชีวิตประจําวันซึ่งป\จจุบันผู]สูงอายุได]รับการดูแลจากรัฐโดยการจัดสวัสดิการเปSนเงิน
ช̂วยเหลือค̂ายังชีพเปSนรายเดือน เพ่ือรองรับป\ญหาด]านเศรษฐกิจ การจัดสวัสดิการเพ่ือช̂วยเหลือและ
ส^งเสริมให]ผู]สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถปรับตัวให]เข]ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมการเมืองของประเทศได]ในระดับหน่ึง เพ่ือมิให]เปSนภาระของสังคม ซึ่งสอดคล]องกับ
พระราชบัญญัติผู]สูงอายุ พ.ศ.2546 ให]การจ̂ายเบ้ียยังชีพเปSนสิทธ์ิท่ีต]องดําเนินการให]ครอบคลุมผู]มี
อายุต้ังแต̂ 60 ปr ข้ึนไปทุกคน ซึ่งการจ̂ายเงินสงเคราะหAเบ้ียยังชีพผู]สูงอายุ เปSนภารกิจท่ีได]มีการถ̂าย
โอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยA ให]กรม
ส^งเสริมการปกครองส^วนท]องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย รับไปดําเนินการต้ังแต̂ปr พ.ศ.2545 โดย
เทศบาล องคAการบริหารส^วนตําบลทําหน]าท่ีหลักในการจัดทําทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติผู]สูงอายุ 
และจ̂ายเบ้ียยังชีพให]แก̂ผู]สูงอายุ ซึ่งเงินเบ้ียยังชีพผู]สูงอายุเปSนเงินช̂วยเหลือเพ่ือการยังชีพ จํานวนคน
ละ 500 บาทต̂อเดือน ป\จจุบันปรับข้ึนเปSน 600 บาทต̂อเดือน โดยเปSนผู]สูงอายุท่ีไม̂มีรายได] ถูก
ทอดท้ิง หรือขาดผู]ดูแล ท้ังน้ี ในปr พ.ศ.2552 เปSนปrท่ีรัฐบาลดําเนินการนโยบายเบ้ียยังชีพอย̂างถ]วน
หน]า และสอดคล]องกับดวงจิตตA นะนักวัฒนA (2550) พบว̂า รัฐบาลและเอกชนได]มีการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมสําหรับผู]สูงอายุ เช̂น สถานสงเคราะหAคนชรา บัตรสุขภาพ บัตรประจําตัวผู]สูงอายุ 
บริการเบ้ียยังชีพสําหรับผู]สูงอายุที่ยากจน การลดหย̂อนค̂าโดยสารรถไฟ เปSนต]น 
 (5) ด]านความรู]สึกมีคุณค̂าในตนเอง ควรจัดโครงการส^งเสริมศักยภาพผู]สูงอายุให]สามารถ
ดํารงชีวิตได]อย̂างเหมาะสมและมีความสุขโดยองคAกรปกครองส^วนท]องถ่ินควรจัดกิจกรรมหรือ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการปฏิบัติตัวในวัยสูงอายุสําหรับผู]สูงอายุท่ีต]องพ่ึงพาตนเอง 
สอดคล]องกับชุติเดช เจียนดอน (2554) ได]ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุในชนบท อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว̂า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุในชนบท 
องคAกรท]องถ่ินควรร̂วมให]การส^งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคล]องกับความต]องการของผู]สูงอายุ ท้ังน้ี อาจเปSน
เพราะผู]สูงอายุมีความถนัด หรือเช่ียวชาญท่ีต̂างกัน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมฝ�กอาชีพสําหรับผู]สูงอายุท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได]และมีรายได]น]อย
แต̂มีความสนใจเรียนรู] หรือมีการจ]างงานผู]สูงอายุท่ีมีความสามารถสุขภาพร̂างกายแข็งแรงท่ีต]องการ
ทํางานหารายได]ตามความเหมาะสม 



98 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

 2. หน̂วยงานผู]รับผิดชอบควรมีแผนการดําเนินงานด]านการพัฒนาคุณภาพของผู]สูงอายุอย̂าง
เหมาะสมและสอดคล]องกับความต]องการของผู]สูงอายุ เช̂น ด]านงบประมาณ บุคลากรผู]รับผิดชอบ 
กลุ^มเป�าหมาย เพ่ือให]การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุเปSนไปอย̂างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนAสูงสุดแก̂ผู]สูงอายุทุกคน 
 3. ควรส^งเสริมและสนับสนุนให]มีการจัดต้ังชมรมผู]สูงอายุให]ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเปSนการ
ส^งเสริมให]ผู]สูงอายุได]ทํากิจกรรมร̂วมกัน ไม̂ปล^อยเวลาให]ผู]สูงอายุรู]สึกเหงา หรือมีความรู]สึกว̂าตนเอง
อายุมากแล]วไม̂มีคุณค̂าอะไร 
 4. ควรมีการบริหารจัดการท่ีดีในการจัดสวัสดิการให]แก̂ผู]สูงอายุ มีการกําหนดแผนงานและ
ผู]รับผิดชอบท่ีชัดเจน มีฐานข]อมูลของผู]สูงอายุในพ้ืนท่ีอย̂างเปSนระบบ มีความสามารถในการรับรู]และ
วิเคราะหAป\ญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู]สูงอายุ โดยคํานึงถึงหลักความต]องการของผู]สูงอายุเปSนสําคัญ เพ่ือให]
การดําเนินงานด]านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]สูงอายุเปSนไปอย̂างต̂อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
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บทคัดย�อ 

การวิจัยเร่ือง การประเมินสภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริมสุขภาพของอาจารยAในมหาวิทยาลัย
เอกชนแห̂งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคAดังต̂อไปน้ีคือ 1. เพ่ือประเมินภาวะ
สุขภาพของอาจารยAในมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึงของเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 2. เพ่ือนํา
ข]อมูลมาเปSนพ้ืนฐานในการดําเนินงานส^งเสริมสุขภาพของอาจารยAในพ้ืนท่ีดังกล^าวและ/หรือขยายผล
ไปดําเนินการในพ้ืนท่ีอ่ืนต̂อไป ซึ่งการวิจัยเปSนแบบเชิงสํารวจ (Survey research) โดยใช]แบบ
ประเมินท่ีกระทรวงสาธารณสุขได]สร]างข้ึนมาเพ่ือใช]ในการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนท่ัวไป
ในพ้ืนท่ีต̂างๆหรือแม]กระท่ังในสถาบัน/หน̂วยงานเพ่ือให]ทราบถึงภาวะสุขภาพของบุคคลในขณะน้ัน
แล]วนําข]อมูลท่ีได]ไปใช]ในการวางแผนดําเนินงานเพ่ือส^งเสริมสุขภาพให]เกิดการมีสุขภาพดีต̂อไป การ
วิจัยน้ีสามารถเก็บรวบรวมข]อมูลจากกลุ^มตัวอย̂างได]จํานวนท้ังสิ้น 88 คน ซึ่งใช]การสุ^มตัวอย̂างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เปSนกลุ^มบุคคลท่ีคาดว̂าจะเปSนผู]ที่มีสุขภาพดีกว̂าประชาชนโดยท่ัวไป
อีกด]วย การวิเคราะหAข]อมูลโดยใช]โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตรA โดยมีสถิติท่ีใช]ใน
การแปลผลการวิจัย คือ ค̂าร]อยละ(%) ค̂าเฉลี่ย (X) และค̂าส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation- S.D.) ท้ังน้ีมีผลของการวิจัยดังน้ีคือ  ข]อมูลท่ัวไปด]านสังคมประชากรของกลุ^มตัวอย̂าง 
พบว̂าส^วนใหญ^กว̂าคร่ึงหน่ึงเปSนเพศหญิง ส^วนมากกว̂าคร่ึงมีอายุอยู̂ในวัยผู]สูงอายุ (60-75) และ
ส^วนมากการศึกษาอยู̂ในระดับสูงกว̂าปริญญาตรี จํานวนบุตร เฉลี่ย 2 คน ร]อยละ 100.0 ป\จจุบันยัง
ทํางานงานอยู̂ ในรอบหน่ึงปrท่ีผ^านมาไม̂เคยเจ็บป�วยหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆจนต]องทําให]หยุดงาน แต̂
คร่ึงๆเคยเจ็บปวดตามอวัยวะบริเวณต̂างๆจากหัวจรดเท]า น]อยกว̂า 6 คร้ังและมากกว̂า 6-12 คร้ัง 
และร]อยละ 48.8 เปSนบุคคลท่ีมีโรคประจําตัวโดยเฉพาะกลุ^มโรคไม̂ติดต̂อ เช̂น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง เก�าทA และอ่ืนๆ ท้ังน้ีในกลุ^มตัวอย̂างท่ีมีโรคประจําตัวดังกล^าวร]อยละ 32.8 เปSนผู]ท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีประวัติเปSนโรคในกลุ^มโรคท่ีไม̂ติดต̂อน้ีด]วย ส^วนด]านพฤติกรรมสุขภาพและการประเมิน
ตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพของกลุ^มตัวอย̂าง พบว̂า โดยรวมแล]วแม]จะมีโรคไม̂ติดต̂อเร้ือรังเปSนโรค
ประจําตัวเปSนส^วนใหญ^แต̂ก็มีพฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีดี และประเมินตนเองว̂ามีสุขภาพร̂างกายท่ี
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แข็งแรงสมบูรณAในระดับค̂อนข]างดีเปSนส^วนใหญ^ และเห็นว̂าตนเปSนผู]ที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม
อยู̂ในระดับดี 
          จากผลการวิจัยน้ีมีข]อเสนอแนะว̂า หน̂วยงานท่ีเก่ียวข]องโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยและ
สาธารณสุขในท]องถ่ินควรมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของบุคลลเพ่ือให]
สามารถปฏิบัติงานได]อย̂างมีประสิทธิภาพสามารถเปSนตัวอย̂างท่ีดีในด]านพัฒนาสุขภาพของประชาชน
อย̂างแท]จริง 
 
คําสําคญั: การประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริมสุขภาพ, อาจารยAในมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
                           

Abstract 
         This survey research aims to study  1. Assessment of Health Status for Health 
Promotion of the lecturer in one private university, Thailand B.E 2562  2. To be used 
the result of this research to do health promotion for the lecturer in especially the 
university. Using the questionnaires initiated by the ministry of public health that 
mixed data together between quantitative data and qualitative data within the same 
questionnaire. The sample was 88 of people in the university by purposive sampling 
technique. 
         The results showed that most of the respondents were female (57.58 %) and 
more than half of them were the elderly (60-75 years of age), 100 % still working and 
48.8 % is the person have no any diseases. But only some of them came from the 
family without any diseases (32.8 %) too. For the health behavior and self 
assessment found that mostly be healthy. And for their health behaviors mostly of 
the correspondences were good behavior especially trying to take good food for 
good health and always do an exercise properly. For self health assessment mostly 
they considered themselves were good enough on health and suitable health 
behaviors in the good level. 
          This research results suggested that related sectors should be focused more 
concern on the discipline and the university or health sectors should do health 
status assessment of the people in each area properly to be used the results for 
health promotion practices. 
 
Keywords: Assessment of Health Status for Health Promotion of the lecturer in one 
private university, Thailand 
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บทนํา (ความเป�นมาและความสําคัญของป̂ญหา) 
สุขภาพ (Health) หมายถึง ภาวะแห^งความสมบูรณAของร^างกายและจิตใจ(จิตวิญญาณ) 

รวมถึงการดํารงชีวิตอยู^ในสังคมได]อย^างเปSนปกติสุข และมิได]หมายความเฉพาะเพียงแต^ความ
ปราศจากโรคหรือความพิการทุพลภาพเท^านั้น [ Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” 
(WHO, 1946)] ต^อมาในที่ประชุมองคAการสุขภาพโลกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2541 ได]เพิ่ม สุขภาวะ
ด]านจิตวิญญานเข]ามาอีก และป\จจุบ ันมีการเปลี ่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล]อมเกิดขึ้นอย^างรวดเร็ว ทําให]วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป เช^น การบริโภคอาหาร 
การออกกําลังกาย การพักผ^อน หรือการทํางานอยู^ในสภาพแวดล]อมที่มีป\จจัยเสี่ยงต^อสุขภาพซึ่ง
ส^งผลกระทบต^อสภาวะสุขภาพของประชาชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร]างเสริมสุขภาพ 
(http://www. thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds/2/173/176) ใ ห ]ข ]อ ม ูล ว ^า 
ประเทศไทยมีภาระจากกลุ ^มโรคไม^ติดต^อเรื้อรัง(NCDs)ในสัดส^วนที่สูงกว^านานาชาติ โดยเปSน
สาเหตุของการเสียชีวิตถึง 300,000 กว^ารายในปr พ.ศ. 2552 หรือ คิดเปSน 73% ซึ่งแสดงให]เห็น
ว^า ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตและผลกระทบจากกลุ^มโรค NCDs มากกว^าทั้งโลก และจากผล
การสํารวจในปr พ.ศ. 2552 กับกลุ ^มเป�าหมายประชากรไทยวัยผู ]ใหญ^ พบว^า 21.4% เปS นโรค
ความดัน โลหิตสูง และที่น^าเปSนห^วงคือ อัตราการรับรู]ว^า ตนเองเปSนโรคความดันโลหิตสูง พบว^า 
56.7% ที่รู]ตัว และมีเพียง 27.1% ที่สามารถควบคุมภาวะนํ้าตาลในเลือดได] มีจํานวน 19.4% 
หรือเกือบ 9 ล]านคน มีภาวะไขมันคลอเรสเตอรอลสูง โดยผู]หญิงมี ความชุกมากกว^าผู]ชาย และใน
ปr 2552ประชากรไทยเกือบ 1 ใน 3 เข]าข^ายภาวะนํ้าหนักเกิน ส^วนอีก 8.5% เข]าข^ายโรคอ]วนโดย
พบว^า มีสัดส^วนผู]ที่เปSนโรคอ]วนในช^วง 20 ปr ที่ผ^านมาในชายเพิ่มขึ้นอย^างต^อเนื่อง(ปr 2535-2552) 
ถึง 4 เท^า และหากจะทําให]คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืนปราศจากป\ญหาสุขภาพดังกล^าวแล]ว อัน
หมายถึงทําคนไทยมีสุขภาวะดีครบทั้ง 4 ด]าน ได]แก^ กาย จิต สังคม และป\ญญาหรือจิตวิญญาณ 
อันได]แก̂ 

1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร^างกายที่สมบูรณแข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มี 
สิ่งแวดล]อมดี ไม̂มีอุบัติภัยต̂างๆ เปSนต]น 

2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที ่เป Sนสุข ม ีการผ^อนคลาย ไม^เครียด )ลอดโปร^ง
คล^องแคล^ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เปSนต]น       

3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู^ร^วมกันด]วยดีของคนในครอบครัว ในชุมชน ในท่ี
ทํางานในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมท่ีดี และมีสันติภาพ มีความน̂าอยู̂ เปSนต]น 

4. สุขภาวะทางป\ญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง 
เข]าถึงความจริงท]งหมด ลดละความเห็นแก^ตัว มุ^งเข]าถึงสิ่งสูงสุด ซึ่งหมายถึง พระนิพพาน หรือ
พระผู]เปSนเจ]าหรือความดีสูงสุด สุดแล]วแต̂ความเช่ือท่ีแตกต^างกันของแต̂ละคน 
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จึงมีความจําเปSนอย^างยิ่งที่จะต]องทราบถึงสภาวะสุขภาพหรือสุขภาวะของอาจารยAให]แน̂
ชัดเสียก^อนจึงจะสามารถวางแนวทางในการดําเนินงานเพื ่อส^งเสริมสุขภาะของอาจารยAใน
มหาวิทยาลัยต̂อไปได] 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพของอาจารยA ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งห น่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562  

 2. เพ่ือนําข]อมูลมาเปSนพ้ืนฐานในการดําเนินงานส^งเสริมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี
เป�าหมายของการวิจัยน้ี และ/หรือขยายเปSนแนวทางการดําเนินงานการส^งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆต̂อไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการเก็บรวบรวมข]อมูลแบบ
รวม (Mixed data) โดยมีท้ังข]อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และเชิงคุณภาพ(Qualitative 
data)โดยใช]แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริมสุขภาพท่ีเปSนมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ดังรายละเอียดดังต̂อไปน้ี 

ด]านเน้ือหา การวิจัยน้ีได]ดําเนินการเก็บข]อมูลภาวะสุขภาพของอาจารยAในมหาวิทยาลัย
เอกชนแห̂งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 โดยใช]แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริม
สุขภาพท่ีเปSนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  

ประชากร คือ อาจารยAในมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนราว 
800 คน 

กลุ�มตัวอย�างและการสุ�มตัวอย�าง เปSนบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห̂งหน่ึงโดยการสุ^มตัวอย̂าง
แบบเจาะจง (Purposive selection) แต̂ละคนใช]แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริมสุขภาพท่ี
เปSนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล  
แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริมสุขภาพเปSนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

เปSนแบบซักประวัติน้ีเปSนการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพร̂วมกับการตรวจร̂างกาย 
เพ่ือค]นหาป\ญหาสุขภาพท่ีเร̂งด̂วนและสามารถให]คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือป�องกัน
โรคหรือภาวะแทรกซ]อนของโรคท่ีเปSนอยู̂ ส^งเสริมให]เกิดการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ือการ
ดํารงชีวิตได]อย̂างปกติสุข โดยแบบประเมินจะแบ̂งออกเปSน 2 ส^วน ดังน้ี  

ส^วนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไป 
ส^วนท่ี 2 ข]อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  
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การวิเคราะห�ข�อมูล หลังเก็บรวบรวมข]อมูลแล]วนํามาแจกแจงความถ่ีและจําแนกประเภท
ของแต̂ละข]อคําถามในแบบซักประวัติแล]วบันทึกข]อมูลในคอมพิวเตอรAตามระหัสท่ีได]ระบุไว]ในแบบ
ประเมินดังกล^าวเพ่ือนําไปวิเคราะหAโดยใช]โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรA SPSS+  
 
ผลการวิจัย  

การวิจ ัยเรื ่อง การประเมินสภาวะสุขภาพเพื ่อประเมินภาวะสุขภาพของอาจารยAใน
มหาวิทยาลัยเอกชนแห^งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคAดังต^อไปนี้คือ 1. 
เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของอาจารยAในมหาวิทยาลัยเอกชนแห^งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2562 2. เพื่อนําข]อมูลมาเปSนพื้นฐานในการดําเนินงานส^งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตําบล
ดังกล^าวและ/หรือขยายผลไปดําเนินการในพื้นที่อื่นต^อไป ซึ่งการวิจัยเปSนแบบเชิงสํารวจ (Survey 
research) โดยใช]แบบประเมินที่กระทรวงสาธารณสุขได]สร]างขึ้นมาเพื่อใช]ในการประเมินภาวะ
สุขภาพของประชาชนทั่วไปในพื้นที่ต^างๆหรือแม]กระทั่งในสถาบัน/หน^วยงานเพื่อให]ทราบถึงภาวะ
สุขภาพของบุคคลในขณะน้ันแล]วนําข]อมูลท่ีได]ไปใช]ในการวางแผนดําเนินงานเพ่ือส^งเสริมสุขภาพให]
เกิดการมีสุขภาพดีต^อไป การวิจัยนี้สามารถเก็บรวบรวมข]อมูลจากกลุ^มตัวอย^างได]จํานวนทั้งสิ้น 88 
คน ซึ่งใช]การสุ^มตัวอย^างแบบเจาะจง (Purposive sampling) การวิเคราะหAข]อมูลโดยใช]โปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตรA โดยมีสถิติที ่ใช]ในการแปลผลการวิจัย คือ ค^าร]อยละ(%) 
ค^าเฉลี่ย (X) และค^าส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation- S.D.) ทั้งนี้มีผลของการวิจัย
ดังนี้คือ ข]อมูลทั่วไปด]านสังคมประชากรของกลุ^มตัวอย^าง พบว^า  ส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง (ร]อยละ 
57.58 ) ส^วนมากกว^าครึ่งมีอายุอยู^ในวัยผู]สูงอายุ (60-75 ปr) ร]อยละ 69.7 ในรอบหนึ่งปrที่ผ^านมาไม̂
เคยเจ็บป�วยหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆจนต]องทําให]หยุดงาน แต^ครึ่งๆเคยเจ็บปวดตามอวัยวะบริเวณ
ต^างๆจากหัวจรดเท]า น]อยกว^า 6 ครั้งและมากกว^า 6-12 ครั้ง และส^วนน]อยเปSนบุคคลที่มีโรค
ประจําตัวโดยเฉพาะกลุ ^มโรคไม^ติดต^อ เช^น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เก�าทA และอื่นๆ กลุ ^ม
ตัวอย^างมีการออกกําลังกายอย^างสมํ่าเสมอต^อเนื่อง ฝ�กสมาธิ และร]อยละ 84.8 ได]มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชนAเพื่อการมีสุขภาพที่ดี แต^ก็มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน
(ร]อยละ 72.7) อย̂างไรก็ตามกลุ^มตัวอย̂างยังต]องการบางสิ่งบางอย^างที่ทําให]ชีวิตดีข้ึนและมีความสุข
(ร]อยละ 66.7) ท้ังน้ีกลุ^มตัวอย^างได]มีการประเมินตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพ พบว̂า โดยรวมตนเอง
มีสุขภาพร^างกายที่แข็งแรงสมบูรณAในระดับดี และเห็นว^าตนเปSนผู]ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
อยู̂ในระดับดีมาก 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
          การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการเก็บรวบรวมข]อมูลแบบ
รวม (Mixed research) โดยม ีทั ้งข ]อม ูล เช ิงปร ิมาณ  (Quantitative data) และเช ิงค ุณภาพ
(Qualitative data)โดยใช]แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการส^งเสริมสุขภาพที่เปSนมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข พบว^า การวิจัยนี้สามารถเก็บรวบรวมข]อมูลจากกลุ^มตัวอย^างได]จํานวนทั้งสิ้น 
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88 คน ซึ ่งใช]การสุ ^มตัวอย^างแบบเจาะจง (Purposive sampling) การวิเคราะหAข ]อมูลโดยใช]
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตรA โดยมีสถิติที่ใช]ในการแปลผลการวิจัย คือ ค^าร]อยละ
(%) ค^าเฉลี่ย (X) และค^าส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation- S.D.) ทั้งนี้มีผลของการ
วิจัยดังนี ้คือ ข]อมูลทั ่วไปด]านสังคมประชากรของกลุ ^มตัวอย^าง พบว^า ส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง  
(ร]อยละ 57.58) ส^วนมากกว^าครึ่งมีอายุอยู^ในวัยผู]สูงอายุ (60-75) และส^วนมากการศึกษาอยู^ใน
ระดับตํ่ากว^าปริญญาเอก จํานวนบุตร เฉลี ่ย 2 คน ร]อยละ 69.7 ในรอบหนึ่งปrที ่ผ^านมาไม^เคย
เจ็บป�วยหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆจนต]องทําให]หยุดงาน แต^ครึ่งๆเคยเจ็บปวดตามอวัยวะบริเวณต^างๆ
จากหัวจรดเท]า น]อยกว^า 6 ครั้งและมากกว^า 6-12 ครั้ง ซึ่งจากข]อมูลทั่วไปของกลุ^มตัวอย^างนี้จะ
เห็นว̂า น̂าจะมีผลต̂อประสิทธิภาพในการทํางานตามบทบาทหน]าท่ีของกลุ^มตัวอย̂าง  
   ด]านพฤติกรรมสุขภาพและการประเมินตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพ พบว̂า ส^วนมาก(ร]อยละ 
78.8) มีการออกกําลังกายอย̂างสมํ่าเสมอต̂อเน่ือง ฝ�กสมาธิ และร]อยละ 84.8 ได]มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีดีมีประโยชนAเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี แต̂ก็มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน
(ร]อยละ 72.7) อย̂างไรก็ตามกลุ^มตัวอย̂างยังต]องการบางสิ่งบางอย̂างท่ีทําให]ชีวิตดีข้ึนและทําให]ชีวิต
ตนมีความสุข (ร]อยละ 66.7) ท้ังน้ีกลุ^มตัวอย̂างได]มีการประเมินตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพ พบว̂า 
โดยรวมตนเองมีสุขภาพร̂างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณAในระดับดีเปSนส^วนใหญ^ และเห็นว̂าตนเปSนผู]ท่ีมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมอยู̂ในระดับดี ซึ่งกันตรงกันข]ามกับงานวิจัยของสุธาสินี ศรีนุ̂นและคณะ 
ในการวิจัยเร่ือง ภาวะสุขภาพและความต]องการด]านสุขภาพของประชาชน กรณีศึกษาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว̂า ประชาชนส^วนใหญ^มีโรคประจําตัวเปSนโรคเร้ือรังไม̂
ติดต̂อ ประเมินตนเองมีสุขภาพร̂างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณAในระดับค̂อนข]างน]อยเปSนส^วนใหญ^ และเห็น
ว̂าตนเปSนผู]ที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมอยู̂ในระดับปานกลาง (วารสารสาธารณสุขศาสตรA ปrที่ 47 
ฉบับท่ี 1 / 2560) จากผลการวิจัยน้ีมีข]อเสนอแนะว̂า หน̂วยงานท่ีเก่ียวข]องควรมีการเอาใจใส^ในการ
ดูแลสุขภาพเพ่ือให]สามารถปฏิบัติงานได]อย̂างมีประสิทธิภาพสามารถเปSนตัวอย̂างท่ีดีในด]านพัฒนา
สุขภาพของประชาชนอย̂างแท]จริงและควรดําเนินการสํารวจภาวะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีต̂างๆ
เปSนระยะๆปrละ 1 หรือ 2 คร้ังเปSนอย̂างน]อยเพ่ือนําผลไปกําหนดเปSนแนวทางในการส^งเสริมสุขภาพ
ต̂อไป 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ตําบลกวางโจน  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 267 คน เก็บรวบรวมข]อมูลโดยใช]แบบสอบถาม วิเคราะหAข]อมูล
โดยใช]ค^าความถ่ี ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย และChi-square Test 

ผลการวิจัย พบว̂า นักเรียนกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง ร]อยละ 51.48 มีอายุ 14-19 ปr 
อายุเฉลี่ย 16.12 ได]รับค̂าใช]จ̂ายจากบิดา/มารดาต̂อเดือน มากกว̂า 5,000 บาท ร]อยละ 62.55 กลุ^ม
ตัวอย̂างมีความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภA อยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 56.92 โดยส^วนใหญ^
ทราบเร่ืองการกินยาคุมกําเนิดหรือใส^ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธA มากท่ีสุด ร]อยละ 80.20 
ทัศนคติในการป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 55.43 โดยส^วนใหญ^เห็นด]วยมาก
ท่ีสุด คือ หญิงควรรักนวลสงวนตัวส^วนชายควรให]เกียรติฝ�ายหญิง ร]อยละ 74.25 พฤติกรรมในการ
ป�องกันการต้ังครรภA อยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 63.67 โดยส^วนใหญ^การหลีกเลี่ยงการเท่ียวสถาน
เริงรมยAหรือสถานการณAการเสี่ยงต̂อการมีเพศสัมพันธA ร]อยละ 75.25 ดังน้ัน ควรมีการให]ความรู]ใน
การป�องกันการต้ังครรภAและจัดกิจกรรมปลูกฝ\งค̂านิยมท่ีดี ท้ังในโรงเรียน และชุมชน อย̂างสมํ่าเสมอ 
โดยการส^วนร̂วมของผู]ปกครอง ครู/อาจารยA และเจ]าหน]าท่ีสาธารณสุข 

 
คําสําคญั: พฤติกรรม, การป�องกันการต้ังครรภA, นักเรียนมัธยม 

 
Abstract 

This Cross-sectional study was aimed to focus on the behaviors of pregnancy 
prevention of high school students in kwangjhonesuksa School, Kwangjhone Sub-district, 
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Phukhieo District, Chaiyaphum Province. This study was designed as structured 
interview in the sample of 267 persons. Data were analyzed using descriptive 
statistics including percentage, arithmetic mean, Chi-square Test. 

Result Showed that majority of sample were women ( 51.48%)  aged 14-19 
years and average mean age 16.12%, received monthly income more than 5000 bath 
from parent (62.55%)Knowledge of pregnancy prevention was in the middle level at 
56.92 % and The Most Knewthat the condom was most convenient and safety of 
contraception at 80.20%. Attitude of pregnancy prevention was in middle level at 
55.43 % and The Most knew that lady ought to be more careful about body protect 
at 74.25%. Behaviors of pregnancy prevention was in middle level at 63.67% andThe 
Mostly knew that avoid pub at 75.25. The results indicated that knowledge and 
attitude of pregnancy prevention in most high school students was in the middle 
level. Therefore, parents, teachers and Health officer should always give knowledge 
to prevent pregnancy and set activities for good values at school and in community. 

 
Keyword : Behavior, Pregnancy Prevention,High School Student 
 
บทนํา 
 การต้ังครรภAในวัยรุ̂นเปSนป\ญหาท่ีสําคัญด]านสุขภาพอนามัยของมารดาและทารก รวมท้ัง
ป\ญหาด]านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว̂า ประชากร 
65 ล]านคน มีสตรีวัยรุ̂น 23 ล]านคน จํานวนน้ีมีการต้ังครรภAท่ีไม̂พร]อม จํานวน 1 แสนคนต̂อปr 
(อรพินธA เจริญผล, 2555) ซึ่งพบว̂าสถิติการมีบุตรของวัยรุ̂นมีจานวนสูงกว̂าเกณฑAมาตรฐานกําหนดถึง 
71 จังหวัด ซึ่งตามเกณฑAมาตรฐานท่ีองคAการอนามัยโลก (WHO) กําหนดไม̂เกินร]อยละ 10 และในปr 
พ.ศ. 2552 ประเทศไทยยังมีแม̂วัยรุ̂นสูงเปSนอันดับ 2 ของโลก และเปSนอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย  

สถานการณAการคลอดบุตรของวัยรุ̂นไทย ปr 2559 พบว̂า อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ̂นอายุ 
15-19 ปr เท̂ากับ 42.5 ต̂อประชากร1000 คน ซึ่งอัตราการคลอดมีชีพในหญิงวัยรุ̂นอายุ 15-19 ปr 
พ.ศ. 2559 มีหญิงคลอดบุตร จํานวนท้ังสิ้น 666,207 ราย เปSนการคลอดจากแม̂วัยรุ̂นอายุ 10-19 ปr 
จํานวน 94,584 ราย คิดเปSนร]อยละ 14.2 ของการคลอดท้ังหมดและเม่ือเปรียบเทียบเกณฑAการมีบุตร
ของวัยรุ̂นท่ีสูงถึง ร]อยละ 46.59 ในขณะท่ีเกณฑAกําหนดไว]ในยุทธศาสตรAการป�องกันและแก]ไขป\ญหา
การต้ังครรภAในวัยรุ̂นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2561 ไม̂เกิน 42 ต̂อประชากร 1000 คน 

ข]อมูลจากศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยA (2554)  พบว̂า ในปr พ.ศ. 2554 มีการเกิดจากเด็กหญิงอายุตํ่ากว̂า 
15 ปr ซึ่งถือว̂าอยู̂ในวัยท่ีไม̂พร]อมท่ีจะเปSนแม̂ จํานวน 3,676 คน และมารดาท่ีต้ังครรภAและคลอดบุตร
อายุน]อยกว̂า 20 ปr ท้ังหมดจํานวน 114,001 คน ซึ่งในจํานวนน้ีพบแม̂วัยรุ̂นอายุน]อยท่ีสุด 8 ปr พ̂อ
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วัยรุ̂นอายุน]อยท่ีสุด 10 ปr และยังพบว̂าทารกท่ีเกิดเปSนเพศชายมากกว̂าเพศหญิง ในอัตรา 51.67 : 
48.33 ค̂าเฉลี่ยของหญิงต้ังครรภAที่มีอายุตํ่ากว̂า 20 ปr มีค^า 90 ต̂อ 1,000 คน ซึ่งเปSนตัวเลขท่ีสูงสุดใน
ทวีปเอเชีย(วัลยา ธรรมพนิชวัฒนA, 2553) 

วัยรุ̂นส^วนใหญ^มีการต้ังครรภAท่ีไม̂พร]อม คือ ต้ังครรภAโดยไม̂ต้ังใจ และเปSนการต้ังครรภAนอก
สมรส การต้ังครรภAในวัยรุ̂นมักไม̂ได]ฝากครรภAและไม̂ได]มีการดูแลครรภAท่ีเหมาะสม ส^วนใหญ^มีการ
คลอดก̂อนกําหนด ทารกแรกคลอดมีนํ้าหนักตัวน]อยและมีการตายคลอด ร]อยละ 1 ท้ังน้ีเน่ืองจาก
วัยรุ̂นขาดความรู]เร่ืองเพศศึกษา และทักษะชีวิต สมาคมส^งเสริมสถานภาพสตรีรายงานว̂า 1 ใน 5 
ของผู]หญิงท่ีประสบป\ญหาต้ังครรภAท่ีไม̂ต]องการมักเปSนผู] ท่ีมีอายุตํ่ากว̂า 18 ปr จากการสํารวจ
พฤติกรรมทางเพศในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 2 พบว̂า อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธAคร้ังแรกในปr 
พ.ศ.2549 คือ 13 ปr ท้ังในเพศหญิงและเพศชาย ต̂อมาในปrพ.ศ.2554 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธA
คร้ังแรกลดลงเปSน 12.3 ปr ในวัยรุ̂นหญิงและ 12.2 ปrในวัยรุ̂นชาย ในด]านการคุมกําเนิดและป�องกัน
โรคติดต̂อการใช]ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธAคร้ังแรกในนักเรียนชายคิดเปSน 55.1%  ส^วนใน
นักเรียนหญิงเปSน 44.9%  (อรพินธA เจริญผล, 2555) และเปSนผลเสียมากกว̂าจะเกิดประโยชนA ใน
ป\จจุบันวัยรุ̂นมักเห็นว̂าการมีเพศสัมพันธAก̂อนวัยอันควรเปSนเร่ืองปกติ ทําให]วัยรุ̂นขาดการป�องกัน
ตนเองเน่ืองจากขาดทักษะท่ีดี และขาดความตระหนักถึงป\ญหาท่ีจะตามมา (สุมาลัยนิธิสมบัติ, 2553) 
โดยเฉพาะป\ญหาการทําแท]ง ออกจากโรงเรียนกลางคัน และติดเช้ือเอดสA อีกท้ังก̂อให]เกิดป\ญหา
เศรษฐกิจสังคม และการแพทยA อัตราเสี่ยงทางด]านสุขภาพของมารดาวัยรุ̂นและทารกในครรภAก็มี
มากกว̂าธรรมดา โดยเฉพาะการคลอดก̂อนกําหนด ทางด]านสังคมก็มีป\ญหาเร่ืองการศึกษา ครอบครัว
ไม̂มั่นคง และโอกาสจะได]ทํางานดี ๆ ก็น]อยลง 
 ดังน้ันผู]วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนกวางโจนศึกษา  ตําบลกวางโจน  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมในการ
ป�องกันการต้ังครรภAและนําข]อมูลท่ีได]จากการศึกษาไปใช]พัฒนาความรู] และคืนข]อมูลเพ่ือใช]
จัดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการให]ความรู] ปรับเปลี่ยนเจตคติและการเฝ�าระวังการต้ังครรภAในวัยรุ̂นกลุ^มน้ี
ต̂อไป  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
         เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  
ตําบลกวางโจน  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย     
 รูปแบบการวิจัย  
          การศึกษาคร้ังน้ีการวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ตําบลกวางโจน  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
  ประชากรท่ีศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปrท่ี 1-6 ท้ังชายและหญิง โรงเรียนกวางโจน
ศึกษา ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 586 คน  
        กลุ^มตัวอย̂าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปrท่ี 1-6 ท้ังชายและหญิง โรงเรียนกวางโจนศึกษา 
ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 237 คน สุ^มอย̂างเปSนระบบ (Systematic 
random sampling) คํานวณขนาดตัวอย̂าง โดยใช]สูตรการคํานวณขนาดตัวอย̂างเพ่ือประมาณ
ค̂าเฉลี่ยของประชากร ในกรณีที่ทราบจํานวนประชากร (อรุณ จิรวัฒนAกุล และคณะ. 2555)   
 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข�อมูล  

เคร่ืองมือท่ีใช]ในการเก็บรวบรวมข]อมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู]วิจัยสร]างข้ึนจากการ
ทบทวน แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง คือ แบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภA
ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จํานวน  
4 ส^วน ดังน้ี  

ส^วนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไป  
ส^วนท่ี 2 ความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภA          
ส^วนท่ี 3 ทัศนคติต̂อการป�องกันการต้ังครรภA        
ส^วนท่ี 4 พฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภA        

 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 หลังจากติดต̂อโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตเข]าไปเก็บข]อมูลแล]ว ได]อธิบายให]นักเรียนกลุ^ม
ตัวอย̂างเข]าใจรายละเอียดเก่ียวกับการวิจัยและการตอบคําภามในแบบสอบถาม ต̂อจากน้ันได]แจก
แบบสอบถามให]นักเรียนกลุ^มตัวอย̂างตอบคําถาม พร]อมติดตามให]นักเรียนตอบแบบสอบถามทุกคน
และตรวจสอบความสมบูรณAของแบบสอบถามทุกชุด เพ่ือนําไปวิเคราะหAข]อมูลต̂อไป 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ใช]โปรแกรมคอมพิวเตอรAสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 20 โดยใช]สถิติพรรณนา 
ค̂าร]อยละ ค̂าเฉลี่ย และสถิติอนุมาน ได]แก̂ Chi-square Test 
 
ผลการวิจัย 
 กลุ^มตัวอย̂างจํานวน 267คนส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง ร]อยละ 51.68 เพศชาย ร]อยละ 48.32 มี
อายุ 14-19 ปr อายุเฉลี่ย 16.12 รายรับค̂าใช]จ̂ายจากบิดา/มารดาต̂อเดือน มากกว̂า 5,000 บาท ร]อย
ละ 62.55ผู]ปกครองหลักมีอาชีพเกษตรกรรม ร]อยละ 35.2 รับจ]างท่ัวไป ร]อยละ 25.3  ค]าขายส^วนตัว 
ร]อยละ 17.83ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไป 
 

ข�อมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 267) 
ร�อยละ 

 

เพศ 
       ชาย  
       หญิง 

 
129 
138 

 
48.32 
51.48 

อายุ 
       น]อยกว̂า 14ปr  
 4 – 19ปr 
       มากว̂า 20ปr 
  ค^าเฉลี่ย+ส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 16.12+8.09 

 
54 
190 
23 
 

 
20.22 
71.16 
8.62 

 

อาชีพผู�ปกครอง 
เกษตรกรรม 
รับจ]างท่ัวไป  
ค]าขายส^วนตัว 

 
140 
67 
60 

 
52.43 
25.09 
22.48 

รายรับค�าใช�จ�ายจากบิดา/มารดาต�อเดือน 
 น]อยกว̂าเท̂ากับ 5,000 บาท 
       มากกว̂า 5,000 บาท 

 
100 
167 

 
37.45 
62.55 

 
ความรู�ในการป�องกันการต้ังครรภ� 

ผลการศึกษา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ใน
ระดับปานกลาง ร]อยละ 56.92 รองลงมามีความรู]อยู̂ในระดับสูง ร]อยละ 26.96 และมีความรู]อยู̂ใน
ระดับตํ่า ร]อยละ 16.12 โดยท่ีนักเรียนมีความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAระดับสูง  สามลําดับ
แรก คือ การกินยาคุมกําเนิดหรือใส^ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธA ร]อยละ 80.20 ถุงยางอนามัยเปSน
การคุมกําเนิดท่ีสามารถป�องกันการต้ังครรภAและป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAได]ร]อยละ 80.58 
และข]อดีของยาเม็ดคุมกําเนิดคือมีประสิทธิภาพการคุมกําเนิดสูง ร]อยละ70.25 ตามลําดับ 
 นักเรียนท่ีมีความรู]เก่ียวกับการต้ังครรภA ระดับตํ่า สามลําดับแรก คือ ยาคุมฉุกเฉินป�องกัน
โรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ร]อยละ 20.58 ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินท่ีจะช̂วยลดโอกาสเกิดการต้ังครรภA
ได]มากท่ีสุดควรกินเม่ือหลังมีเพศสัมพันธA ร]อยละ 21.68 และเม่ือกินยาเม็ดคุมกําเนิดติดต̂อกันเปSน
ระยะเวลานานจะเกิดผลเสียต̂อร̂างกาย ร]อยละ 22.43 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ระดับความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAของนักเรียนมัธยม 
  

   ความรู�เกี่ยวกับการป�องกันการต้ังครรภ� 
จํานวน 

(n = 267) 
ร�อยละ 

 

          ความรู]ระดับสูง 
          ความรู]ระดับปานกลาง 
          ความรู]ระดับต่ํา 

72 
152 
43 

    26.96 
56.92 
16.12 

 
ทัศนคติในการป�องกันการต้ังครรภ� 

          ผลการศึกษา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีทัศนคติเก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ใน
ระดับปานกลาง ร]อยละ 55.43 รองลงมามีทัศนคติอยู̂ในระดับสูง ร]อยละ 25.46 และมีทัศนคติอยู̂ใน
ระดับตํ่า ร]อยละ 19.11 โดยท่ีนักเรียนมีทัศนคติเก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAระดับสูง  สามลําดับ
แรก คือ หญิงควรรักนวลสงวนตัวชายควรให]เกียรติฝ�ายหญิง ร]อยละ 74.25  การคุมกําเนิดท่ีดีควร
ป�องกันการต้ังครรภAและป�องกันโรคได]ด]วย ร]อยละ 73.54 คู̂สมรสควรมีการวางแผนกําหนดจํานวน
บุตรในครอบครัวของตนให]เหมาะสม ร]อยละ 70.12 ตามลําดับ 
  นักเรียนท่ีมีทัศนคติในการป�องกัน ระดับตํ่า สามลําดับแรก คือ การคุมกําเนิดสามารถใช]ได]
เฉพาะหญิงท่ีแต̂งงานแล]วเท̂าน้ัน ร]อยละ 15.94  การมีเพศสัมพันธAกับคนรักไม̂จําเปSนต]องมีการคุมกําเนิด 
ร]อยละ 20.58 และการคุมกําเนิดทําให]อารมณAทางเพศลดลง ร]อยละ 23.19 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ระดับทัศนคติในการป�องกันการต้ังครรภAของนักเรียนมัธยม 
 

   ทัศนคติในการป�องกันการต้ังครรภ� 
จํานวน 

(n = 267) 
ร�อยละ 

 

          ทัศนคติระดับดี 
          ทัศนคติระดับปานกลาง 
         ทัศนคติระดับไม̂ดี 

68 
148 
51 

   25.46 
55.43 
19.11 

 
พฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภ� 

 ผลการศึกษา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีพฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ในระดับ
ปานกลาง ร]อยละ 63.67 รองลงมามีพฤติกรรมอยู̂ในระดับสูง ร]อยละ  21.34 และมีพฤติกรรมอยู̂ใน
ระดับตํ่า ร]อยละ 14.99 โดยท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภAระดับสูง  สามลําดับ
แรก คือ การหลีกเลี่ยงการเท่ียวสถานเริงรมยAหรือสถานการณAการเสี่ยงต̂อการมีเพศสัมพันธA ร]อยละ 
75.25  ด]านการไม̂ดูสื่อกระตุ]นและย่ัวยุทางอารมณAเพศ ร]อยละ 74.19  และการหลีกเลี่ยงการอยู̂
ลําพังสองต̂อสองกับเพศตรงข]าม ร]อยละ 71.12 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4 
 



114 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ตารางท่ี 4 ระดับพฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภA 
 

         พฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภ� 
จํานวน 

(n =267) 
ร�อยละ 

 
          พฤติกรรมระดับสูง 
          พฤติกรรมระดับปานกลาง 
          พฤติกรรมระดับตํ่า 

57 
170 
40 

     21.34 
63.67 
14.99 

 
อภิปรายผล 
 พฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา ตําบล
กวางโจน  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิอยู̂ในระดับปานกลาง 
  ความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAซึ่งนักเรียนแต̂ละคนมีพ้ืนฐานความรู]เร่ืองเพศท่ี
แตกต̂างจากสถานบันการศึกษาเดิมก̂อนท่ีจะเข]ามาศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาแห̂งน้ีและนักเรียนในวัย
น้ีถือว̂าอยู̂ในช̂วงวัยรุ̂นจึงมีความอยากรู]อยากเห็นในเร่ืองเพศในขณะเดียวกันป\จจุบันเทคโนโลยีในการ
สืบค]นข]อมูลมีความหลากหลายและทันสมัยสามารถเข]าถึงแหล^งข]อมูลได]ง̂ายทําให]นักเรียนสืบค]นหา
ข]อมูลจากแหล^งดังกล^าวมากกว̂าการให]ความสําคัญเร่ืองเพศในช้ันเรียนทําให]ความรู]เก่ียวกับการ
ป�องกันการต้ังครรภA ระดับปานกลางซึ่งสอดคล]องกับเพียรศรี นามไพร(2560) ท่ีศึกษาความรู]และเจต
คติในการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณA ตําบลเกษตรวิสัย 
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร]อยเอ็ด พบว̂า ความรู]ในการป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ในระดับปานกลาง 
 ทัศนคติในการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ตําบล
กวางโจน  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อยู̂ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีสามารถอธิบายได]ว̂าในป\จจุบัน
สภาพแวดล]อมได]เปลี่ยนแปลงสู^ยุคโลกไร]พรมแดนท่ีการสื่อสารมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตและ
สามารถเข]าถึงได]ง̂าย ทําให]นักเรียนมีความใกล]ชิดเก่ียวกับข]อมูลข̂าวสารต̂างๆท่ีมีอยู̂รอบตัวเพ่ิมมาก
ข้ึน เช̂น ธุรกิจการค]าต̂างๆท่ีใช]สื่อและเทคโนโลยีใหม̂ๆ ซึ่งพบเห็นได]จากการAตูน ทีวี วิทยุ โฆษณา 
โทรศัพทA มือถือ คลิปวิดีโอ วีซีดี และโดยเฉพาะอย̂างย่ิงการใช]อินเตอรAเน็ตในการสืบค]นเก่ียวกับเร่ือง
เพศท่ีไม̂เหมาะสมทําให]มีส^วนในการกระตุ]นชักจูงหรือมีอิทธิพลต̂อเจตคติและความเช่ือในเร่ืองเพศท่ี
ไม̂สร]างสรรคAหรือไม̂ถูกต]องจึงอาจส^งผลทําให]นักเรียนมีเจตคติอยู̂ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล]องกับ
เพียรศรี นามไพร(2560) ท่ีศึกษาความรู]และเจตคติในการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณA ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร]อยเอ็ด พบว̂า ทัศนคติใน
การป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ในระดับปานกลาง 
 พฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ตําบล
กวางโจน  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อยู̂ในระดับปานกลางซึ่งผลวิจัยแตกต̂างกับกุสุมา มีศิลปª(2559 
)ท่ีศึกษาป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAของนักศึกษาระดับประกาศนัย
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บัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว̂า พฤติกรรมการป�องกันการ
ต้ังครรภAของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู̂ในระดับสูง 
 
ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัย 
 1. การแก]ไขป\ญหาการป�องกันการต้ังครรภAในวัยรุ̂นต]องอาศัยความร̂วมมือกันในการให]
คําแนะนําและความรู]ความเข]าใจท่ีถูกต]องแก̂วัยรุ̂นโดยเน]นการแก]ป\ญหาร̂วมกันแบบมีส^วนร̂วม
ระหว̂างนักเรียนผู]ปกครองครูเจ]าหน]าท่ีด]านสุขภาพและหน̂วยงานท่ีเก่ียวข]อง 
 2. จัดกิจกรรมส^งเสริมสุขภาพการป�องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการป�องกันการ
ต้ังครรภAส^งเสริมให]นักเรียนไดมีความรู]ท่ีถูกต]องในเร่ืองป\ญหาทางเพศศึกษาท่ีควรรู]สร]างเสริมให]รู]จัก
คิดและปฏิบัติเพ่ือให]ตนเองรอดพ]นจากสถานการณAเสี่ยงทางเพศ 
 
ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
      1. ควรมีการศึกษาป\จจัยท่ีมีผลต̂อการตัดสินใจเลือกวิธีการคุมกําเนิดในนักเรียนมัธยมศึกษา
เพ่ือวิเคราะหAและให]ความรู]เร่ืองการเลือกใช]วิธีการคุมกําเนิดให]ถูกต]องเหมาะสม 
       2. ควรมีการศึกษาเจตคติเก่ียวกับการใช]ยาเม็ดคุมกําเนิดและถุงยางอนามัยในนักเรียนเพ่ือ
วิเคราะหAและปรับเปลี่ยนเจตคติให]เปSนไปในทางท่ีถูกต]องเหมาะสม 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยในช้ันเรียนน้ีเปSนแบบก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจของนักศึกษา กลุ^มตัวอย̂างได]แก̂นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึง 
กรุงเทพมหานคร ช้ันปrท่ี 3 ปrการศึกษา 2562 จํานวน 40 คน นักศึกษากลุ^มตัวอย̂างเข]าร̂วมกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชาประชากรศาสตรAในงานสาธารณสุข จํานวน 4 คร้ังๆ ละ 3 ช่ัวโมง นักศึกษา
กลุ^มตัวอย̂างแต̂ละคน เรียนรู]จากการค]นคว]าหาคําตอบตามใบงานและสรุปจดบันทึกโดยใช]
อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข]อมูลได]แก̂ แบบทดสอบความรู] และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂าง วิเคราะหAข]อมูลด]วยสถิติจํานวน ร]อยละ 
ค̂าเฉลี่ย ค̂าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Paired samples t-test    
 ผลการวิจัยพบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนมากเปSนเพศหญิง คิดเปSนร]อยละ92.5 และมีอายุน]อยกว̂า
และเท̂ากับ 20 ปr มากท่ีสุด คิดเปSนร]อยละ55.0 ความรู]ของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂างสูงกว̂าก̂อนการ
ทดลอง อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂าง
ภายหลังการเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด พบว̂า มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู̂ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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Abstract 
 This classroom quasi-experimental research was designed to examine learning 
achievement and satisfaction of students after participating in internet and mind 
mapping approach on population in public health work course.  Samples were 40 
third year undergraduate students of a private university, Bangkok Metropolis, 
academic year 2019. They were assigned to work individually using internet and mind 
mapping approach 4 times with 3 hours and each to master content and material for 
answering specific questions. Instruments used to collect data were knowledge test 
and questionnaire relating to student satisfaction.  Data were analyzed through 
frequency, percentage, mean, standard deviation and paired samples t-test. 
 Results indicated that majority of the samples were female (92.5percent) and 
age was less than 20 to 20 years (55.0 percent). It was found that, after the experiment, 
the samples had significantly higher knowledge than before the experiment (p<0.001). 
Also, overall, the samples had satisfaction with participation in internet and mind 
mapping approach at high level. 
 
Keywords: Internet and Mind Mapping Approach, Undergraduate Student. 
 
บทนํา 
 เปSนท่ีทราบกันดีว̂าการจัดการเรียนการสอนเปSนองคAประกอบหน่ึงท่ีสําคัญต̂อการเรียนรู]ของ
ผู]เรียน กล^าวคือ ถ]าการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู]เรียนและเป�ดโอกาสให]ผู]เรียนมีส^วน
ร̂วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน]นผู]เรียนเปSนสําคัญก็จะทําให]ผู]เรียนได]รู]เข]าใจมากข้ึนและน̂าจะ
นําไปประยุกตAใช]ในสถานการณAท่ีเปSนจริงได]ดีข้ึน (ทิศนา แขมมณี,2555.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 
http://etcserv.pnru.ac.th) 
 การจัดการเรียนการสอน โดยใช]แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เปSนวิธีการสอนท่ีเน]นผู]เรียน
แบบหน่ึง ท่ีเป�ดโอกาสและช̂วยให]ผู]เรียนได]ทําความเข]าใจบทเรียนและจัดระบบความคิดของตนเองจาก
การศึกษา ค]นคว]า โดยเช่ือมโยงระหว̂างความคิดหลัก ความคิดรองและความคิดย̂อยในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ท่ีเก่ียวข]องกันและสามารถสรุปจดบันทึกให]เห็นเปSนรูปธรรมในลักษณะแผนภาพได] การเรียนการสอน
แบบน้ีจะทําให]ง̂ายต̂อการเข]าใจและการจํา และทําให]ความรู]เพ่ิมข้ึน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรA
,2554.อัชชญา วุฒิรักษA,2555 
 นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตก็เปSนอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะช̂วยให]ผู]เรียน
ศึกษาค]นคว]าหาข]อมูลจากแหล^งต̂างๆ เพ่ิมเติมได]อย̂างกว]างซึ่งจะทําให]ความรู]เพ่ิมข้ึนได]อีกทางหน่ึง
ด]วย ดังตัวอย̂างจากผลการวิจัยของ ชเนตตี สยนานนทA (2555) เปSนต]น 
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 คณะผู]วิจัยสนใจการจัดการเรียนการสอนด]วยวิธีดังกล^าว จึงจัดทําเค]าโครงการวิจัยในช้ัน
เรียนท่ีเน]นผู]เรียนเปSนสําคัญข้ึน โดยกลุ^มตัวอย̂างคือ นักศึกษาช้ันปrท่ี 3 ของคณะหน่ึง มหาวิทยาลัย
เอกชนแห̂งหน่ึง ซึ่งกําลังเรียนวิชาประชากรศาสตรAในงานสาธารณสุข 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ก̂อนและหลังเรียนโดยใช]
อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ภายหลังการเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด 
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว̂าก̂อนเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           
   ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยในช้ันเรียนเชิงก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิดและเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเข]าร̂วม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีดังกล^าว ซึ่ ง
วิธีดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได+แก� 
ความรู+เก่ียวกับ 1) ผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงทางประชากร     
2) นโยบายประชากร 3) แนวคิด
และทฤษฎีทางประชากร 4) ดัชนีวัด
ทางประชากร 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา
จากการเรียน โดยใช+อินเทอรLเน็ต
และแผนท่ีความคิด 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช+
อินเทอรLเน็ตและแผนท่ีความคิด  
- ให+นักศึกษาแต�ละคน ศึกษา
ค+นคว+าตอบโจทยLตามใบงาน 4 
คร้ัง แต�ละคร้ังให+ใช+อินเทอรLเน็ต
แล+วสรุปจดบันทึกเปNนแผนท่ี
ความคิด 
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รูปแบบของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยในช้ันเรียนเชิงก่ึงทดลองประเภทกลุ^มเดียวมีการวัดก̂อนและหลัง
การทดลอง (One group pretest-posttest design) (Borg and Gall, 1983; ฉัตรสุมน พฤติภิญโญ
, 2553) ตามรูปแบบการวิจัยและแผนภูมิต̂อไปน้ี 
 
กลุ�มทดลอง 

O1 
X1 X2 X3 X4 

O2 
สัปดาหLที่ 1 2 3 4 
 
 O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมข+อมูลก�อนทดลอง ซึ่งเปNนข+อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ัวไปของ
นักศึกษากลุ�มตัวอย�าง ความรู+เร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร นโยบาย
ประชากร แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรและดัชนีวัดทางประชากร 

O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมข+อมูลหลังทดลอง ซึ่งเปNนข+อมูลเก่ียวกับความรู+เร่ืองผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร นโยบายประชากร แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรและ
ดัชนีวัดทางประชากร และความพึงพอใจของนักศึกษา 
 X1 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 1 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร 
 X2 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 2 เร่ืองนโยบายประชากร 
 X3 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 3 เร่ือง แนวคิดและทฤษฎีทางประชากร 

 X4 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 4 เร่ือง ดัชนีวัดทางประชากร 
 

ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีได+แก� นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปR ท่ี  3 ของคณะหน่ึง 
มหาวิทยาลัยเอกชนแห�งหน่ึง กรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2562จํานวน 43 คน 
 
กลุ�มตัวอย�าง 
 ได+แก�นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปRท่ี 3 ของคณะหน่ึง มหาวิทยาลัยเอกชนแห�งหน่ึง 
กรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 จํานวน 40 คน (ท้ังหมด 43 คน แต�เข+าร�วมกิจกรรมไม�
ครบ 3 คน) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช*ในงานวิจัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช+ในการทดลองประกอบด+วย ใบงานสําหรับศึกษาค+นคว+าหาคําตอบเพ่ือการ
เรียนรู+ของนักศึกษาจํานวน 4 คร้ัง 
 2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข+อมูล 2 ชุด ชุดท่ี 1 เปNนแบบทดสอบความรู+ ประกอบด+วยข+อ
คําถามคุณลักษณะของนักศึกษา และ ข+อคําถามวัดความรู+ประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข+อ 
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ถ+าตอบถูกจะได+ 1 คะแนน ตอบผิดได+ 0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส�วนชุดท่ี 2 เปNน
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเข+าร�วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช+
อินเทอรLเน็ตและแผนท่ีความคิด ข+อคําถามเปNนแบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ คือ 5 = มาก
ท่ีสุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2= น+อย 1= น+อยท่ีสุด ข+อคําถามท้ังหมด 11 ข+อ รวม 55 คะแนน 
 ค�า Reliability ของข+อคําถามท่ีใช+วัดความรู+ ใช+สูตร KR-20 มีค�าเท�ากับ 0.64 และความพึง
พอใจมีค�าเท�ากับ 0.81 (ใช+สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค)  
 
การดําเนินการทดลอง 
 ก�อนดําเนินการทดลองเก็บรวบรวมข+อมูลท่ัวไปและความรู+จากนักศึกษากลุ�มตัวอย�างโดยใช+
แบบทดสอบความรู+ แล+วจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด+วยกระบวนการใช+อินเทอรLเน็ตและแผนท่ี
ความคิด 4 คร้ัง 4 เร่ือง โดยจัดสัปดาหLละ 1 คร้ัง 1 เร่ือง แต�ละคร้ังใช+เวลา 3 ช่ัวโมง ผู+สอนอธิบาย 
ข้ันตอนของกิจกรรมแต�ละคร้ัง และช้ีแจงบทบาทของนักศึกษาแต�ละคน แจกใบงานให+นักศึกษาแต�ละ
คนศึกษาค+นคว+าหาคําตอบโดยใช+อินเทอรLเน็ต เม่ือเสร็จเรียบร+อยแล+วแต�ละคนเขียนสรุปเปNนแผนท่ี
ความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู+กันในห+องเรียน ผู+สอนสรุปบทเรียนพร+อมกับให+คําแนะนําเพ่ิมเติม 
 หลังการทดลอง มีการเก็บรวบรวมข+อมูลจากนักศึกษากลุ�มตัวอย�างอีกคร้ังโดยใช+แบบทดสอบ
ความรู+ ชุดเดิมและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
การวิเคราะห'ข*อมูล 
 ข+อมูลคุณลักษณะของนักศึกษาวิเคราะหLโดยจํานวนและร+อยละ และทดสอบความแตกต�าง
ของค�าเฉลี่ยของความรู+ก�อนและหลังเรียนโดยใช+ Paired samples t-test ในส�วนเก่ียวกับความพึง
พอใจ วิเคราะหLรายข+อ โดย จํานวน ร+อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยพบว�า นักศึกษากลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปNนเพศหญิง คิดเปNนร+อยละ 92.5 และ
มีอายุน+อยกว�าและเท�ากับ 20 ปR คิดเปNนร+อยละ 55.0 มากท่ีสุด รองลงมาคืออายุ 21 ปR ข้ึนไป คิดเปNน
ร+อยละ 40.0 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ�มตัวอย�าง 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาก�อนและหลังเรียน พบว�า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาก�อนและหลังเรียนมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญ ด+วย
ค�าสถิติที (t) เท�ากับ 28.818 และค�าพี (p-value) น+อยกว�า 0.001 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว�าก�อนทดลอง ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนความรู+ของนักศึกษากลุ�มตัวอย�างระหว�างก�อนและหลังเรียน 
 

ช�วงเวลาทํา
แบบทดสอบ 

จํานวน 
คะแนนสอบ 

ผลต�างของคะแนน
สอบ 

สถิติทดสอบ 

ค�าตํ่าสุด ค�าสูงสุด ค�าเฉล่ีย S.D. เฉล่ีย S.D. t p-value 

ก̂อนเรียน 40 10 19 13.80 4.728 6.53 1.432 28.818 <0.001** 
หลังเรียน 40 16 24 20.33 3.353 

** p< 0.001 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ�มตัวอย�าง 
 นักศึกษาท่ีเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพึงพอใจรวมทุกข]ออยู̂ในระดับมาก
ค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ 4.30 คะแนนส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.744 ประเด็นท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด ได]แก̂ การช̂วยเหลือเก้ือกูลอธิบายให]นักศึกษาเข]าใจเน้ือหาและการตอบโจทยAใบงาน 
และการได]ฝ�กทักษะในการค]นคว]าหาคําตอบในโจทยAตามใบงาน มีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ 4.48 คะแนน ส^วน
ข]อท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากแต̂น]อยกว̂าข]ออ่ืนคือความเหมาะสมของระยะเวลาของการ
เข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนแต̂ละคร้ังมีค^าเฉลี่ย 3.83 คะแนน  
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 ผลของการวิเคราะหAข]อมูลพบว̂า นักศึกษากลุ^มตัวอย̂างส^วนมากเปSนเพศหญิง (ร]อยละ 92.5) 
อายุน]อยกว̂าและเท̂ากับ 20 ปr (ร]อยละ 55.0) ผลการทดสอบความแตกต̂างของค̂าเฉลี่ยก̂อนและหลัง
เรียนพบว̂า หลังเรียนนักศึกษากลุ^มตัวอย̂างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู]สูงกว̂าก̂อนเรียนอย̂างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับน]อยกว̂า 0.001 ซึ่งเปSนไปตามสมมติฐาน 
 สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂างพบว̂าโดยเฉลี่ยรวมทุกข]อมีความพึงพอใจ
หลังจากเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาก มีค^าเฉลี่ยเท̂ากับ 4.30 คะแนน ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.744 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ภายหลังเรียนพบว̂าความรู]ของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂างเพ่ิมข้ึนสูงกว̂าก̂อนทดลองอย̂างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปSนไปตามสมมติฐาน ท้ังน้ีอาจอธิบายได]ว̂า นักศึกษากลุ^มตัวอย̂างแต̂ละคนต̂าง
ก็มีโอกาสในการศึกษาค]นคว]า วิเคราะหAโจทยA  และตอบโจทยA ตามใบงานโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผน
ท่ีความคิด ทําให]ได]เพ่ิมพูนความรู] ประกอบกับผู]สอนได]อธิบายกระบวนการเรียนการสอนและการเข]า
ร̂วมกิจกรรมอย̂างชัดเจน การมีใบงานท่ีชัดเจน การมีการนําเสนอผลการศึกษาค]นคว]าหาคําตอบโจทยA 
และผู]สอนได]อธิบายเพ่ิมเติม รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู]ระหว̂างผู]เรียนและผู]สอน จึงน̂าจะทําให]
ความรู]เพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคล]องกับผลงานวิจัยของ คอสียาหA สะลี (2556) แววดาว บุญตา (2559)  
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ปภาวรินทรA นักธรรมา (2560)  Liu, Zhao, Ma and Bo (2014) และ Batdi (2015) ท่ีพบว̂าการ
จัดการเรียนการสอนท่ีใช]แผนท่ีความคิดส^งผลต̂อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู]เรียนโดยหลังเรียน
สูงข้ึนกว̂าก̂อนเรียน นอกจากน้ีจากผลการวิจัยของชเนตตี สยนานนทA(2555) ณัฐพร จันทรAหอม
(2555) และณมน จีรังสุวรรณและอนุชิต อนุพันธA(2558) ได]พบว̂าการใช]อินเทอรAเน็ตประกอบการ
เรียนการสอนทําให]ผู]เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
 2. ความพึงพอใจ 
 สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอน พบว̂า
นักศึกษากลุ^มตัวอย̂างมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู̂ในระดับมาก ท้ังน้ีสามารถอธิบายได]ว̂า ผู]สอน
ได]อธิบายรายละเอียดของการเข]าร̂วมกิจกรรมทุกข้ันตอน  นักศึกษาแต̂ละคนได]รับใบงานท่ีชัดเจน มี
เอกสารประกอบ มีการสร]างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบผ^อนคลายและเป�ดโอกาสให]นักศึกษา
แต̂ละคนได]ศึกษาค]นคว]าหาคําตอบโจทยAโดยใช]อินเทอรAเน็ต ได]คิด วิเคราะหAโจทยAอย̂างอิสระเสรี 
รวมท้ังสรุปคําตอบตามใบงานตามความเห็นของแต̂ละคน ความสัมพันธAระหว̂างนักศึกษากับผู]สอน
เปSนไปด]วยดี รวมท้ังการได]ข]อคิดข]อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากอาจารยAผู]สอนและเพ่ือนนักศึกษา สิ่ง
เหล^าน้ีน̂าจะส^งผลต̂อความพึงพอใจของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂าง ซึ่งใกล]เคียงกับผลการวิจัยของ แววดาว 
บุญตา (2559) ท่ีพบว̂านักศึกษากลุ^มตัวอย̂างมีความพึงพอใจต̂อการจัดการเรียนการสอนแบบน้ีใน
ระดับมากและ ปภาวรินทรA นักธรรมา (2560) ท่ี พบว̂านักศึกษากลุ^มตัวอย̂าง มีความพึงพอใจต̂อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช]แผนท่ีความคิดในระดับมากท่ีสุด 
 
ข�อเสนอแนะ 
          ก. ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแสดงให]เห็นว̂า การจัดการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด 
ซึ่งเปSนวิธีการท่ีเน]นผู]เรียนเปSนสําคัญ ส^งผลดีต̂อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังสร]างความพึงพอใจ
ให]แก̂ผู]เรียนด]วย ท้ังน้ีอาจเปSนเพราะผู]สอนได]สร]างความเข]าใจในกระบวนการเรียนการสอน และการ
สร]างความเข]าใจในบทบาทของนักศึกษาแต̂ละคน การมีเอกสารประกอบและมีใบงาน(โจทยA)  
ท่ีชัดเจน การเป�ดโอกาสให]แต̂ละคนมีอิสระในการวิเคราะหAโจทยA การค]นหาคําตอบโจทยA การท่ีผู]สอน
สร]างบรรยากาศท่ีผ^อนคลาย และให]โอกาสนักศึกษานําเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู] การ
สรุปและแนะนําให]ข]อคิดเห็นของผู]สอน รวมท้ังการมีสัมพันธภาพท่ีดีระหว̂างนักศึกษาและผู]สอน  
จึงส^งผลท่ีดีต̂อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผู]เรียน 
 ข. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ในการทําวิจัยคร้ังต̂อไปน̂าจะจัดการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด
เหมือนเดิม เพียงแต̂เพ่ิมเน้ือหา พร]อมกับเพ่ิมจํานวนคร้ังของกิจกรรมการทดลอง เพ่ือตรวจสอบผลท่ี
เกิดข้ึนจากการเพ่ิมเน้ือหาและจํานวนคร้ังของกิจกรรม หรือไม̂ก็นําวิธีการทดลองน้ีไปใช]กับรายวิชา
อ่ืน 
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บทคัดย�อ 

 เราได] ทํ าการศึกษาทฤษฎีความโน] ม ถ̂วงแบบเท เลพารัล เลลสมาตร (Symmetric 
Teleparallel Gravity) ซึ่งอธิบายแรงโน]มถ̂วงด]วยตัวแปรนอนเมตริก (nonmetricity)  เราได]
ทําการศึกษาเทคนิคท่ีใช]ในการคํานวณในฟอรAมูเลชันน้ีแล]วนํามาใช]แปลงแอกชันของทฤษฎีน้ีโดยการ
แปลงเมตริกแบบดิสฟอรAมอลเพ่ือหา ทฤษฎีสเกลารA-เทนเซอรA ท่ีเปSนไปได]จากการแปลงน้ี 
 
คําสําคัญ: ความโน]มถ̂วงแบบเทเลพารัลเลลสมาตร, ตัวแปรนอนเมตริก, การแปลงแบบดิสฟอรAมอล 
 

Abstract 
 We consider ‘Symmetric Teleparallel Gravity’ which describes gravity as the 
effects of nonmetricity. We have investigated calculation techniques in this formulation. 
We have transformed the action of this theory by the disformal transformation of the 
metric using these techniques. The resulting  Scalar-Tensor action is discussed.  
  
Keywords: Symmetric Teleparallel Gravity, nonmetricity, disformal transformation 
 
บทนํา 
 ทฤษฎีมาตรฐานท่ีใช]สําหรับอธิบายความโน]มถ̂วงในป\จจุบันคือทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปของ
ไอนAสไตนA (Einstein’s General Relativity, GR) [CW. Misner, et al. (2516)] ทฤษฎีน้ีผ^านการทดสอบ
มาแล]วอย̂างมากมาย แต̂ก็ยังมีป\ญหาบางอย̂างในการอธิบายปรากฏการณAในระดับจักรวาล[C.M. Will 
(2557)] ซึ่งทําให]นักฟ�สิกสAสนใจในทฤษฎีแรงโน]มถ̂วงท่ีปรับปรุงจากทฤษฎีของไอนAสไตนA (Modified 
Gravity)[T. Clifton, et al. (2555)] การปรับปรุงอาจทําได]โดยการเพ่ิม ฟ\งกAชันสเกลารA ลงไปในทฤษฎี ผล
ท่ีได]คือทฤษฎีสเกลารA-เทนเซอรA (Scalar-Tensor Theories) หรือโดยปรับปรุงรูปแบบของ แอกชันของ
ไอนAสไตนA-ฮิลเบิรAต (Einstein-Hilbert Action) ผลลัพธAท่ีได]คือทฤษฎีความโน]มถ̂วงแบบ f(R) (หรือ f(R)-
gravity)  เราจะศึกษาการปรับปรุงทฤษฎีความโน]มถ̂วงของไอนAสไตนAด]วยวิธีท่ีต̂างออกไป โดยการใช]
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เง่ือนไขทางเราขาคณิตท่ีแตกต̂าง ภายใต]เง่ือนไขน้ีปริมาณทางเรขาคณิตท่ีใช]ในการอธิบายแรงโน]มถ̂วง
เปลี่ยนไปจากความโค]งของกาลอวกาศเปSน ตัวแปรนอนเมตริก (nonmetricity) 

 ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปถูกสร]างข้ึนมาเพ่ืออธิบายความโน]มถ̂วงด]วยความโค]ง (curvature) ของ
กาลอวกาศ (spacetime) โดยต้ังสมมติฐานให] ทอรAชัน (Torsion) และ นอนเมตริก (non-metricity) ของ
กาลอวกาศเท̂ากับศูนยA ในป\จจุบันมีทฤษฎีท่ีใช]เรขาคณิตของกาลอวกาศท่ีต̂างออกไปต̂สามารถให]พลวัต
ของความโน]มถ̂วงเท̂าเทียมกับทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป คือ ทฤษฎีความโน]มถ̂วงแบบเทเลพารัลเลล 
(Teleparallel gravity)[R. Aldrovandi, et al. (2556)] ซึ่งเปSนท่ีรู]จักกันดี ทฤษฎีน้ีใช] ทอรAชัน ในการ
อธิบายความโน]มถ̂วง และ ต้ังสมมติฐานให] ความโค]ง และ นอนเมตริก ของกาลอวกาศเท̂ากับศูนยA ต̂อมา
ได]มีการ ใน พ.ศ.2542มีการเสนอทฤษฎี ท่ีต้ังสมมติฐานให] ความโค]ง และ ทอรAชัน ของกาลอวกาศเท̂ากับ
ศูนยA และใช]เทนเซอรAนอนเมติก ในการอธิบายความโน]มถ̂วง [J.M. Nester, H-J Yo. (2542), I. Mol. 
(2560), M. Adak. (2549)] โดยใช]ช่ือว̂าทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปแบบพารัลเลลสมมาตร (Symmetric 
teleparallel general relativity) หรือต̂อมาถูกเรียกว̂า ทฤษฎีสมมาตรเทเลพารัลเลลซึ่งสมมูลกับทฤษฎี
สัมพัทธภาพท่ัวไป  (Symmetric teleparallel equivalent of general relativity, STEGR)   

 การศึกษา Modified Gravity นอกจากทําได]โดยการปรับปรุงทฤษฎีสัมพัทธภาพในแบบปกติแล]ว
ยังสามารถทําในฟอรAมูเลชันของ ทฤษฎีความโน]มถ̂วงแบบเทเลพารัลเลลและทฤษฎีความโน]มถ̂วงแบบ
เทเลพารัลเลลสมมาตรได]  ตัวอย̂างทฤษฎีปรับปรุงของความโน]มถ̂วงแบบเทเลพารัลเลลสมมาตรเช̂น
ทฤษฎี  (ดูสมการ (14))[J.B. Jimeneza, et al. (2561), J.B. Jimeneza, et al. (2562)] ทฤษฎีส
เกลารA-นอนเมตริก [L. Järv, et al. (2561), M. Rünkla, et al. (2561)] ทฤษฎีปรับปรุงโดยการแปลงคอน
ฟอรAมอล(conformal transformation)[V. Gakis ,et al. (2562)] ส^วนการปรับปรุงโดยการแปลงดิส
ฟอรAมอลยังไม̂มีการนํามาศึกษาในทฤษฎีน้ี แต̂มีการศึกษาในกรณีของทฤษฎีเทเลพารัลเลลแบบด้ังเดิม[A. 
Golovnev, et al.(2563)] 

 
ทฤษฎีความโน�มถ�วงแบบเทเลพารัลเลลสมาตร 

 ฟอรAมูเลชันมาตรฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป ต้ังอยู̂บนพ้ืนฐานท่ีว̂าของเราขาคณิตของกาล
อวกาศ เปSนแบบรีมันนAซึ่งมีตัวแปรพ้ืนฐานสองตัวคือ เมตริก (metric, ) และ แอฟไฟนA คอนเนคชัน 
(affine connection, ) หรือคอนเนคชัน รวมถึงกําหนดเง่ือนไขทางเรขาคณิตสองอย̂างคือ ความเข]า
กันได]ของเมตริก (metric compatible) 

 
                                                    ( 1) 

 
และ การปราศจากทอรAชัน (torsion-free) 
 

                                               ( 2) 
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จากเง่ือนไขท้ังสองทําให]คอนเนคชันท่ีได]มีรูปแบบเดียวกับสัญลักษณAของคริสตอฟเฟล (Christoffel 

symbols,  ) น่ันคือ 
 

                     ( 3) 
 

เราเรียกคอนเนกชันน้ีว̂า ‘คอนเนคชัน เลวี-ซิวิตา’ (Levi-Civita connection) อย̂างไรก็ตามโดยหลักการ
แล]วเง่ือนไขท้ังสองน้ีไม̂จําเปSนสําหรับเราขาคณิตรีมันนA รูปแบบท่ัวไปของ แอฟไฟนA คอนเนคชัน [J.B. 
Jimenez, et al. (2562)] คือ ( ) 
 

                                       ( 4) 
 

โดยท่ี  คือเทนเซอรAคอนทอรAชัน (contorsion tensor) และ  คือเทนเซอรAดิสฟอรAเมชัน 
(disformation tensor) โดย 

                                     ( 5) 

                                 ( 6) 
 

เทนเซอรA  และ  บรรจุเทนเซอรAทอรAชัน และตัวแปรนอนเมตริก หรือ เทนเซอรAนอนเมตริก 
(non-metricity tensor, ) เอาไว] ตามลําดับ ซึ่งเทนเซอรAทั้งสองนิยามโดย 
 

                              ( 7) 
                  ( 8) 

 
ตามลําดับ ถ]าเราสร]างทฤษฎีทางเรขาคณิตของกาลอวกาศ โดยเง่ือนไข  และ  เรา
จะได]ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป ซึ่งอธิบายโดย แอกชันของไอนAสไตนA-ฮิลเบิรAต 
 

                                       ( 9) 
 

โดยท่ี  และ 
 

                      ( 10) 
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ถ]าเรากําหนดเง่ือนไข  และ  เราจะได]ทฤษฎีความโน]มถ̂วงแบบเทเลพารัลเลล 
 

                ( 11) 
 

ในกรณีท่ี  ทฤษฎีท่ีได]จะให]ผลท่ีสมมูลกับทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป เรียกว̂า
ทฤษฎีเทเลพารัลเลลซึ่งสมมูลกับทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป (Teleparallel equivalent of general 
relativity, TEGR) 

ในกรณีที่เรากําหนดเง่ือนไขก่ึงกลางระหว̂างเง่ือนไขทางเรขาคณิตของทฤษฎีทั้งสองท่ีกล^าวมา น้ัน
คือให]  (เง่ือนไขเทเลพารัลเลล) และ  (เง่ือนไขสมมาตร) เราจะได]ทฤษฎีท่ีอธิบาย
ความโน]มถ̂วงด]วยแอกชัน 

 

                                    ( 12) 
 

โดย 

  ( 13) 
โดยท่ี     เราเรียกทฤษฎีท่ีอธิบายโดยแอกชันน้ีว̂าทฤษฎีความโน]มถ̂วงเทเล
พารัลเลลสมมาตร (Symmetric Teleparallel Gravity, STG) ในกรณีท่ี  
เราจะได]ทฤษฎีท่ีให]พลวัตของความโน]มถ̂วงท่ีสมมูลกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ เรียกว̂า ทฤษฎีสมมาตรเทเล
พารัลเลลซึ่งสมมูลกับทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป มีแอกชันดังน้ี 
 

                                              ( 14) 
 

โดย  
 
การแปลงดิสฟอร�มอลและคอนแทรคชันของเทนเซอร�นอนเมตริก 
 การแปลงเมตริกแบบดิสฟอรAมอลคือการแปลงสนามเมตริกโดยความสัมพันธA 
 

                                      ( 15) 
 

โดยท่ี  และ  เปSนฟ\งกAชันสเกลารA ในการคํานวณเราจําเปSนต]องใช] คอนทราวาเรียนทAเมติ
กเทนเซอรA และ ดีเทอรAมีแนนทA ของเมตริกซึ่งภายใต]การแปลงดิสฟอรAมอลเขียนได]เปSน 
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                   ( 16) 

                                      ( 17) 
 

ตามลําดับ โดยท่ี  
การคํานวณการแปลงดิสฟอรAมอลของตัวแปรนอนเมตริก สามารถทําได]ในเง่ือนไข โคอินซิเดนทA

เกจ (coincident gauge) [J.B. Jimeneza, et al. (2561)] กําหนดโดยความสัมพันธA 
 

                                 ( 18) 
 

น่ันคือแอฟไฟนAคอนเนคชันเท̂ากับศูนยAท่ัวท้ังกาลอวกาศ  การคํานวณการแปลงของ เทนเซอรAนอนเมตริก
ภายใต]แฟกเตอรAคอนฟอรAมอล  ถูกคํานวณไว]ใน [V. Gakis ,et al. (2562)] ช่ึงได]ผลลัพธAดังน้ี 
 

                                    ( 19) 
                             ( 20) 

                     ( 21) 
 

จากผลการแปลงน้ีทําให]พจนAใน  ถูกแปลงไปดังน้ี 

  ( 22) 
 

โดย  บ̂งบอกว̂าเมตริกถูกแปลงโดยแฟกเตอรAคอนฟอรAมอล    
 ในงานน้ีเราจะศึกษาในกรณีท่ีกว]างข้ึนโดยใช]การแปลงเมตริกแบบดิสฟอรAมอลตามสมการ (15) 

ภายใต]การแปลงน้ี เทนเซอรAนอนเมตริก ในโคอินซิเดนทAเกจ จะเปลี่ยนรูปเปSน 
 

                ( 23) 

                    ( 24) 
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        ( 25)    

  ( 26) 
 

โดยท่ี   และ  ในการคํานวณด]านบนน้ีใช]ข]อสังเกตหลายข]อ ดังน้ี 

•  

•  
•  

 
จากผลแปลงน้ีทําให]พจนAแรกใน  เปลี่ยนไปไปดังน้ี (คํานวณโดยการนําสมการท่ี (23) 

และ(24) มาคอนแทรคชันกันแบบพจAต̂อพจนA) 
 

  ( 27) 
 

โดยสัญลักษณท่ีเราใช]คือ  ตัวอย̂างเช̂น  
ผลลัพธAด]านบนคือ พจนAแรกจากสี่พจAในในแอกชันของ ทฤษฎีความโน]มถ̂วงแบบพารัลเลลสมมาตรซึ่ง
สมมูลกับทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป จะเห็นได]ว̂ามีความซับซ]อน มากข้ึนกว̂าผลของการแปลงแบบคอน
ฟอรAมอลเปSนอย̂างมาก 
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สรุปและอภิปรายผล 
 เราได]ศึกษาทฤษฎีเทเลพารัลเลลสมมาตรซึ่งสมมูลกับทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป (STEGR)  ซึ่งใช]

เทนเซอรAนอนเมตริกในการอธิบายแรงโน]มถ̂วงแทนท่ีความโค]งของกาลอวกาศ การคํานวณใน STEGR น้ัน
มีเทคนิคท่ีต̂างไปจากเทคนิคท่ีเปSนท่ีคุ]นเคยในทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปหลายประการดังท่ีได]ให]ข]อสังเกตไว] 

 ในงานน้ีเราพบว̂าพจนAแรกของแอกชันของทฤษฎีแรงโน]มถ̂วงแบบพารัลเลลสมมาตรซึ่งถูกแปลง
ไปด]วยการแปลงสนามของเมตริกเทนเซอรAด]วยการแปลงดิสฟอรAมอล (  ) มีความซับซ]อนและ
มีจํานวนพจนAท่ีเพ่ิมข้ึนมากจากการแปลงแบบคอนฟอรAมอล(  )เปSนจํานวนมาก สิ่งท่ีต]องศึกษา
ต̂อไปในอนาคตคือการแปลงดิสฟอรAมอลของทฤษฎีแรงโน]มถ̂วงแบบพารัลเลลสมมาตรแบบเต็มรูปแบบ 

 

  ( 28) 
 

 โดยเราคาดหวังว̂าจะได]แอกชันในรูปแบบท่ีกระชับข้ึนเหมือนกรณีของการแปลงดิสฟอรAมอลใน
ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป [S. Jaksri, et al. (2560)] รวมถึงการหาสมการการเคลื่อนท่ี (equations of 
motion) ท่ีได]จากแอกชันน้ีเพ่ือศึกษาแบบจําลองทางจักรวาลวิทยา หรือ ศึกษาอันตรกิริยาระหว̂างตัว
แปรทางเรขาคณิตของกาลอวกาศกับสนามสเกลารA รวมถึงอันตรกิริยาแบบ self-interaction ของสนามส
เกลารA ท่ีได]จากทฤษฎีน้ีต̂อไป 
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บทคัดย�อ   

รายงานฉบับน้ีเปSนการศึกษาผลการดําเนินงานเฝ�าสังเกตการณAคุณภาพนํ้าบริโภคจากเคร่ือง
จ̂ายนํ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีติดต้ังไว]ในอาคาร/คณะฯ โดยการเก็บตัวอย̂างนํ้าจากเคร่ือง
จ̂ายนํ้า จํานวน 3 ตัวอย̂างต̂อเคร่ืองต̂ออาคาร ชุดตรวจเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรียภาคสนาม อ.11 ของ
กรมอนามัย พบว̂า เก็บตัวอย̂างนํ้าในอาคารฯ จากเป�าหมาย 17 อาคารฯ ได] 13 อาคารฯ คิดเปSนร]อย
ละ 76.48  ใช]นํ้าประปาผ^านระบบเคร่ืองกรองหลายแบบ ได]แก̂ เคร่ืองกรองนํ้า Ceramic Silver 5 
ข้ันตอนมีใช]มากท่ีสุด (n= 9, ร]อยละ 69.24) เคร่ืองกรองแบบUF (Ultra filtration) (n = 2 ร]อยละ 
15.38) มีเพียงท่ีคณะรัฐศาสตรA ไม̂พบการปนเป¢£อน นํ้าสามารถใช]บริโภคได] อีก 12 อาคารฯพบว̂ามี
การปนเป¢£อนแบคทีเรียทุกแห̂ง นํ้าท่ีได]ไม̂สามารถนํามาใช]บริโภค สําหรับหัวจ̂ายนํ้า พบว̂า มี 6 อาคาร
ท่ีพบว̂ามีหัวจ̂ายนํ้าท่ีไม̂สะอาด คิดเปSนร]อยละ 46.15 คือ มีคราบฝุ�น คราบสีดํา คราบรา เปรียบเทียบ
ผลการศึกษาปrการศึกษา 2562กับปrการศึกษา2557 โดยมีวิธีการดําเนินงาน การตรวจวิเคราะหAด]วย
ชุดตรวจ อ.11 แบบเดียวกัน  พบว̂าจาก 12 อาคารฯ นํ้าจากหัวจ̂ายนํ้าจากตู]จ̂ายนํ้า 8 เคร่ือง ไม̂ควร
ใช]บริโภคถึงร]อยละ 66.67 (อาคารตรงกันท้ัง 2 ปr) ในปrการศึกษา 2557 มี  3 ตู]จ̂ายนํ้า ใช]บริโภคได] 
แต̂ในปrการศึกษา2562 มี 1 ตู]จ̂ายนํ้า ใช]บริโภคได] สาเหตุของป\ญหาในเร่ืองน้ี คือความไม̂สะอาดของ
หัวจ̂ายนํ้า บริเวณโดยรอบตู]จ̂ายนํ้า ถังพักนํ้า ผู]มีหน]าท่ีรับผิดชอบควรได]จัดทําโครงการเฝ�าระวัง
คุณภาพนํ้าด่ืมด]านแบคทีเรียโดยใช]ชุดทดสอบอ.11อย̂างน]อยเดือนละคร้ังจัดการข]อมูลท่ีเห็นได]ซึ่ง
แนวโน]ม มีโครงการให]ความรู]และวิธีการบํารุงรักษาชุดกรองนํ้าแก̂ช̂างและแม̂บ]าน ติดฟอรAมบันทึก
การปฏิบัติ 

งานของแม̂บ]านท่ีเฝ�าสังเกตการณAจุดให]นํ้าบริโภค ประชาสัมพันธAการรับรองคุณภาพนํ้าว̂า
ปลอดภัยต̂อสุขภาพ มีสัญลักษณAแสดงคุณภาพนํ้าบริโภคท่ีได]มาตรฐานติดไว]กับตู]กดนํ้าเปSนประจําวัน 
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นักศึกษา คณาจารยA และประชาชนผู]ท่ีเข]ามาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได]ด่ืมนํ้าท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัยต̂อสุขภาพ 
 
คําสําคญั: การเฝ�าสังเกตการณA, เคร่ืองกรองนํ้า, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
Abstract 

This report is a study of water quality monitoring from Bangkokthonburi 
University’s  water supply, installed in the building by collecting water samples from 
the water strainer, 3 samples from each water strainer inspected the Coli form 
bacteria with the field testing kit , the production of Department of Health. From 17 
target buildings, 13 buildings were 76.48 percent use tap water through a variety of 
filtration systems : Water Purifier Ceramic Silver 5 steps (n = 9  , 69.24  percent) UF 
filter (Ultra filtration) (n = 2 ,15.38 percent). The Faculty of Political Sciences was the 
only one while no contamination founded. Water can be consumed. Other 12  
buildings, all of them found Coli form bacteria contaminated. Water cannot be used 
for drinking. For water strainer, there are 6 buildings that found that they are no 
clean, with a 46.15 percent of dust, smoke, fungi ect. To compare the result of year 
2019 with a year 2014, examination with Coli form bacteria the field testing kit, it 
found that from 12 buildings  water from the 8 water strainer should not be 
consume to 66.67 percent (corresponding both years). From 3 water strainer in B.C. 
2014 water can be consumed, and 1 water strainer in B.C. 2019 water can be 
consumed. The cause of the problem is that the water strainer is not clean, around  
water dispenser, the responsible water tank should be provided with the 
responsibility of the water quality monitoring project using the testing kit at least 
once a month, manage the visible information that trends. It has a project to 
educate and maintain the monitoring water quality for the mechanic and maid 
(Contact Record Form). The work of a maid who keeps the water set up, will has the 
Certified Water quality assurance for safe health. The indicator of standard water 
quality is attached  to  the water dispenser daily. Students, faculty and people who 
enter the University of Bangkokthonburi  will have to drink quality water and health 
safety. 
 
Keywords: monitoring, water purifier, Bangkokthonburi University 
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บทนํา 
นํ้าเปSนสิ่งสําคัญต̂อการดํารงชีวิตของมนุษยA เปSนส^วนประกอบหลักในร̂างกายมนุษยA 

ประมาณ 55 - 78 % ข้ึนอยู̂กับขนาดของร̂างกาย การด่ืมนํ้าให]เพียงพอในแต̂ละวันจะก̂อให] เกิด
ประโยชนAต̂อร̂างกายอย̂างมาก ผู]เช่ียวชาญแนะนําให]ด่ืมนํ้าวันละ 8 - 10 แก]ว เพศชาย ควรด่ืมนํ้า
ประมาณ 3 ลิตร/วัน ผู]หญิงควรด่ืมนํ้าประมาณ 2.2 ลิตร/วัน นํ้าเปSนส^วนสําคัญของเน้ือเย่ือเกือบทุก
ชนิดทําหน]าท่ีเปSนตัวกลางสําหรับลําเลียงถ̂ายเทสารอาหารและของเสีย ประโยชนAของนํ้าต̂อสุขภาพ 
มีดังน้ี บรรเทาความเม่ือยล]า ช̂วยปรับปรุงอารมณA รักษาอาการปวดศีรษะและไมเกรน ช̂วยในการ
ย̂อยอาหารและอาการท]องผูก ช̂วยลดนํ้าหนัก ช̂วยล]างสารพิษ ควบคุมอุณหภูมิของร̂างกายให]คงท่ี 
ร̂างกายประกอบด]วยนํ้าประมาณ 70% ของนํ้าหนักตัว ดังน้ันจึงจําเปSนอย̂างย่ิงท่ีต]องด่ืมนํ้าให]
เพียงพอกับความต]องการของร̂างกายในแต̂ละวัน โดยต]องให]แน̂ใจว̂านํ้าน้ันสะอาดปราศจากสารพิษ
และเช้ือโรค และเม่ือกล^าวถึง คุณภาพนํ้าด่ืม (Quality of drinking water) จะหมายถึง นํ้าท่ีสามารถ
นํามาบริโภคและก̂อประโยชนAให]แก̂ร̂างกาย นอกจากน้ียังสามารถนําไปใช]อุปโภค ได]แก̂ การกสิกรรม 
เลี้ยงสัตวA อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยไม̂ก̂อให]เกิดโรคท่ีเปSนอันตรายต̂อสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล]อม ส^วนในความหมายของคําว̂า นํ้าสะอาด (Clean water) หมายถึง นํ้าท่ีมีความสะอาด 
ปราศจากสิ่งเจือปนหรือสารพิษต̂างๆมีคุณภาพด]าน กายภาพ เคมี และชีวภาพ ได]มาตรฐานนํ้าด่ืม นํ้า
ท่ีสะอาดมีลักษณะสําคัญ 3  

ประการ ดังน้ี 1) ปราศจากเช้ือท่ีอาจาทําให]เกิดโรคโดยนํ้าเปSนสื่อ 2) ไม̂มีสารพิษเจือปน 
3) หากมีแร̂ธาตุหรือสารบางอย̂างปนอยู̂ต]องไม̂เกินกว̂ามาตรฐานท่ีกําหนดไว] ในอดีตมนุษยAนํานํ้ามา
จากแหล^งนํ้าธรรมชาติได]แก̂ นํ้าผิวดิน นํ้าใต]ดิน แหล^งนํ้าเหล^าน้ีส^วนใหญ^จะมีความสะอาดท่ีเพียงพอ
ต̂อการบริโภค อาจมีการนํามาผ^านกระบวนการทําให]บริสุทธ์ิ เช̂น การกรอง การต]มเพ่ือให]นํ้ามีความ
สะอาดมากข้ึน ในป\จจุบันมนุษยAยังต]องอาศัยแหล^งนํ้าดิบเหล^าน้ีเพ่ือใช]ในการอุปโภคบริโภค แต̂การ
พัฒนาด]านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจํานวนมาก ทําให]เกิดป\ญหาด]านมลพิษสิ่งแวดล]อมและการ
ปนเป¢£อนสารเคมี และเช้ือโรคในแหล^งนํ้า นํ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ดังน้ันจึงต]องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าก̂อนนําไปบริโภคเช̂นการกรอง การฆ̂าเช้ือโรคจึงเกิดธุรกิจนํ้าด่ืม เช̂น นํ้าด่ืมบรรจุ
ขวด บรรจุถัง  เคร่ืองกรองนํ้าในครัวเรือน เคร่ืองผลิตนํ้าด่ืมหยอดเหรียญ  ตู]จ̂ายนํ้าผ^านเคร่ืองกรอง
สําหรับบริการนํ้าด่ืมฟรี แก̂ชุมชนขนาดเล็ก เช̂นในโรงงาน สถาบันการศึกษา โรงเรียน เปSนต]น  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มีการจัดบริการนํ้าด่ืมร]อน-เย็น ฟรี ให]กับคณาจารยA นักศึกษา 
แม̂ค]าขายอาหาร และบุคคลท่ัวไปท่ีเข]ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยจัดเปSนตู]จ̂ายนํ้าท่ีผ^านมาจาก
การกรองนํ้าด]วยเคร่ืองกรองนํ้าแบบต̂างๆ มีนํ้าประปาจากการประปานครหลวงท่ีมีคุณภาพนํ้าท้ัง
ทางด]านกายภาพ เคมี ชีวภาพ คุณภาพตามมาตรฐานนํ้าด่ืมสากลจัดไว]ตามอาคาร/คณะต̂างๆใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและจากการศึกษาของ พินิจเวชการ,สายใจและคณะเร่ือง"การศึกษา
สถานการณAความปลอดภัยของการบริโภคนํ้าจากเคร่ืองกรองนํ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี" 
ประจําปrการศึกษา2557 พบว̂าผลการตรวจด]วยชุด อ.11 ภาคสนามของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขไม̂พบอีโคไลแต̂มีการปนเป¢£อนของโคลิฟอรAมรวม ซึ่งทําให]นํ้าน้ันไม̂ควรนํามาบริโภคถึง  9 
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อาคาร นอกจากน้ีท่ีหัวจ̂ายนํ้า พบว̂ามีความสกปรก มีสนิม ราเขียว ราดํา จํานวน 5 อาคาร มีการ
ปนเป¢£อนโคลิฟอรAมรวม 5 อาคาร ดังน้ัน คณะสาธารณสุขศาสตรA จึงได]เสนอให]ทางมหาวิทยาลัยมีการ
ทําความสะอาดไส]กรองเคร่ืองกรองนํ้า และตู]จ^ายนํ้าเปSนประจําทุกปr  

รายงานการเฝ�าระวังฉบับน้ีจะได]การศึกษาวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริโภคทาง
แบคทีเรียจากเคร่ืองจ̂ายนํ้าบริโภคในทุกอาคาร/คณะฯ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด]วยอาหาร
ตรวจเช้ือ อ. 11 ภาคสนามของกรมอนามัยและทําการวิเคราะหAตามหลัก AAIMของการเฝ�าระวัง
คุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัย เพ่ือให]นักศึกษา คณาจารยA และประชาชนท่ีเข]ามาใช]บริการแน̂ใจ
ได]ว̂านํ้าท่ีได]สะอาดและมีคุณภาพดีปราศจากการปนเป¢£อนเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรีย และปลอดภัยต̂อ
สุขภาพอนามัยของผู]บริโภค 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

วัตถุประสงค�หลัก 
  เพ่ือให]นักศึกษา คณาจารยA ประชาชนท่ีเข]ามามีกิจกรรมในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได]รับ
บริการนํ้าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัยและมีส^วนร̂วมในการวิเคราะหAป\ญหา ดําเนินการแก]ไขป\ญหา และ
สนับสนุนการจัดการนํ้าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย 

วัตถุประสงค�รอง  
1. เพ่ือตรวจสังเกตการณAคุณภาพนํ้าด่ืมด]านแบคทีเรียเบ้ืองต]น    
2. เพ่ือให]ความรู]และคําแนะนําวิธีการบํารุงรักษาและการทําความสะอาดตู]จ̂ายนํ้าท่ีถูก

สุขลักษณะให]กับผู]ที่มีหน]าท่ีรับผิดชอบ      
3. เพ่ือประชาสัมพันธAและให]คําแนะนําแก̂นักศึกษา คณาจารยA และประชาชนผู]ท่ีเข]ามาใช]

บริการด]านต̂างๆในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได]ด่ืมนํ้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยต̂อสุขภาพ 
 

นิยามศพัท� 
หัวจ�ายน้ําหรือก�อกน้ํา หมายถึง อุปกรณAท่ีเปSนส^วนประกอบต̂อมาจากภาชนะเก็บนํ้าท่ีได]

คุณภาพแล]ว ผู]บริโภคสามารถได]นํ้าสะอาดจากการเป�ดหัวจ̂ายนํ้า โดยนําภาชนะท่ีสะอาดมารองรับนํ้า 
ล]างภาชนะด]วยนํ้าท่ีกดจากหัวจ̂ายนํ้าในปริมาณเล็กน]อย แล]วเขย̂าให]ท่ัวภาชนะ เทท้ิง ทําเช̂นน้ี 1-2 
คร้ัง แล]วจึงเติมนํ้าต̂อ เปSนการล]างท่ีได]ผลวิธีหน่ึง หัวจ̂ายนํ้า เปSนส^วนท่ีเปSนแหล^งสะสมเช้ือจุลินทรียA มี
คราบสกปรก เช้ือรา ได]ง̂าย จึงต]องล]างทําความสะอาดเปSนประจํา ดังน้ี 

1) ควรเปลี่ยนหัวจ̂ายนํ้าเม่ือมีสภาพเปSนสนิม ชํารุดและมีคราบสกปรกจนไม̂สามารถล]างออกได] 
2) ล]างทําความสะอาดหัวจ̂ายนํ้าอย̂างน]อยทุกๆ 3 เดือน โดยการถูล]างคราบสิ่งสกปรกแล]ว

ฉีดนํ้าล]างท้ิงไว]ให]แห]งหรือใช]สําลีชุบแอลกอฮอลAทําความสะอาดหัวจ̂ายนํ้าท้ังภายในและภายนอก 
ชุดตรวจเช้ือโคลิฟอร�มแบคทีเรียในน้ําและน้ําแข็ง(อ.11)ภาคสนาม กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข หมายถึง ชุดตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริโภคทางแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรAมแบคทีเรีย  ซึ่งมี
ความน̂าเช่ือ ถือ ท่ีสอดคล]องกับการตรวจวิเคราะหAด] วยวิ ธี Multiple-Tube Fermentation 
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Technique ไม̂น]อยกว̂า 84.5% ใช]ตรวจหาเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรียจากนํ้าด่ืมเก็บตัวอย̂างด]วยวิธี
ปลอดเช้ือโดยใส^ตัวอย̂างนํ้าจนถึงขีดท่ีกําหนดท่ีขวด ป�ดฝาต้ังท้ิงไว]ท่ีอุณหภูมิห]อง(25-40 0ซ) นาน 
24-48 ช่ัวโมง แล]วสังเกตการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเช้ือ ถ]ามีโคลิฟอรAมแบคทีเรีย เปลี่ยนจากสีแดง
เปSนสีต̂างๆ เช̂น สีนํ้าตาล สีส]ม สีเหลือง มีความขุ̂นและฟองแก�สพุดข้ึนเม่ือเขย̂าเบาๆ 

โคลิฟอร�มแบคทีเรีย (Coli form bacteria) หรือ แบคทีเรียช้ีแนะ ( Bacteriological 
indicator) เปSนกลุ^มแบคทีเรียแกรมลบสามารถเจริญเติบโตได]ในท่ีท่ีมีอากาศและไม̂มีอากาศ พบใน
สภาพแวดล]อมท่ีเก่ียวข]องกับนํ้า ในดินและพืช ในร̂างกายสัตวAเลือดอุ̂น ในลําไส]ของมนุษยA ถ]าพบ
เพียงบางส^วนในนํ้าด่ืม สามารถบ̂งช้ีถึงความไม̂สะอาดและไม̂ถูกสุขลักษณะของแหล^งนํ้าด่ืม แบคทีเรีย
ชนิดน้ีสามารถมีชีวิตอยู̂ในนํ้าได]นานกว̂าจุลินทรียAอ่ืนๆ แต̂ไม̂ทนความร]อน สามารถฆ̂าเช้ือเหล^าน้ีได]
โดยผ^านกระบวนการความร]อนในระดับพาสเจอไรซAหรือผ^านระบบกรองนํ้าท่ีสามารถฆ̂าเช้ือโรคได]
อย̂างมีประสิทธิภาพก็จะช̂วยกําจัดหรือควบคุมปริมาณของแบคทีเรียให]พอเหมาะและสามารถบริโภค
นํ้าได]อย̂างปลอดภัย คุณสมบัติของแบคทีเรียชนิดน้ี 1)ถ]าพบแบคทีเรียท่ีทําให]เกิดโรค จะต]องพบ
แบคทีเรียชนิดน้ีอยู̂ในนํ้าด]วย 2)มีจํานวนแปรผันตามจํานวนของแบคทีเรียท่ีทําให]เกิดโรค 3)สามารถ
อยู̂ในนํ้าได]นานกว̂าแบคทีเรียท่ีทําให]เกิดโรค 4) ไม̂ควรมีในนํ้าบริสุทธ์ิ 5) วิธีการตรวจวิเคราะหAไม̂
ยุ̂งยาก 
 การเฝ�าสังเกตการณ�(Monitoring) หมายถึง การสังเกคการณA การเฝ�าตรวจ การตรวจ
อย̂างต̂อเน่ือง(สิ่งแวดล]อม) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ภาพท่ี 1 การวิเคราะหAตามหลัก AAIM ของการเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัย 
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การดําเนินการเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัย จะอาศัยตามหลักการวิเคราะหA 
AAIM ดังน้ีคือ 

A = Assessment การเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคเพ่ือจําแนกข]อมูลคุณภาพนํ้าบริโภคใน
มหาวิทยาลัย ตามระดับความเสี่ยงหรือความเหมาะสมในการนํานํ้าน้ันไปบริโภค 

A = Advocacy กระตุ]นเตือน ผลักดันเชิงนโยบายในการแก]ไขป\ญหาท่ีเกิดข้ึนแก̂หน̂วย
รับผิดชอบในการจัดหานํ้าบริโภค 

I = Intervention  การพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคตามเกณฑAมาตรฐาน 
M = Management  กระบวนการจัดการ อาศัยกลไกทางวิชาการ การมีส^วนร̂วมของผู]ที่เก่ียวข]อง 
ตามภาพท่ี1 แสดงในกรอบแนวคิดการดําเนินงาน  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

๑. การรวบรวมข�อมูล 
รูปแบบการวิจัย    
การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ(survey research)เก็บตัวอย̂างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)                                 
แหล�งข�อมูล     
เก็บตัวอย̂างนํ้าจากเคร่ืองกรองนํ้า  ตู]จ̂ายนํ้า  และหัวจ̂ายนํ้าเย็น ท่ีติดต้ังอยู̂ตามอาคาร/

คณะฯ ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ขอบเขตการวิจัย ทําการตรวจเฝ�าระวังท่ี 
 ก. หัวจ̂ายนํ้า ตรวจความสะอาด และสภาพโดยการสังเกต  
 ข. นํ้าจากหัวจ̂ายนํ้า ตรวจวิเคราะหAทางจุลินทรียA เก็บท่ีหัวจ̂ายนํ้าเย็น 3 ตัวอย̂างต̂อ 1 หัว

จ̂ายนํ้า บ̂มไว]ตามจํานวนช่ัวโมงท่ีกําหนด ( 24, 48, 72 ช่ัวโมง) อ̂านผล เลือกท่ีแสดงผลเหมือนกัน
มากท่ีสุด ในท้ัง 3 ตัวอย̂าง บันทึกลงในแบบบันทึกข]อมูล 
 
เคร่ืองมือวิจัย 

1. แผนผังจุดเก็บตัวอย̂าง (mapping) ตําแหน̂งเคร่ืองกรองนํ้าในแต̂ละอาคาร 
2. อุปกรณAการเก็บตัวอย̂างนํ้า อาหารตรวจเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรีย อ.11 พร]อมแผ^นเทียบสบีอกผล 
3. จัดทําแบบบันทึกข]อมูล (Record Form)การสํารวจหาเช้ือจุลินทรียA(แบคทีเรีย )เพ่ือการ

เฝ�าระวัง 4  ให]ความรู]และคําแนะนําวิธีการบํารุงรักษา การทําความสะอาดให]กับผู]มีหน]าท่ีดูแล เพ่ือ
ป�องกันการปนเป¢£อนเช้ือโรคสู^นํ้าด่ืม ในการปรับปรุงแก]ไขแก̂ผู]มีหน]าท่ีดูแล และแจ]งหน̂วยงานท่ี
เก่ียวข]องเพ่ือดําเนินการแก]ไขปรับปรุงตามอํานาจหน]าท่ีต̂อไป 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
- เก็บตัวอย̂างนํ้าจากหัวจ̂ายนํ้าในแต̂ละอาคาร/คณะฯ บันทึกข]อมูลในแบบฟอรAมเก็บ

ตัวอย̂าง นํามาวิเคราะหA อ̂านผล ท่ีห]องท่ีจัดไว]สําหรับทําการทอลองตามคู̂มือฯ 
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-รวบรวม วิเคราะหAข]อมูล จัดเก็บในระบบฐานข]อมูลการเฝ�าระวังนํ้าบริโภคจากหัวจ̂ายนํ้า
จากอาคาร/คณะต̂างๆ 

-จัดทําสรุปรายงาน และข]อเสนอแนะเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย นําเสนอผู]มีส^วนเก่ียวข]องต̂อไป 

 
 

ภาพท่ี 2 กลไกการดําเนินงานเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคจากตู]จ^ายนํ้า 
 
วิเคราะห�ข�อมูล   
 2.1  เทียบสีอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีใช]เก็บตัวอย̂างกับแผ^นเทียบสีมาตรฐาน ปrการศึกษา 2562                                      
  2.2 เปรียบเทียบผลเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรียจากหัวจ̂ายนํ้า และสภาพของหัวจ̂ายนํ้าในขณะ
ทําการเก็บตัวอย̂าง ท่ีได]เคยศึกษาไว]ประจําปrการศึกษา 2557    
 2.3 ทํารายงานการสํารวจ วิเคราะหA สรุปป\ญหา แนวทางการป�องกัน และข]อเสนอแนะ ตาม
หลัก AAIM ของการเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัย  
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. มีการดําเนินการเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัย                                                                
2. ใช]เปSนข]อมูลในการกําหนดงานเฝ�าระวังตามกลไกในการอภิบาลระบบจัดการคุณภาพนํ้า

บริโภคในมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษา คณาจารยA และประชาชนท่ีเข]ามามีกิจกรรมต̂างๆในมหาวิทยาลัยฯมีนํ้าสะอาด 

ปลอดภัยจากเช้ือโรคท่ีมีผลต̂อสุขภาพ และเปSนการประหยัดไม̂ต]องเสียค̂าใช]จ̂ายในการซื้อหานํ้ามา
บริโภค 

 
ผลการวิจัย 
  ผลการตรวจคุณภาพนํ้าด่ืมจากเคร่ืองกรองนํ้าร]อน-เย็น โดยเฉพาะกับหัวจ̂ายนํ้าเย็น ใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากตารางท่ี 1 พบว̂า เก็บตัวอย̂างนํ้าในอาคาร/คณะฯ จากเป�าหมาย 17 
อาคาร/คณะฯ ได] 13 อาคาร/คณะฯ คิดเปSนร]อยละ 76.48  มีการใช]นํ้าประปาผ^านระบบเคร่ืองกรอง
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หลายแบบ ได]แก̂ เคร่ืองกรองนํ้า Ceramic Silver 5 ข้ันตอนมีใช]มากท่ีสุด (n= 9, ร]อยละ 69.24) เคร่ือง
กรองแบบ UF (Ultra filtration) (n = 2 ร]อยละ 15.38) เคร่ืองกรองนํ้า 3 ข้ันตอน (n= 1 ร]อยละ 7.69) 
เคร่ืองกรองนํ้า 2 ข้ันตอน (n= 1 ร]อยละ 7.69) ทําการสุ^มเก็บตัวอย̂างนํ้าด่ืม ตรวจหาเช้ือโคลิฟอรAม
แบคทีเรียท่ีไม̂เปSนเช้ือก̂อโรคแต̂เปSนตัวช้ีวัดว̂าอาจมีจุลินทรียAอ่ืนๆท่ีทําให]เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร
ปนอยู̂ จํานวน 50 ตัวอย̂างโดยเก็บ 3 ตัวอย̂างต̂อ 1 เคร่ืองกรองนํ้า (นํ้าเย็น) ต̂อ 1อาคาร/คณะฯ  
สรุปผลท่ีได]ใน 3 ตัวอย̂าง ว̂ามีก่ีตัวอย̂างท่ีให]ผลตรงกันมากท่ีสุด แสดงเปSนสัญลักษณA –,+ อ̂านคําแปล
ผลตรงหมายเหตุ พบว̂ามีเพียง 1 ตัวอย̂างของคณะรัฐศาสตรA ท่ีไม̂พบการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย 
นํ้าท่ีได]จากตู]กดนํ้าสามารถใช]บริโภคได] คิดเปSนร]อยละ 7.69 นอกจากน้ันจํานวนอีก 12 จุดพบว̂ามีการ
ปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรียทุกจุด นํ้าท่ีได]จากตู]กดนํ้าไม̂สามารถนําไปใช]บริโภค คิดเปSนร]อยละ 92.31 
ท่ีหัวจ̂ายนํ้า(ก�อกนํ้า) พบว̂า มี 6 หัวจ̂ายนํ้าท่ีไม̂สะอาด คิดเปSนร]อยละ 46.15 คือ มีคราบฝุ�น คราบสีดํา 
คราบรา เปSนต]น   ในการศึกษาคร้ังน้ีมี 4 อาคาร/คณะฯท่ีไม̂ ได]ทําการเก็บข]อมูล คือ ตึกเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม คณะศึกษาศาสตรA คณะวิศวกรรมศาสตรA และบัณฑิตวิทยาลัย  
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหAนํ้าจากหัวจ̂ายนํ้าเพ่ือหา Coli form bacteria โดย อ.11 จําแนกตามอาคาร/
คณะต̂างๆของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ีปrการศึกษา 2562 
 

ลําดับท่ี อาคาร/คณะฯ 
*ชนิดของ 

เครื่องกรองฯ 
**ผลการตรวจ 
นํ้าด�วย อ.11 

ลักษณะ 
หัวจ�ายท่ีพบ 

***สรุปผล 

1 ตึกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 - - - 
2 ตึกอธิการบดี 1 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

3 สาขาการท̂องเท่ียวและการโรงแรม 1 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

4 ค^ายมวย 4 (++) - ∆ 

5 คณะศึกษาศาสตรA 1 - - - 
6 คณะวิศวกรรมศาสตรA 1 - - - 
7 คณะบริหารธุรกิจ 2 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

8 คณะนิเทศศาสตรA 1 (+) - ∆ 

9 บัณฑิตวิทยาลัย (ตึก12) 1 - - - 
10 คณะดุริยางคศาสตรA (ตึก11) 1 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

11 คณะบัญชี (ตึก9) 1 (++) - ∆ 

12 คณะนิติศาสตรA 1 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

13 คณะรัฐศาสตรA 1 (-) - √ 

14 คณะพยาบาลศาสตรA (ตึก8) 1 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

15 โรงอาหาร 1 (++) - ∆ 

16 คณะสาธารณสุขศาสตรA (ตึก10) 2 (+) - ∆ 

17 คณะศิลปªศาสตรA  3 (+) - ∆ 
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 หมายเหตุ :  * ชนิดของเคร่ืองกรองน้าํ 
   1 = เคร่ืองกรองนํ้า 5 ข้ันตอน    
   2 = เคร่ืองกรองแบบ UF (Ultra filtration) 
   3 = เคร่ืองกรองนํ้า 3 ข้ันตอน    
   4 = เคร่ืองกรองนํ้า 2 ข้ันตอน 
  ** การแปรผล จากการใช� อ. 11 
(-)    = บ̂มไว]ท่ีอุณหภูมิห]องเปSนเวลา 24ถึง48 ช่ัวโมง อาหารยังคงเปSนสีแดงใสไม̂เปลีย่นแปลง    
 ให]ผลลบ (-) แสดงว̂า ไม̂มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย สามารถใช]บริโภคได]          
  
(+)   = บ̂มไว]ที่อุณหภูมิห]องเปSนเวลา 24ถึง48 ช่ัวโมง อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเปSนสีนํ้าตาลอมส]ม   
 ให]ผลบวก (+) แสดงว̂า มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย ไม̂ควรใช]บริโภค                  
(++) = บ̂มไว]ท่ีอุณหภูมิห]องเปSนเวลา 24ถึง48 ช่ัวโมง อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเปSนสีเหลืองอมส]ม   
 ให]ผลบวก (++) แสดงว̂า มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย ไม̂ควรใช]บริโภค              
(+++) = บ̂มไว]ที่อุณหภูมิห]องเปSนเวลา 24ถึง48 ช่ัวโมง อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเปSนสีเหลือง    
 ให]ผลบวก (+++) แสดงว̂า มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย ไม̂ควรใช]บริโภค 
  *** สรุปผลการทดลอง 

∆  =   มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย ไม̂ควรใช]บริโภค 
√   =   ไม̂มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย สามารถใช]บริโภคได] 

   

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหAนํ้าจากหัวจ̂ายนํ้าหาโคลิฟอรAมแบคทีเรียจาก อ.11 เปรียบเทียบผลท่ี
ตรวจได]ระหว̂างปrการศึกษา 2557 กับปrการศึกษา 2562 จําแนกตามอาคาร/คณะต̂างๆ 
 

ลําดับที่ อาคาร/คณะฯ 

 
ชนิดของ 
เครื่อง 

กรองน้ําฯ 

ปeการศึกษา 2557 ปeการศึกษา 2562 

สรุปผล 
ผลการตรวจ 

น้ําด�วย 
อ.11 

ลักษณะ 
หัวจ�ายที่

พบ 

ผลการตรวจ 
น้ําด�วย อ.11 

ลักษณะ 
หัวจ�ายที่

พบ 

1 ตึกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๑ (-)  
√ 

- - -  

2 ตึกอธิการบดี 3 (+) 
∆ 

- (+++)∆ ไม̂
สะอาด 

 

3 สาขาการท̂องเท่ียวและการ
โรงแรม 

3 (-)  
√ 

- (+++)∆ ไม̂
สะอาด 

 

4 ค^ายมวย 4 (++) 
∆ 

- (++) 
∆ 

-  

5 คณะศึกษาศาสตรA ๑ (-)  
√ 

- - -  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

141 
 

ลําดับที่ อาคาร/คณะฯ 

 
ชนิดของ 
เครื่อง 

กรองน้ําฯ 

ปeการศึกษา 2557 ปeการศึกษา 2562 

สรุปผล 
ผลการตรวจ 

น้ําด�วย 
อ.11 

ลักษณะ 
หัวจ�ายที่

พบ 

ผลการตรวจ 
น้ําด�วย อ.11 

ลักษณะ 
หัวจ�ายที่

พบ 

6 คณะวิศวกรรมศาสตรA ๑ (-)  
√ 

ไม̂
สะอาด 

- -  

7 คณะบริหารธุรกิจ 2 (-)  
√ 

ไม̂
สะอาด 

(+++)∆ ไม̂
สะอาด 

 

8 คณะนิเทศศาสตรA 1 (+++) 
∆ 

- (+) 
∆ 

-  

9 บัณฑิตวิทยาลัย (ตึก12) ๑ (-)  
√ 

- - -  

10 คณะดุริยางคศาสตรA (ตึก11) 3 (+) 
∆ 

- (+++)∆ ไม̂
สะอาด 

 

11 คณะบัญชี (ตึก9) 4 (+) 
∆ 

ไม̂
สะอาด 

(++) 
∆ 

-  

12 คณะนิติศาสตรA 3 (+++) 
∆ 

ไม̂
สะอาด 

(+++)∆ ไม̂
สะอาด 

 

13 คณะรัฐศาสตรA 3 (+++) 
∆ 

- (-)  
√ 

-  

14 คณะพยาบาลศาสตรA (ตึก8) 3 (+) 
∆ 

- (+++) 
∆ 

ไม̂
สะอาด 

 

15 โรงอาหาร 3 (+) 
∆ 

ไม̂
สะอาด 

(++) 
∆ 

-  

16 คณะสาธารณสุขศาสตรA (ตึก10) 1 (-) √ - (+) 
∆ 

-  

17 คณะศิลปªศาสตรA  3 - - (+) 
∆ 

-  

 

จากตารางท่ี 2 เม่ือนําผลการวิเคราะหA คุณภาพนํ้าบริโภคในปrการศึกษา 2557 มา
เปรียบเทียบผลกับท่ีศึกษาไว]ในปrการศึกษา 2562  โดยมีวิธีการดําเนินงาน การตรวจวิเคราะหAด]วยชุด
ตรวจเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรียภาคสนาม อ.11 แบบเดียวกัน  พบว̂าจาก 12 อาคาร/คณะฯ นํ้าจากหัว
จ̂ายนํ้าจากตู]จ̂ายนํ้า 8 เคร่ือง ไม̂ควรใช]บริโภคถึงร]อยละ 66.67 (ตรงกันท้ัง 2 ปr) มี 3 ตู]จ̂ายนํ้าท่ีในปr
การศึกษา 2557 นํ้าจากหัวจ̂ายนํ้า สามารถใช]บริโภคได] แต̂ในปrการศึกษา2562 ไม̂ควรใช]บริโภค คิด
เปSนร]อยละ 25.00 และมี 1 ตู]จ̂ายนํ้าท่ีในปrการศึกษา 2557 นํ้าจากหัวจ̂ายนํ้า ไม̂ควรใช]บริโภค แต̂ใน
ปrการศึกษา2562 สามารถใช]บริโภคได] ท้ังน้ีมี 5 อาคารฯ ท่ีไม̂ได]นําผลมาพิจารณา เพราะมิได]มีผล
การตรวจท้ัง 2 ปr 
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อภิปรายผล          
   จากผลของปrการศึกษา 2562 ตัวอย̂างนํ้าจากหัวจ̂ายนํ้าท่ีสุ^มเก็บมาน้ันพบว̂า มีนํ้าท่ีสามารถ
ใช]ด่ืมได] ร]อยละ 7.69 คือเคร่ืองกรองนํ้าท่ีติดต้ังท่ีอาคารฯ คณะรัฐศาสตรA นอกน้ันมีการปนเป¢£อน เช้ือ
โคลิฟอรAมแบคทีเรีย ถึงร]อยละ 92.31 (เคร่ืองกรองนํ้า อีก 12 เคร่ือง)  ซึ่งถ]าจะนํามาใช]บริโภคต]อง
ปรับปรุงคุณภาพก̂อน เช̂นการกรอง การต]ม และการเติมคลอรีน ก็จะสามารถนํามาบริโภคได] 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรึ ใช]นํ้าประปาท่ีมาจากการประปานครหลวงมหาสวัสด์ิมาเปSนนํ้าเข]าเคร่ือง
กรอง ซึ่งสะอาดปราศจากการปนเป¢£อนทางด]านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย แต̂เน่ืองจากนํ้าท่ีส^งมา
จะถูกเก็บไว]ในถังแล]วจึงป\£มเข]าเส]นท̂อประปาในอาคารอีกทีหน่ึง ทําให]คลอรีนตกค]างเปSนศูนยA  และ
อีกประเด็นหน่ึง นํ้าสะอาดท่ีผ^านไส]กรองต̂างๆมาแล]วจะถูกเก็บในถังพักในตู]จ̂ายนํ้า ถ]าไม̂มีการ
เคลื่อนไหวของนํ้าน้ีหรือไม̂ค^อยมีใครมากดใช]ก็อาจเกิดความสกปรกข้ึนได] การต]ม การใส^คลอรีน ก็จะ
สามารถนํานํ้าน้ีมาบริโภคได]  แต̂ก็จะเกิดความยุ̂งยาก ถ]าจัดให]มีการดูแล ต้ังแต̂เคร่ืองกรองนํ้า ไส]
กรองนํ้า ถังพักนํ้า และหัวจ̂ายนํ้า ให]สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล และมีการอภิบาลระบบการจัดการ
คุณภาพนํ้า เปSนไปตามหลักเกณฑAในข]อเสนอแนะ ก็จะทําให]นํ้าท่ีได]มีความเหมาะสมในการนํามาเปSน
นํ้าบริโภคอย̂างย่ังยืน จัดหานํ้าด่ืมท่ีสะอาดและเพียงพอ แก̂คณาจารยAนักศึกษา บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเข]ามา
ทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย 
 
ข�อเสนอแนะ                                                                                                                              

เสนอให]มีการจัดการคุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คือมีนโยบายเชิง
วิชาการหรือมาตรการส^งเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับดูแลเคร่ืองกรองนํ้า ไส]กรองนํ้า ถังพักนํ้ากรอง 
หัวจ̂ายนํ้า(ก�อกนํ้า) ให]สะอาด ตามหลักเกณฑAต̂างๆท่ีเสนอไว]ในข]อเสนอแนะ  สําหรับผู]มีส^วนได]ส^วน
เสีย ผู]ดูแลอุปกรณA และผู]บริโภคเพ่ืออภิบาลระบบการจัดการคุณภาพนํ้าและส^งเสริมสุขภาพผู]บริโภค 
ด]วยรูปแบบโครงการการเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคจากเคร่ืองจ̂ายนํ้าโดยใช]ชุดทดสอบ อ.11 อย̂าง
น]อยเดือนละคร้ัง และถ]าสามารถปรับปรุงจนไม̂มีป\ญหาก็ให]เฝ�าระวังต̂อไป แต̂เม่ือมีป\ญหายังคงพบ
เช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรียท้ังๆท่ีมีการดูแลรักษาเปSนอย̂างดี ให]ส^งตัวอย̂างนํ้าไปวิเคราะหAทาง
ห]องปฏิบัติการ พร]อมกันน้ีควรจัดให]มีการอบรมแม̂บ]านท่ีดูแลอาคาร/คณะฯ มีความรู]ความเข]าใจใน
การทําความสะอาด บํารุงรักษาเคร่ืองกรองนํ้า ไส]กรองนํ้า ตู]จ̂ายนํ้า ถังพักนํ้ากรอง หัวจ̂ายนํ้า 
ดําเนินการ 
 
หลักเกณฑ�เก่ียวกับสถานท่ีต้ัง                                                                                                     
 1. ต]องอยู̂ห^างไกลจาบริเวณท่ีมีฝุ�นมาก แหล^งระบายนํ้าเสียและแหล^งขยะมูลฝอย                                           
 2. ต]องเปSนสถานท่ีที่ไม̂มแีหลง̂แมลงและสัตวAพาหะนําโรค                                                                          
 3. บริเวณพ้ืนท่ีต้ังตู]นํ้าไม̂เฉอะแฉะ สกปรกและต]องมีการระบายนํ้าท่ีถูกสุขลักษณะ                                                    
 4. การติดต้ังตู]นํ้าด่ืมต]องยกระดับสูงจากพ้ืนอย̂างน]อย 10 เซนติเมตร                                                         
 5. จัดให]มีระยะห̂างระหว̂างหัวจ̂ายนํ้ากับท่ีวางภาชนะบรรจุนํ้า ตามความเหมาะสม   
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หลักเกณฑ�เก่ียวกับคุณลักษณะตู�น้ําด่ืม    
1.ตู]นํ้าด่ืมและอุปกรณA ต]องทําจากวัสดุที่ไม̂เปSนอันตรายต̂อสุขภาพ 
2. ตู]นํ้าด่ืมต]องสะอาดอย̂างสมํ่าเสมอและไม̂ร่ัวซึม สามารถทําความสะอาดและเคลื่อนย]ายได]ง̂าย                       

 3.หัวจ̂ายนํ้าและส^วนท่ีสัมผัสนํ้าต]องทําจากวัสดุท่ีใช]กับอาหารเท̂าน้ัน และหัวจ̂ายนํ้าต]องสูง
จากพ้ืน ไม̂น]อยกว̂า 60 เซนติเมตร 
 
หลักเกณฑ�เก่ียวกับแหล�งน้าํและการปรับปรุงคณุภาพน้าํ                                                                                 
 1.แหล^งนํ้าท่ีนํามาใช] ต]องมีคุณภาพดี เช̂น นํ้าประปา นํ้าจากบ̂อบาดาล                                                    
 2.ถ]ามีการผลิตนํ้าเพ่ือใช]บริโภคเอง ต]องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุง
 คุณภาพนํ้าท่ีผลิตให]มีคณุภาพดี ได]มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
               
หลักเกณฑ�เก่ียวกับการควบคุมคณุภาพมาตรฐานน้ําบริโภค                                                                    
 1.มีการเก็บตัวอย̂างนํ้าส^งตรวจ ณ ห]องปฏิบัติการวิทยาศาสตรAเพ่ือวิเคราะหAคุณภาพนํ้า
บริโภค ทางด]านกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย อย̂างน]อยปrละ 1 คร้ัง                                                                              
 2. มีการเก็บตัวอย̂างนํ้าเพ่ือตรวจวิเคราะหAทางด]านแบคทีเรียโดยชุดตรวจวัดอย̂างง̂ายใน
ภาคสนามอย̂างน]อย 1 คร้ัง/เดือน    
                                                                                        
หลักเกณฑ�เก่ียวกับการบํารุงรักษาและทําความสะอาด                                                                            
 1. มีการทําความสะอาดสถานท่ี บริเวณท่ีต้ังของตู]นํ้าเปSนประจําวัน                                                       
 2. มีการทําความสะอาดพ้ืนผิวตู] ช̂องระบายนํ้าและหัวจ̂ายนํ้าเปSนประจําวัน                             
 3. ล]างทําความสะอาด และเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาตามข]อแนะนําของผลิตภัณฑA
กําหนดหรือเม่ือพบว̂าผลการตรวจผิดปกติ เกินมาตรฐาน      
                                                  
หลักเกณฑ�เก่ียวกับการบันทึก การจัดทําระบบข�อมูลและการรายงาน                                                                 
 1.บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจคุณภาพนํ้า และการดูแลบํารุงรักษา ตามตารางแผนการ
ปฏิบัติงานอย̂างสมํ่าเสมอ                                                                                                      
 2.รวบรวมข]อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าจากหน̂วยงานท่ีเก่ียวข]อง                                                      
 3.จัดให]มสีัญลกัษณAแสดงคุณภาพนํ้าบริโภคได]มาตรฐานหรือปรับปรุง ต̂อผู]บริโภคอย̂าง
เป�ดเผยเปSนประจําวัน  
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ความสามารถของกับดักแมลงสาบชนิดขวดพลาสติกและบ�านดักแมลงสาบใน
การดักจับแมลงสาบในบ�านเรือน 

Capacity of roach traps between bottled plastic type and roach 
house for trapping the roach in household 
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บทคัดย�อ 

จากผลการทดลองความสามารถดักจับแมลงสาบชนิดขวดพลาสติกและบ]านดักแมลง(Roach 
House) จํานวนท่ีดักจับได]ท้ังหมด  13 ตัว โดยกับดักจากขวดนํ้าพลาสติก จํานวน 4 กับดัก สามารถ
ดักแมลงสาบจํานวน 1 ตัว คิดเปSนร]อยละ 7.69 และกับดักบ]านดักแมลงสาบ จํานวน 4 กับดัก
สามารถดักแมลงสาบจํานวน 12 ตัว คิดเปSนร]อยละ 92.31เม่ือเปรียบเทียบราคาระหว̂างกับดักท้ัง 2 
ชนิด บ]านดักแมลงสาบ มีราคา78 บาท สูงกว̂ากับดักจากขวดนํ้าพลาสติกท่ีไม̂ต]องมีค̂าใช]จ̂ายเลย 
ดังน้ันเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักบ]านดักแมลงสาบมีประสิทธิภาพสูงกว̂ากับดักจากขวด
พลาสติกก็ตาม แต̂ถ]าหากมีการพัฒนาและปรับปรุงแก]ไขกับดักขวดพลาสติกก็จะสามารถดักจับ
แมลงสาบได]มากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับราคาและผลกระทบหากใช]บ̂อยๆหรือจํานวนมากเน่ืองจาก
เปSนสารเคมีและกาวดักจับแมลงอาจจะเปSนอันตรายแก̂เด็กเล็กและถ]าหากมีความจําเปSนต]องใช]กับดัก
จํานวนมากในบ]านหรือชุมชนก็จะสามารถประหยัดงบประมาณลงได] 

 
คําสําคัญ:กับดักแมลงสาบ, บ]านดักแมลงสาบ, กับดักจากขวดพลาสติก 
 

Abstract 
 The experimental and the results it ispesticides (Roach House trap)between 
water bottle trapit found that total13 species.Water bottle trap four trap found that 
1 species (7.69%) and pesticides (Roach House)found that 12 species (92.31%). When 
comparing the prices of both types of traps, the Roach House is 78 baht higher than 
the trap.Water bottles trapthat are free of cost compared to pesticides (Roach House 
trap) have superior properties than water bottles trap.But if there is development 
and improvement with water bottles trap. It will be able to trap cockroaches more in 
comparison to the price and effect.If used frequently or in large numbers due to 
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chemicals and glue, insect traps may beeffect to children, and if it is necessary to 
spend a lot of money in the home or community, it can save the budget. 
 
Keywords: Cockroach trap, Roach House trap, Water bottle trap 
 
บทนํา 

ป\ญหาการเจ็บป�วยด]วยโรคระบบทางเดินอาหารในระดับสูง (อัตราป�วยโรคอุจจาระร̂วง 
เท^ากับ  768.50 ต^อแสนประชากร ตั้งแต^ 1 ม.ค. 2560 - 26 มิ.ย.2560) มีสาเหตุหน่ึงเกิดมาจากการ
รับประทานอาหารท่ีปนเป¢£อนเน่ืองมาจากแมลงสาบในบ]านเรือนซึ่งมักก̂อให]เกิดความสกปรกใน
อาหารท่ีบริโภคจากอุปนิสัยกินอาหารของแมลงสาบต̂างๆ  ดังน้ันจึงมีความพยายามท่ีจะควบคุมและ
กําจัดแมลงสาบโดยวิธีการต̂างๆตลอดมา เช̂นการจัดการด]านสุขาภิบาลในสถานท่ีต̂างๆการกําจัด
แหล^งอาหารและแหล^งเพาะพันธุA การใช]สารเคมีฉีดพ̂นหรือทําลายตัวอ̂อนและตัวแก̂แมลงสาบ หรือ
การใช]กับดักประเภทต̂างๆทําลายตัวแก̂ เปSนต]น แต̂ก็ยังไม̂ประสบความสําเร็จ และบางวิธีท่ีใช]ก็อาจ
ส^งผลเสียได] เช̂นการใช]สารเคมีฉีดพ̂นหรือทําลายแมลงสาบก็สิ้นเปลืองค̂าใช]จ̂าย และยังอาจส^งผล
กระทบต̂อสิ่งแวดล]อมหรือไม̂ปลอดภัยสําหรับสุขภาพของคนและสัตวAบริเวณใกล]เคียง นอกจากน้ีการ
ใช]สารเคมีบ̂อยๆและปริมาณมากในแต̂ละคร้ังจะส^งผลให]แมลงสาบเกิดการต]านทานต̂อสารเคมีน้ันได]
ในการวิจัยท่ีผ^านมาของสุเทพและคณะ (2562) พบว̂าการใช]กับดักท่ีทําจากขวดพลาสติกท่ีใช]แล]วใน
การดักจับแมลงสาบสามารถใช]ดักจับแมลงสาบได]ดี  จากการใช]เหย่ือล^อต̂างๆในกับดักแมลงสาบ
พบว̂าสามารถล^อดักจับแมลงสาบได]เฉลี่ย 4.16±0.12 ตัวต̂อกับดักต̂อวัน โดยเหย่ือล^อ ชนิดอาหาร
สุนัขชนิดเม็ดสามารถดักจับแมลงสาบได]สูงสุดเฉลี่ย 5.47±0.05 ตัวต̂อกับดักต̂อวัน  นอกจากน้ีพบว̂า
เหย่ือล^อชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดและอาหารแมวชนิดเม็ดใช]ดักแมลงสาบไม̂แตกต̂างกัน   อย̂างไรก็
ตามป\จจุบันในท]องตลาดมีการขายผลิตภัณฑAดักแมลงสาบสําเร็จรูปมากมายซึ่งต]องเสียค̂าใช]จ̂ายใน
การซื้อมาใช]ดักแมลงสาบ  ดังน้ันคณะผู]วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑAท่ีมีจําหน̂ายใน
ท]องตลาดกับกับดักแมลงสาบท่ีทํามาจากขวดพลาสติกเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช]
ประโยชนAระหว̂างกับดักท้ังสองชนิด อันจะเปSนแนวทางในการใช]ประโยชนAต̂อไป ดังน้ันในการวิจัยน้ี
คณะผู]วิจัยจึงได]ทําการศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของกับดักแมลงสาบท่ีมีในท]องตลาดและกับดักท่ี
ทําจากขวดนํ้าพลาสติกในคร้ังน้ี 
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กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 

ภาพท่ี 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วัตถุประสงค� 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการดักจับแมลงสาบระหว̂างกับดักแมลงจากขวดพลาสติก
และบ]านดักแมลงสาบ 

2. เปรียบเทียบค̂าใช]จ̂ายของการใช]กับดักแมลงจากขวดพลาสติกและบ]านดักแมลงสาบใน
การดักจับแมลงสาบ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

รูปแบบและวิธีการวิธีการวิจัยในคร้ังเปSนรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองในภาคสนาม (Field 
Experiment)ลักษณะการทดลองท่ี มีแผนแบบสุ^มอย̂างสมบูรณA  (Completely Randomized 
Design) 

 
การดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยจะทําการทดสอบเหย่ือชนิดต̂างๆ จํานวน  1 ชนิดท่ีดึงดูดแมลงสาบได]แก̂ อาหาร
สุนัขชนิดเม็ด (Dog Chow) หรือ อาหารแมวชนิดเม็ด (Cat Chow) เหย่ือเหล^าน้ีจะซื้อมาจากซุปเปอรA
มารAเก็ต ชนิดกับดักแมลงสาบกับดักแมลงสาบจากขวดพลาสติก กับดักแมลงสาบน้ีจะทําจากขวด
พลาสติกขนาด  0.5 ลิตร ซึ่งวัสดุและอุปกรณAท่ีใช]ทํากับดักน้ีประกอบด]วย ขวดพลาสติกขนาด 0.5 
ลิตรแผ^นใสและเทปพลาสติกขาวเคร่ืองเจาะรูขวดพลาสติก และคัตเตอรAสําหรับตัดขวดพลาสติก 
จากน้ันนําขวดพลาสติกมาแล]วบากส^วนบนของขวดให]เฉียงลงไปเพ่ือไว]สําหรับเสียบแผ^นใสท่ีทําเปSน
ลิ้น โดยความยาววัดจากปากขวดลงมาประมาณ 1 น้ิว เม่ือบากแล]วนําแผ^นใสท่ีตัดเปSนลิ้นนําไปเสียบ
ไว]ในขวด จากน้ันทําการยึดแผ^นใสด]วยเทปพลาสติกขาว เทปพลาสติกน้ีจะช̂วยยึดไม̂ให]ลิ้นแผ^นใส
หลุดจากขวดพลาสติกขณะดักจับแมลงสาบ เจาะรูรอบๆขวดพลาสติกเพ่ือให]กลิ่นเหย่ือออกมาข]าง
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นอกขวดและดึงดูดให]แมลงสาบมากินเหย่ือภายในขวดกับดักดังแสดงในรูปภาพท่ี 2แล]วนํามา
เปรียบเทียบกับ กับดักแมลงสาบโดยจําหน̂ายในท]องตลาดหรือซุปเปอรAมาเก็ตท่ัวไปดังแสดงใน
รูปภาพท่ี 3 

วิธีการวางกับดักแมลงสาบจากท]องตลาด เพ่ือนํามาศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ดักจับแมลงสาบนํากับดักแต̂ละชนิดพร]อมเหย่ือล^อไว]แล]วไปวางไว]บริเวณท่ีทําการทดลอง พร]อมกับ
ดักจากขวดพลาสติก โดยวางบริเวณเดียวกันในบ]านแยกเปSนห]องครัวและห]องน้ังเล^น โดยวางกับดักท่ี
มีเหย่ือล^อแต̂ละชนิดๆ จุดละ 4กับดัก ท้ังหมด8กับดักในช̂วงเวลากลางคืนต้ังแต̂เวลา 18.00 -06.00 
น. เปSนเวลา 2 วันติดต̂อกันแล]วทําการนับจํานวนแมลงสาบและบันทึกผลท่ีดักจับได]ใน แต̂ละวันและ
ทําการเฉลี่ยจํานวนแมลงสาบท่ีจับได]ต̂อกับดักต̂อวัน  

 

 
 

ภาพท่ี 2 กับดักแมลงสาบตัวแก̂ที่ทําจากขวดนํ้าพลาสติก 
 

 
 

ภาพท่ี 3 บ]านดักแมลงสาบ (Roach House) 
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาความสามารถในการดักจับแมลงสาบกับดักแมลงสาบตัวแก̂ท่ีทําจากขวดนํ้า

พลาสติกกับ บ]านดักแมลงสาบ (Roach House) พร]อมเหย่ือล^อไว]แล]วไปวางไว]บริเวณท่ีทําการ
ทดลอง ผลการทดลองปรากฏว̂าสามารถดักจับแมลงสาบจํานวนท้ังหมด  13 ตัว โดยกับดักจากขวด
นํ้าพลาสติก จํานวน 4 กับดัก สามารถดักแมลงสาบจํานวน 1 ตัว คิดเปSนร]อยละ 7.69 และกับดัก
บ]านดักแมลงสาบ จํานวน 4 กับดักสามารถดักแมลงสาบจํานวน 12 ตัว คิดเปSนร]อยละ 92.31 ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 และเม่ือเปรียบเทียบราคาระหว̂างกับดักท้ัง 2 ชนิด บ]านดักแมลงสาบ (Roach 
House) มีราคาสูงกว̂ากับดักจากขวดนํ้าพลาสติกท่ีไม̂ต]องมีค^าใช]จ^ายเลย ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบกับดักแมลงสาบระหว̂างกับดักทําจากขวดนํ้าพลาสติกและบ]านดัก
แมลงสาบ 
 

ชนิดกับดัก จํานวนแมลงสาบ (ตัว) ร�อยละ 

1. กับดักจากขวดนํ้าพลาสติก 1 7.69 
2. กับดักบ]านดกัแมลงสาบ  12 92.31 

รวมทั้งหมด 13 100 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบราคาระหว̂างกับดักแมลงสาบทําจากขวดนํ้าพลาสติกและบ]านดัก
แมลงสาบ 
 

ชนิดกับดัก จํานวนกับดัก ราคาต�นทุนเฉลี่ยต�อชิ้น รวมราคา 

1. กับดักจากขวดนํ้าพลาสติก            4 5 20 
2. กับดักบ]านดกัแมลงสาบ  4 19.5 78 

รวมทั้งหมด 8 24.5 78 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงแมลงท่ีติดกับดักบ]านดักแมลงสาบ (Roach House) 
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วิจารณ�และสรุปผลการวิจัย 
จากการเปรียบเทียบประสิท ธิภาพของกับดักบ]านดักแมลงสาบ (Roach House) มี

ประสิทธิภาพสูงกว̂ากับดักจากขวดพลาสติกก็ตาม แต̂ถ]าหากมีการพัฒนาและปรับปรุงแก]ไขกับดัก
ขวดพลาสติกก็จะสามารถดักจับแมลงสาบได]มากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับราคาและผลกระทบหากใช]
บ̂อยๆหรือจํานวนมากเน่ืองจากเปSนสารเคมีและกาวดักจับแมลงอาจจะเปSนอันตรายแก̂เด็กเล็กได]และ
ถ]าหากมีความจําเปSนต]องใช]กับดักจํานวนมากในบ]านหรือชุมชน กับดักจากขวดพลาสติกก็จะสามารถ
ประหยัดงบประมาณจากการซื้อกับดักบ]านดักแมลงสาบ ลดลงได]จํานวนมากเม่ือเปรียบเทียบกัน 

 
ข�อเสนอแนะของการศึกษาวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของกับดักบ]านดักแมลงสาบ (Roach House) มีสูงกว̂ากับดักจากขวด
พลาสติกก็ตามจะเห็นได]ว̂าขวดพลาสติกก็สามารถดักจับแมลงสาบเช̂นถ]าหากมีการปรับปรุงหรือ
พัฒนากับดักก็สามารถดักจับแมลงสาบได]ใกล]เคียงกับกับดักบ]านดักแมลงสาบได] 

2.เม่ือเปรียบเทียบราคาของกับดักท้ัง 2 ชนิดแล]วจะเห็นว̂ากับดักจากขวดพลาสติกไม̂ต]องใช]
งบประมาณอะไรมากหากเทียบกับจํานวนกับดักท่ีเท̂ากันแต̂ราคาของกับดักต̂างกันมากหลายเท̂าตัว 

 
เอกสารอ�างอิง 

สุเทพ ศิลปานันทกุล, ล้ําศักด์ิ ชวนิชยA และรุ̂งโรจนA พุ̂มร้ิว 2562.การเปรียบเทียบชนิดเหย่ือในการดัก
จับแมลงสาบด]วยกับดักขวดพลาสติก.งานการประชุมวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  28 
เมษายน 2562. 

สํานักระบาดวิทยา 2560. สถานการณAโรคอุจจาระร̂วงในประเทศไทย สํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข จาก http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/ 

disease.php?ds=02 

Appel, A. 1998. Daily pattern of trap-catch of German cockroaches (Dictyoptera: 
Blattellidae) in kitchens. J. Econ.Entomol. 91: 1136-1141. 

Artyukhina, I. N. 1972. Methods of registration and criteria for evaluating the population 
density of Blattellagermanica(L.). Med. Parazitol. Parazit.Bolezni. 41: 472-477. 

Ballard, J. B., and R. E. Gold. 1982. The effect of selected baits on the efficacy of a 
sticky trap in the evaluation of German cockroach populations. J. Kans. 
Entomol. Soc. 55:86-90. 

Ballard, J. B., and R. E. Gold. 1983. Field evaluation of two trap designs used for 
control of  German cockroach populations.J. Kan. Entomol. Soc. 56: 506-510. 

Ballard, J. B., and R. E. Gold. 1984. Laboratory and Þeld evaluations of German 
cockroach  (Orthoptera: Blattellidae) traps. J. Econ. Entomol. 77: 661-665. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

151 
 

Barak, A. V., M. Shinkle, and W. E. Burkholder. 1977. Using attractant traps to help 
detect and control cockroaches. Pest Contr. 45: 14Ð16. 

Ebeling, W., and D. A. Reierson. 1974. Bait trapping silver-fish, cockroaches, and 
earwigs. Pest Contr. 42: 36-39. 

Kaakeh, W., and G. W. Bennett. 1996. Evaluation of the Vector Roach Magnet traps 
(Laboratory testing, 1995). Arth. Mgt. Test. 21: 392. 

Kaakeh, W., and G. W. Bennett. 1997. Evaluation of trapping and vacuuming 
compared with low-impact insecticide tactics for managing German 
cockroaches in residences.J. Econ. Entomol. 90: 976-982. 

Kardatzke, J. T., I. E. Rhoderick, and J. H. Nelson. 1981.How roach surveillance saves 
time, material, and labor. Pest Contr. 49: 46-47. 

Moore, W. S., and T. A. Granovsky. 1983. Laboratory comparisons of sticky traps to 
detect and control Þve species of cockroaches (Orthoptera: Blattidae and 
Blatellidae). J.Econ.Entomol. 76: 845-849. 

Nalyanya, G., and C. Schal. 2001. Evaluation of attractants for monitoring populations 
of the German cockroach (Dictyoptera: Blattellidae). J. Econ. Entomol. 94: 
208Ð214. 

Owens, J. M. 1995. Detection and monitoring, pp. 93Ð108.In M. K. Rust, J. M. Owens, 
and D. A. Reierson (eds.), Understanding and controlling the German 
cockroach.Oxford University Press, New York. 

Owens, J. M., and G. W. Bennett. 1983. Comparative study of German cockroach 
(Dictyoptera: Blattellidae) population sampling techniques. Environ. Entomol. 
12: 1040-1046. 

Piper, G. L., R. R. Fleet, G. W. Frankie, and R. E. Frisbie. 1975. Controlling cockroaches 
without synthetic organic insecticides. Texas A&M University, College 
Station, TX. 

Reierson, D. A., and M. K. Rust. 1977. Trapping, Bushing, counting German roaches. 
Pest Contr. 45: 42Ð44. 

Robinson, W. H., R. C. Akers, and P. K. Powell. 1980. German cockroaches in urban 
apartment buildings. Pest Contr. 48: 18Ð20. 

Ross, M. H., and D. E. Mullins. 1995. Biology, pp. 21Ð48. In M. K. Rust, J. M. Owens, 
and D. A. Reierson (eds.),Understanding and controlling the German 
cockroach.Oxford University Press, New York. 



152 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

Rust, M. K., and D. A. Reierson. 1981. Attraction and performance of insecticidal baits 
for German cockroach control. Int. Pest Contr. 23: 106-109. 

Smith, L. M., and A. G. Appel. 2002. Comparison of several traps for catching German 
cockroaches (Dictyoptera: 

Blattellidae) under laboratory conditions, p. 451.In S. C. Jones, J. Zhai, and W. H. 
Robinson (eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Urban 
Pests. Pocahontas Press, Blacksburg, VA. 

Wang, C., and G. W. Bennett. 2004. Palatability and efficacy of a new gel bait for 
control of German cockroaches in a Þeld setting, pp. 93Ð94. In T. Sutphin, D. 
Miler, and R. Kopanic (eds.), Proceedings of the 2004 National Conference on 
Urban Entomology.National Conference on Urban Entomology, Phoenix, AZ. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

153 
 

การสํารวจความหลากหลายของยุงก�นปล�อง และลูกนํ้ายุงพาหะนําโรค
มาลาเรีย ในพื้นท่ีระบาดของเช้ือมาลาเรีย ตําบลห�วยจันทร�  

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
Survey on the Species Diversity of Anopheles vectors and 

Anopheles Larvae in the Area of Malaria Outbreak at Huai Chan 
Subdistrict, Khun Han District, Sisaket Province. 

 
สุนทร พิมพ�นนท�, พักตร�พิมล มหรรณพ และ พรวิภา พวงบุบผา 

Suntorn Pimnon, Pakpimol Mahannop and Pornwipa Phuangbubpha 
คณะสาธารณสุขศาสตรA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

Lecurer, Faculty of Public Health, Bangkokthonburi University 
e-mail: Kanchitskulkaew@gmail.com 

 
บทคัดย�อ 

 การสํารวจชนิดยุงก]นปล^องตัวเต็มวัยและลูกนํ้ายุงก]นปล^องในพ้ืนท่ีเสี่ยงการระบาดของโรค
มาลาเรียในพ้ืนท่ี ตําบลห]วยจันทรA อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในช̂วงฤดูหนาวโดยใช]อาสาสมัคร
จํานวน 2 คนจับยุงในระหว̂างเวลา 18.00 ถึง 21.00 น.คัดเลือกยุงก]นปล^องตัวเต็มวัยเพศเมีย และจับ
ยุงก]นปล^องท้ังหมดจํานวน3ชนิด รวมท้ังหมด 23 ตัว คือ An. barbirostris จํานวน11 ตัว คิดเปSน
ร]อยละ 47.83, An. campestrisจํานวน 8 ตัว คิดเปSนร]อยละ 34.78และAn. jamesiiจํานวน 4 ตัว 
คิดเปSนร]อยละ17.39ซึ่งเปSนกลุ^มไม̂ใช̂พาหะนําโรคมาลาเรียและไม̂พบยุงก]นปล^องกลุ^มพาหะหลักและ
ยุงก]นปล^องกลุ^มพาหะรอง และสํารวจลูกนํ้าพบลูกนํ้ายุงก]นปล^องในพ้ืนใกล]เคียงท่ีเปSนแหล^งนํ้า
เพาะพันธุAยุงก]นปล^อง พบว̂าลูกนํ้ายุงก]นปล^องกลุ^มไม̂ใช̂พาหะนําโรคมาลาเรีย คือ ลูกนํ้ายุง An. 
barbirostris และAn. Jamesii 
 
คําสําคัญ: ความหลากหลายของชนิด, ยุงก]นปล^อง, พาหะนําโรคมาลาเรีย 
 

Abstract 
 The survey of species diversity select to Anopheles adult female and 
Anopheles larvae at areas of malaria outbreaks in the area Huai Chan subdistrict, 
Khun Han district, Sisaket province. In the winter season and using select two 
volunteers from 18:00 h and 21:00 hAnopheles select to the female adult Anopheles 
all threespecies toltal 23 wasAn. barbirostris (47.83%),An. campestris (34.78%)and An. 
jamesii (17.39%)isnonvectorand not foundAnopheles primary vectors and Anopheles 
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secondary vectors. The survey of Anopheles larvae nearby, which is a breeding area 
for Anopheles larvae are two speciesAn. barbirostris and An. jamesii. 
 
Keywords: Species diversity, Anopheles, Malaria vectors 

 
บทนํา 

ป\จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช]ประโยชนAที่ดินและการเปลี่ยนแปลงที่ดินในระบบนิเวศ
ของโลกสะท]อนการปฏิสัมพันธAของมนุษยAกับสภาพแวดล]อมทางธรรมชาติและได]รับการกล^าวถึงเปSน
แหล^งข]อมูลหลักของการเปลี่ยนแปลงด]านสิ่งแวดล]อมท่ัวโลกป\จจัยที่มีผลต̂อการเปลี่ยนแปลงการใช]
ประโยชนAท่ีดินอย̂างมากจําเปSนสําหรับการศึกษาอันตรกิริยาระหว̂างมนุษยAกับสิ่งแวดล]อมโดยเฉพาะ
อย^างยิ่งการตัดไม]ทําลายป�าและภูมิประเทศที่เปSนมนุษยAอื่นๆมีอิทธิพลต^อสภาพแวดล]อมทางชีว
ฟ�สิกสAของแผ^นดินระบบการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู^และชนิดที่รุกรานสวนยางพาราที่เกี่ยวข]องกับโรค
มาลาเรีย (MRP) (Pimnon &Bhumiratana, 2016) ความหลากหลายทางภูมิศาสตรAและป�าต]นไม]
ยืนต]น สวนผลไม] ซึ่งเปSนผลจาการตัดไม]ทําลายป�าในระบบนิเวศ ความหนาแน^นและการกระจาย
ของยุงก]นปล^องทั้งที่เปSนพาหะหลัก พาหะรอง และพาหะสงสัยนําโรคมาลาเรียแตกต^างกันตาม
พฤติกรรมการออกหากินเลือด (Biting activity) และฤดูกาล (Season) ในพื ้นที ่ศ ึกษา MRP 
ecotope ดังกล^าว ซึ ่งจะนําไปสู^การศึกษาป\จจัยพลวัตรประชากรยุงพาหะนําโรคมาลาเรีย ที่มี
อิทธิพลโดยตรงต^อการติดเชื้อมาลาเรีย และการวิเคราะหAศักยภาพของพื้นที่ MRP ecotope อื่น ๆ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศภูมิทัศนAในจังหวัดตราดและจังหวัดอื่น ๆ ที่ยังคงมีโรคมาลาเรียเปSน
ป\ญหาสาธารณสุข (Pimnon & Bhumiratana, 2016) จังหวัดศรีสะเกษมีอําเภอที่ติดกับแนวชาย 
ไทย-กัมพูชาซึ่งมีสภาพภูมิประเทศใกล]เคียงกับจังหวัดตราดและภาคตะวันออก โดยอําเภอที่ติดกับ
แนวชาย ไทย- กัมพูชา ได]แก̂ อําเภอภูสิงหA, อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษA และซึ่งป\จจุบันมี
สภาพแวดล]อมภูมิประเทศที่มีการปลูกป�ายางพารา และผลไม]คล]ายคลึงกับสภาพภูมิศาสตรAกับภาค
ตะวันออกเช^นกันซึ่งจะมีผลและความสัมพันธAกับแหล^งเพาะพันธุAของลูกนํ้ายุงก]นปล^องที่มีสภาพ
เปลี่ยนแปลงไป สามารถพบยุงก]นปล^องชนิดต^างๆซึ่งเปSนพาหะนําโรคมาลาเรียได]หลากหลายชนิด
เช̂นกัน 

โรคมาลาเรีย เปSนโรคติดต^อโดยยุงพาหะและยังคงเปSนป\ญหาสาธารณสุขสําคัญของ 
ประเทศไทย โดยส^วนใหญ^แล]ว ผู ]ป�วยโรคมาลาเรียในประเทศไทย มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ
มาลาเรียสองชนิด ได]แก^ ฟ\ลซิพารัมมาลาเรีย (Plasmodium falciparum) และไวแวกซAมาลาเรีย 
(Plasmodium vivax) ในขณะที่ยังมีผู]ป�วยโรคมาลาเรียส^วนน]อย เกิดจากการติดเชื้อมาลาเรียอีก
สอ งชน ิด  ได ]แ ก ^ ม าล า เร ีย อ ีม าล า เร ีย  (Plasmodium malariae) และ โอวา เล ^ม าล า เร ีย 
(Plasmodium ovale) การศึกษาระบาดวิทยาของโรคมาลาเรียในพื้นที่แพร^โรค ข้ึนอยู^กับอุบัติการ
โรคมาลาเรียท่ีเกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยอาศัยข]อมูลจากการวินิจฉัยหาสาเหตุของการติดเชื้อมาลาเรีย
ในผู]ป�วยโรคมาลาเรียในแต̂ละราย การจําแนกกลุ^มเสี่ยงตามลักษณะประชากรและพ้ืนที่ รวมถึงการ
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วิเคราะหAหาป\จจัยเสี่ยงของการติดเชื้อหรือการเกิดโรคมาลาเรียในประชากรกลุ^มเสี่ยงที่อาศัยอยู̂
หรือประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีแพร̂โรคมาลาเรีย สําหรับประเทศไทย ประชากรกลุ^มเสี่ยง ส^วนใหญ^เปSน
ประชากรท่ีมีอาชีพเก่ียวข]องกับการเกษตรกรรม (คิดเปSนร]อยละ 30-40) หรือเปSนกลุ^มทหาร ตํารวจ 
หรือผู]ที ่ทํางานอยู^ในพื้นที่แพร^โรคมาลาเรีย โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมารA และ 
ไทย-กัมพูชา (Satitvipawee et al, 2012; Bhumiratana et al, 2013a; 2013b; Sorosjinda-
Nunthawarasilp & Bhumiratana, 2014; Kaewwaen & Bhumiratana, 2015) 

จากสถานการณAโรคไข]มาลาเรีย ปr 2560-2561 จากรายงานของสํานักโรคติดต^อนําโดย
แมลงจังหวัดศรีสะเกษ พบการติดเชื ้อในคนไทยและต^างชาติทั ้งหมด559 ราย รายงานตั้งแต̂ 
เด ือนต ุลาคม 2560 ถ ึง เด ือนก ันยายน 2561 และอําเภอข ุนหาญม ีพื ้น ที ่ต ิดก ับชายแดน 
ไทย- กัมพูชา และพบมีการติดเชื้อมาลาเรียทั้งหมด 250 ราย ในช^วงเดือนเดียวกัน มีอัตราการติด
เชื้อ เกือบ 50% ของผู ]ป�วยทั้งหมดในจังหวัดศรีสะเกษ (โครงการกําจัดโรคไข]มาลาเรีย, 2561)  
ซึ่งโรคมาลาเรียจะมียุงก]นปล^องเปSนพาหะนําโรค โดยจําแนกเปSนกลุ^มได]ดังนี้ คือ ยุงพาหะหลักนํา
โรคมาลาเรีย (Primary malaria vectors)ได]แก^ An. dirus, An. minimusและ An. maculatus
เปSนต]น ยุงพาหะรองนําโรคมาลาเรีย (Secondary malaria vectors) ได]แก^ An. aconitus, An. 
pseudowillmoriและAn. epiroticusเปSนต]น ยุงพาหะสงสัยนําโรคมาลาเรีย (Suspected malaria 
vectors) ได ]แก ^ An. barbirostris, An. philippinensis, An. campestrisและ A. culicifacies, 
An. jamesiiเปSนต]น  
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือให]ทราบชนิดของลูกนํ้ายุงและยุงก]นปล^องตัวเต็มวัยท่ีเปSน พาหะหลัก พาหะรองและ
พาหะสงสัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงการติดเช้ือมาลาเรีย 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต]น คือ สภาพแวดล]อมท่ีสํารวจชนิดของยุงก]นปล^อง 
ตัวแปรตาม คือ ชนิดของยุงก]นปล^องท้ังหมดท่ีจับได]แล]วนํามาจําแนกชนิด 
ตัวแปรอิสระ คือ สภาพอากาศ เช̂น ลม ฝน และฤดูกาล เปSนต]น 
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การดําเนินการวิจัย 

เก็บตัวอย̂างยุงก]นปล^องเพศเมียโดยใช]คนเปSนเหย่ือล^อโดยน่ังในบ]านและนอกบ]าน ในแต̂ละ
คร้ังท่ีเก็บตัวอย̂างยุงก]นปล^องเพศเมีย จะดําเนินการจับยุงด]วยวิธีดูดยุงขณะเกาะพักโดยใช] Aspirators 
(Ritthison et al, 2014) หรือหลอดพลาสติกดูดยุง โดยจับยุงติดต̂อกันเปSนเวลา 3 คืน เร่ิมทําการจับ
ยุงต้ังแต̂เวลาโดยจับยุงแบบต̂อเน่ือง 45 นาทีแล]วพัก 15 นาทีเร่ิมต้ังแต̂เวลา 18.00 – 21:00 น. ใน
ระหว̂างดําเนินการจับยุง จะบันทึกข]อมูลด]านสภาพแวดล]อมทางกายภาพ ได]แก̂ อุณหภูมิ และความช้ืน
สัมพัทธAในทุกๆ ช่ัวโมง จํานวนยุงก]นปล^องท่ีจับได]ในแต̂ละช่ัวโมง จะเก็บไว]ในกระบอกพลาสติกป�ดปาก
ด]วยผ]าไนลอน(Pimnon & Bhumiratana, 2016)และให]สารละลายนํ้าตาล 10% เปSนอาหารแล]วเก็บ
รวบรวมกระบอกพลาสติกท่ีบรรจุยุงก]นปล^องเพศเมียท้ังหมดไว]ในกล^องโฟมโดยใช]ผ]าขนหนูชุบนํ้าคลุม
ไว]เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสม (Tainchum  et al, 2014)  และเพ่ือท่ีจะจําแนกสปr
ชีสAของยุงก]นปล^องโดยจะจําแนกภายใต]กล]องสเตอริโอ จะใช] Aspirator ดูดยุงออกจากกระบอก
พลาสติกทีละตัวและทําการจําแนกตามลักษณะ  identified species ของยุงโดยนักกีฏวิทยาท่ีชํานาญ
การ โดยใช]แบบการจําแนกตามลักษณะสัณฐานวิทยา (Rattanarithikul et al, 2006) 

 
ผลการวิจัย 
 จากผลสํารวจชนิดยุงก]นปล^องตัวเต็มวัยและลูกนํ้ายุงก]นปล^อง ในตําบลห]วยจันทรA อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปSนยุงก]นปล^องตัวเต็มวัยเพศเมีย อยู̂ในกลุ^มพาหะสงสัยท้ังหมดจํานวน 3 
ชนิด รวม ท้ั งหมด 23 ตัว คือ  An. barbirostris จํานวน11 ตัว คิด เปSนร]อยละ 47.83, An. 
campestrisจํานวน 8 ตัว คิดเปSนร]อยละ 34.78 และAn. jamesii  จํานวน 4 ตัว คิดเปSนร]อยละ 
17.39 ดังตารางท่ี 1. ซึ่งเปSนกลุ^มไม̂ใช̂พาหะนําโรคมาลาเรียและไม̂พบยุงก]นปล^องกลุ^มพาหะหลัก
และยุงก]นปล^องกลุ^มพาหะรอง และสภาพแวดล]อมท่ีสํารวจในแต̂ละช̂วงเวลา ต้ังแต̂เวลา 18.00-
21.00 น. อุณหภูมิเฉลี่ยท่ี 25 องศา และปริมาณความช้ืนเฉลี่ยท่ี 41% ดังตารางท่ี 2. โดยปริมาณลม
แรงและไม̂มีฝนตกและสํารวจลูกนํ้าพบลูกนํ้ายุงก]นปล^องในพ้ืนใกล]เคียงท่ีเปSนแหล^งนํ้าเพาะพันธุA
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ยุงก]นปล^อง พบว̂าลูกนํ้ายุงก]นปล^องกลุ^มไม̂ใช̂พาหะนําโรคมาลาเรีย คือ ลูกนํ้ายุง An. barbirostris 
และ An. Jamesii ดังตารางท่ี 3. 
   

ตารางท่ี 1 ชนิดของยุงพาหะนําโรคมาลาเรียในพ้ืนท่ีระบาดของเช้ือมาลาเรีย ตําบลห]วยจันทรA อําเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ชนิดยุง จํานวน ร�อยละ 

An. barbirostris 11 47.83 
An. jamesii 8 34.78 
An. campestris 4   17.39 

รวม 23 100 
หมายเหตุพาหะสงสัย An. barbirostris,An. Campestris, An. jamesii 
ตารางท่ี 2 สภาพแวดล]อมท่ีสํารวจในแต̂ละช̂วงเวลา ค̂าเฉลี่ยของอุณหภูมิ (Temp), ปริมาณความช้ืน (pH)  
 

สภาพสิ่งแวดล�อม 
ช�วงเวลา 

เฉลี่ย 
18.00-19.00 19.00- 20.00 20.00-21.00 

อุณหภูมิ(°C) 27 25 24 25 
ความช้ืน(%) 40 42 43 41 
ปริมาณลม/ฝน ลมแรงไม̂มีฝน ลมแรงไม̂มีฝน ลมน]อยไม̂มีฝน  

 
ตารางท่ี 3 ชนิดของลูกนํ้ายุงพาหะนําโรคมาลาเรียในพ้ืนท่ีระบาดของเช้ือมาลาเรีย ตําบลห]วยจันทรA 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

จุดสํารวจ/จํานวนชนิด 
พาหะหลัก พาหะรอง พาหะสงสยั 

พบ ไม�พบ พบ ไม�พบ พบ ไม�พบ 

1  �  �  � 

2  �  �  � 

3  �  � �  
4  �  �  � 

5  �  �  � 

6  �  �  � 

7  �  � �  
8  �  �  � 

9  �  �  � 

10  �  �  � 
หมายเหตุ พาหะสงสัย An. barbirostris,An. Campestris, An. jamesii 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว̂ายุงก]นปล^องกลุ^มพาหะสงสัยท้ังหมดจํานวน3 ชนิด คือAn. 
barbirostris,An. CampestrisและAn. jamesii และสามารถพบได]ในช̂วงต้ังแต̂เวลา18.00-21.00 น. 
และไม̂พบยุงก]นปล^องในกลุ^มพาหะหลักและพาหะรอง จากการเก็บข]อมูลป\จจัยสภาพแวดล]อมทําให]
วิเคราะหAได]ว̂าสภาพสิ่งแวดล]อม อุณหภูมิ แรงลม ปริมาณนํ้าฝนและความช้ืน ทําให]มีผลต̂อการ
เจริญเติบโตของยุงพาหะ และเม่ือสํารวจลูกในยุงก]นปล^องในแหล^งนํ้าใกล]เคียงก็ทําให]สอดคล]องกัน
เพราะพบแต̂ลูกนํ้ายุงกลุ^มพาหะสงสัย แต̂ไม̂พบลูกนํ้ายุงก]นปล^องกลุ^มพาหะหลัก โดยการศึกษาน้ี
ไม̂ได]จําแนกถึงสปrชีสAคอมเพล็กซAของยุงพาหะนําโรคมาลาเรียแต̂ละชนิด 
 
ข�อเสนอแนะ 

การสํารวจยุงพาหะมาลาเรียช̂วงฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธA ของพ้ืนท่ีระบาดของโรค
มาลาเรียในงานวิจัยน้ี จาการเดินสํารวจแหล^งเพาะพันธุAยุงก]นปล^องสภาพแวดล]อมๆบริเวณค̂อนข]าง
แห]งแล]งอย̂างมาก ซึ่งก็จะมีผลต̂อการสํารวจยุงก]นปล^องท่ีเปSนพาหะหลัก พาหะรองและพาหะสงสัย 

- แนวทางแก]ไขงานในงานวิจัยในคร้ังต̂อไปควรเพ่ิมจุดในการเก็บตัวอย̂างยุงและระยะเวลาใน

การเก็บตัวอย̂างควรให]มากข้ึน 

- การวิจัยในคร้ังน้ีควรเพ่ิมฤดูกาลหรือช̂วงเวลาในการเก็บตัวอย̂างเพ่ือให]คลอบคลุม 
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บทคัดย�อ 

   วัณโรค เปSนโรคติดต̂อท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis (MTB) ซ่ึงเปSนโรค
ติดเช้ือฉวยโอกาสท่ีสําคัญในผู]ป�วยโรคเอดสAที่ติดเช้ือ HIV 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือประมาณอัตราการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ HIVและ
ศึกษาป\จจัยท่ีมีผลต̂ออัตราการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีเข]ารับการรักษา ณ สถาบันบําราศนราดูร และมี
การติดเช้ือ HIV ร̂วมด]วย จํานวนท้ังหมด 377 คน การศึกษาคร้ังน้ีเปSนศึกษาแบบย]อนหลัง (Retrospective 
cohort study) โดยนําข]อมูลจากเวชระเบียนมาทําการวิเคราะหAด]วยสถิติวิเคราะหAการรอดชีพ  
 ผลการศึกษาพบว̂าอัตราการรอดชีพท่ี 3 ปr คิดเปSนร]อยละ 88.1 และ 5 ปr ร]อยละ 75.4 ป\จจัยท่ีมี
ผลต̂อการรอดชีพมี 6 ป\จจัย ได]แก^ MDR-TB เส่ียงต̂อการตายเปSน 2.43 เท̂า เม่ือเทียบกับผู]ป�วยท่ี No-DR 
TB (HR 2.43, p=0.009, 95%CI=1.246 – 4.742) ส̂วนผู]ป�วยท่ีเปSน Mono – resistance TB เส่ียงต̂อการ
ตายเปSน 2.75 เท̂าเม่ือเทียบกับผู]ป�วยท่ีNo-DR TB (HR 2.75, p=0.025, 95%CI=1.13 – 6.66) , การไม̂ได]
รับยาต]านไวรัส HIV เส่ียงต̂อการตายเปSน 3.58 เท̂าเม่ือเทียบกับคนท่ีได]รับยาต]านไวรัสเอชไอวี (HR 3.58, 
p=0.005, 95%CI=1.48 – 8.69) การมีภาวะซีดแบบรุนแรง เส่ียงต̂อการตายเปSน 36.60 เท̂าเม่ือเทียบกับผู]
ท่ีไม̂มีภาวะซีด (HR 36.60, p<0.001, 95%CI=9.00 –148.76),  ผู]ป�วยท่ีมีระดับ CD4 < 100 cell / mm3 
เส่ียงต̂อการตายเปSน 5.68 เท̂าเม่ือเทียบกับผู]ป�วยท่ีมีระดับ CD4 >350 cell / mm3 (HR 5.68, p=0.001, 
95%CI=2.02 –15.96) , ผู]ป�วยท่ีมีระดับ CD4 100 – 199 cell / mm3 เส่ียงต̂อการตายเปSน 3.52 เท̂าเม่ือ
เทียบกับผู]ป�วยท่ีมีระดับ CD4 >350 cell / mm3 (HR 3.52, p=0.027, 95%CI=1.15 – 10.77) และผู]ป�วย
ท่ีมีระดับเศรษฐานะไม̂เกิน 5,000 บาท ต̂อเดือน มีอัตราการรอดชีพเปSน 0.43 เท̂าเม่ือเทียบผู]ป�วยท่ีมีระดับ 
15,001 บาทต̂อเดือนขึ้นไป (HR 0.43 , p<0.001, 95%CI=0.15 – 0.54 ) และผู]ป�วยท่ีมีระดับ Economic 
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Status 5,001-15,000 บาท มีอัตราการรอดชีพเปSน 0.28 เท̂าเม่ือเทียบผู]ป�วยท่ีมีระดับ Economic Status  
15,001 บาทขึ้นไป (HR 0.28 , p=0.027, 95%CI=0.20 – 0.91) 
    การศึกษาน้ีแสดงให]เห็นว̂า ป\จจัยข]างต]นมีความสําคัญในการนําไปปรับปรุงฐานข]อมูลของผู]ป�วย
วัณโรคให]เปSนป\จจุบัน เพ่ือใช]เปSนระบบการเฝ�าระวังและคัดกรองผู]ป�วยเพ่ือการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย^างยิ่งในกลุ̂มผู]ติดเช้ือเอชไอวี/เอดสA เพ่ือลดความเจ็บป�วยและลดการตายจากเช้ือวัณโรค 
 

คําสําคัญ: เอช ไอ วี, เอดสA, วัณโรค, อัตราการรอดชีพ 
 

Abstract 
        Tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis is the opportunistic infection in 
HIV Infected patients.  
        This retrospective cohort study estimates and finds the factors related with survival 
rate of tuberculosis patients with HIV co-infection. Data were retrieved from 377  medical 
records of patients admitted in Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, Thailand. The 
data were analyzed by survival analysis. 
        The results revealed 3 years survival rate was 88.1%, and 5 years survival rate was 
75 .4% . This study demonstrated that 6  factors were associated with the survival rate as 
follow. MDR-TB risk to mortality was 2.43 times higher than No-DR TB (HR 2.43, p=0.009, 
95%CI=1.246 – 4.742), and mono resistance was 2.75 times higher than no TB resistance (HR 
2.75, p=0.025, 95% CI=1.13 – 6.66). Patients who did not received ARV treatment had 
mortality 3 .5 8  times higher than who received treatment with ARV (HR 3 .58 , p=0 .005 , 
95% CI=1 .48 – 8 .69). Patients with severe anemia had mortality 36 .6 times higher than 
patients without anemia (HR 36 .60 , p<0 .001 , 9 5% CI=9 .00  –148 .76 ). For the CD4  T 
lymphocyte level, the data found that patients with CD4 T lymphocyte < 100 cells / mm3 
had mortality 5.68 times higher than who had CD4 T lymphocyte >350 cells / mm3 (HR 
5.68, p=0.001, 95%CI=2.02 –15.96). Patients with CD4 T lymphocyte 100 – 199 cells / mm3 
risk had mortality 3.52 times higher than patients with CD4 T lymphocyte level more than 
350 cells / mm3 (HR 3.52, p=0.027, 95%CI=1.15 – 10.77). Of economic status, this study 
found that patients with income under 5,000 Baht per month had survival rate 0.43 time 
lower than those with income 15,001 (HR 0.43, p<0.001, 95%CI=0.15 – 0.54), and patients 
with income 5,001-15,000 Baht per month had survival rate 0.28 time lower than those with 
income more than 15,001 Baht and above (HR 0.28, p=0.027, 95%CI=0.20 – 0.91). 
        Our study highlight that the factors associated with survival rate of tuberculosis 
patients with HIV/AIDS co-infection are important for management of tuberculosis; to 
improve the surveillance TB system such as database, health care provider and 
recommendation among HIV/AIDS ARV adherence treatment and accessed to TB screening 
to reduce mortality and morbidity rate.  
 

Keywords: HIV, AIDS, TB, HIV, SURVIVAL RATE 
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บทนํา   
วัณโรคเปSนป\ญหาสาธารณสุขของประเทศไทย องคAการอนามัยโลกจัดให]ประเทศไทยเปSน 1 ใน 14 

ประเทศของโลกท่ีมีภาระวัณโรค วัณโรคท่ีสัมพันธAกับการติดเช้ือเอชไอวีและวัณโรคด้ือยาหลายขนานสูง 
จากการคาดประมาณขององคAการอนามัยโลก ปr 2559 ประเทศไทยมีอุบัติการณAผู]ป�วยวัณโรครายใหม̂และ
กลับมาเปSนซํ้าจํานวน 119,000 ราย ผู]ป�วยวัณโรคท่ีสัมพันธAกับการติดเช้ือเอชไอวี 10,000 ราย และผู]ป�วย
วัณโรคด้ือยา RR/MDR-TB 4,700 ราย สํานักวัณโรครายงานผลการดําเนินงานวัณโรคของประเทศไทยปr 
2559  พบว̂ามีผู]ป�วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค (ผู]ป�วยรายใหม̂และกลับเปSนซํ้า) 70,114 ราย ผู]ป�วยวัณโรคท่ี
สัมพันธAกับการติดเช้ือเอชไอวี 6,794 ราย ซ่ึงคิดเปSนร]อยละ 11ของผู]ท่ีได]รับการตรวจเช้ือเอชไอวีวัณโรคด้ือ
ยาหลายขนาน 955 ราย และวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 13 ราย โดยมีผลสําเร็จการรักษา
ผู]ป�วยวัณโรครายใหม̂และกลับเปSนซํ้าร]อยละ 82.9 (มยุรา กุสุมภA. 2561) 
   ป\จจุบันสถาบันบําราศนราดูรมีผู]ป�วยติดเช้ือ เอช ไอ วี จํานวนมากท่ีมีการติดเช้ือวัณโรคร̂วมด]วยท่ี
เข]าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และยังเปSนป\ญหาท่ีสําคัญ ด]วยสภาพป\ญหาดังกล̂าวทําให]ผู]วิจัยมีความต]องการ
ท่ีจะศึกษาอัตราการรอดชีพของผู]ป�วยท่ีนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสถาบันบําราศนราดูร ตลอดจนศึกษาป\จจัย
ท่ีทําให]ผู]ป�วยต]องนอนรักษาตัวอยู^ท่ีโรงพยาบาล ท้ังน้ีคาดว̂าผลประโยชนAท่ีได]จากการศึกษาจะนําไปใช]ในการ
วางแผนการดูแลผู]ติดเช้ือเอชไอ วีให]มีประสิทธิภาพลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเช้ือฉวยโอกาสต̂อไป 
 

คําถามงานวิจยั 
อัตราการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ HIV/AIDS ร̂วมด]วยท่ีนอนพักรักษาตัว ณ สถาบัน

บําราศนราดูร เปSนเท̂าไร และ ป\จจัยทางคลินิก อายุ การรักษาด]วยยาและการติดเช้ือฉวยโอกาสอ่ืนๆ ผล
ตรวจทางห]องปฏิบัติการจะมีผลต̂ออัตราการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ HIV ร̂วมด]วยท่ีนอนพัก
รักษาตัว ณ สถาบันบําราศนราดูรหรือไม̂ 

 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือประมาณอัตราการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ HIV/AIDS ร̂วมด]วยท่ีนอนพักรักษา

ตัว ณ สถาบันบําราศนราดูร และเพ่ือศึกษาป\จจัยทางคลินิก อายุ การรักษาด]วยยาและการติดเช้ือฉวย
โอกาสอ่ืนๆผลตรวจทางห]องปฏิบัติการซ่ึงมีผลต̂ออัตราการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ HIV / 
AIDS ร̂วมด]วยท่ีนอนพักรักษาตัว ณ สถาบันบําราศนราดูร 

 

สมมุติฐาน 
อายุ ลักษณะทางคลินิก การรักษาด]วยยาและโรคฉวยโอกาสอ่ืนๆ ผลตรวจทางห]องปฏิบัติการ มี

ความสัมพันธAต̂ออัตราการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ HIV / AIDS ร̂วมด]วยท่ีนอนพักรักษาตัว 
ณ สถาบันบําราศนราดูร 

 
ขอบเขตการวิจัย   

ศึกษาผู]ป�วยท่ีวินิจฉัยว̂าเปSนวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ HIV/ AIDS  ร̂วมด]วยซ่ึงนอนรักษาตัว ณ สถาบัน
บําราศนราดูร และมีอายุต้ังแต̂ 15 ปrเปSนต]นไป ซ่ึงมีการติดเช้ือต้ังแต̂ 1 มกราคม2555 ถึง 31 ธันวาคม 
2560 ท่ีสถาบันบําราศนราดูร และส้ินสุดการติดตามอัตราการรอดชีพจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2561 

 

การทบทวนวรรณกรรม  
วัณโรคเปSนโรคซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) และเช้ือในกลุ?มเช้ือวัณ

โรค (Mycobacterium tuberculosis complex ) วัณโรคสามารถเกิดได]กับอวัยวะทุกส̂วนในร̂างกายของผู]ป�วย 
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วัณโรคท่ีพบบ̂อยท่ีสุดคือวัณโรคปอด (pulmonary tuberculosis) ซ่ึงเปSนป\ญหาสาธารณสุขท่ัวโลกโดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา (เจริญ ชูโชติถาวร. 2548) ผู]ท่ีจะรับเช้ือให]ได]ปริมาณมากพอจนถึงขั้นติดเช้ือเปSนโรคได] 
จะต]องอยู^ใกล]ชิดกับผู]ป�วยเปSนเวลานาน หลังติดเช้ือ 2-8 สัปดาหA ร̂างกายจะมีการสร]างภูมิคุ]มกันขึ้นมา 

ปr พ.ศ.2538 องคAการอนามัยโลก(World Health Organization) ได]ประกาศให]การระบาดของวัณ
โรคเปSนภาวะฉุกเฉินทางด]านสาธารณสุขท่ีท่ัวโลกต]องสนใจในการควบคุมไม̂ให]เปSนป\ญหาลุกลามต̂อไป
ประมาณการว̂ามีผู]ติดเช้ือวัณโรคท่ัวโลกประมาณ 1,700ล]านคน หรือ 1ใน3ของประชากรโลกเคยติดเช้ือวัณ
โรคมาแล]ว ในแต̂ละปrจะมีผู]ท่ีป�วยเปSนวัณโรค 7-8ล]านคนท่ัวโลกและมีผู]เสียชีวิตจากวัณโรค 3ล]านรายต̂อปr 
ซ่ึงเปSนอัตราการเสียชีวิตท่ีสูงท่ีสุดท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียเพียงตัวเดียว (เจริญ ชูโชติถาวร. 2548) 

Relationship between Tuberculosis and HIV infection  
วัณโรคเปSนโรคท่ีคุกคามต̂อชีวิตประชากรท่ัวโลก แต̂ละปrจะมีคนเปSนวัณโรคเพ่ิมขึ้นปrละ 8 ล]านคน

และเสียชีวิตถึงปrละ 3 ล]านคน(Raviglione MC,Snider D, Kochi A.1995)( TB deaths reach all- time 
high.(1996) ป\จจัยหน่ึงท่ีเกี่ยวข]องกับการมีอุบัติการณAเพ่ิมขึ้นของวัณโรคคือ การแพร̂ระบาดของโรคเอดสA 
(Selwyn PA, Alcabes P, Hartel D, et al.1992) 

จากการศึกษาทางระบาดช้ีให]เห็นว̂าผู]ติดเช้ือเอช ไอ วีหากได]รับเช้ือวัณโรคจะติดเช้ือวัณโรคและเปSน
วัณโรคได]บ̂อยกว̂าคนปกติ ประมาณว̂าผู]ท่ีติดเช้ือเอช ไอ วีมีอัตราเส่ียงต̂อการเปSนวัณโรคสูงกว̂าคนปกติ 113 
เท̂า และสูงกว̂าคนไม̂ติดเช้ือเอช ไอ วี 170 เท̂า (Mukadi Y, Perriens JH, St Louis ME, et al.1993) วัณโรค
สามารถเร̂งการดําเนินโรคของผู]ติดเช้ือเอช ไอ วี ให]เร็วขึ้นด]วย(Whalen C , Horsburgh CR, Hom D, et 
al.1995)(Barnes PF, Bloch AB , Davidson PT, Snider DE Jr.1991) ผู]ติดเช้ือ เอช ไอ วี ท่ีเปSนวัณโรคพบว̂า
มีอายุส้ันกว̂าผู]ไม̂เปSนวัณโรค (Pape JW, Jean SS, Ho JL, et al.1993) บุคคลท่ีติดเช้ือเอช ไอ วี หากได]รับเช้ือ
วัณโรคและได]รับยา isoniazid ป�องกันวัณโรค ไม̂เพียงแต̂จะสามารถป�องกันการเกิดวัณโรคได] ยังพบว̂าการ
ดําเนินโรคจากการติดเช้ือเอช ไอ วี ช]าลง และเสียชีวิตช]าลง (Zhang Y, Kakata K, Weiden M, et al.1995) 

Clinical features of HIV related Tuberculosis  
ลักษณะอาการทางคลินิกของผู]ป�วยวัณโรคในผู]ป�วยติดเช้ือไวรัสโรคเอดสAน้ันจากการศึกษาจะแบ̂ง

ลักษณะอาการทางคลินิกแบ̂งเปSน 2 กลุ̂ม คือ วัณโรคในผู]ป�วยท่ีภูมิคุ]มกันบกพร̂องไม̂มาก ผู]ป�วยกลุ̂มน้ีจะมี
อาการและอาการและอาการแสดงเหมือนกับวัณโรคท่ัวไปในผู]ป�วยท่ีไม̂มีการติดเช้ือไวรัสโรคเอดสA ตรวจ
ร̂างกายไม̂มีการติดเช้ือฉวยโอกาสอ่ืน พบวัณโรคนอกปอดได]มากขึ้น การตรวจเสมหะจะสามารถพบเช้ือวัณ
โรคได]มากและการทดสอบ ทูเบอรAคูลินให]ผลบวก ได]มีการศึกษาพบว̂าผู]ป�วยวัณโรคกลุ̂มน้ีอาจจะมีการติด
เช้ือในกระแสเลือดได]ถึงร]อยละ 26-42 ส̂วนผู]ป�วยวัณโรคอีกกลุ̂มหน่ึงเปSนผู]ป�วยท่ีวัณโรคเกิดขึ้นในสภาวะท่ี
ผู]ป�วยมีภูมิคุ]มกันบกพร̂องมากหรือเปSนโรคเอดสAเต็มขั้น วัณโรคในกลุ̂มผู]ป�วยน้ีจะมีลักษณะของการกระจาย( 
disseminated) และอยู^นอกปอดมากกว̂าในกลุ̂มผู]ป�วยแรก การตรวจร̂างกายมักพบการติดเช้ือฉกฉวย
โอกาสอ่ืนๆ การตรวจเสมะอาจจะให]ผลลบมากขึ้นเน่ืองจากมีการกระจายของเช้ือมากกว̂า การตรวจเพาะ
เช้ือจากอุจจาระ ต̂อมนํ้าเหลือง ไขกระดูกและเลือดจะพบเช้ือวัณโรคได]ง̂าย การทดสอบทูเบอรAคูลินให]ผล
ลบเน่ืองจากภูมิคุ]มกันบกพร̂องมาก การวินิจฉัยโรคในผู]ป�วยกลุ̂มน้ีจะเปSนไปได]ยาก (เจริญ ชูโชติถาวร.2535) 

Treatment of HIV related Tuberculosis  
ระบบยาและวิธีการรักษาวัณโรคท่ีแนะนําจะไม̂แตกต̂างกัน ไม̂ว̂าผู]ป�วยวัณโรคจะติดเช้ือ HIV

หรือไม̂ ยกเว]นการใช] thioacetazone เน่ืองจาก thioacetazone มักก^อให]เกิดอาการทางผิวหนังท่ีรุนแรง
ในผู]ป�วยท่ีติดเช้ือ HIV ซ่ึงบางคร้ังอาจถึงกับเสียชีวิต ดังน้ันจึงควรให] ethambutol แทนในรายท่ีทราบหรือ
สงสัยว̂าติดเช้ือ HIV (ศูนยAเอกสารองคAการอนามัยโลก.2541) 
 ป\ญหาสําหรับการรักษาวัณโรคในผู]ป�วยท่ีติดเช้ือไวรัสเอดสAน้ันอยู^ท่ีความสมํ่าเสมอในการรักษา 
ผู]ป�วยมากกว̂าร]อยละ 50 จะขาดการรักษาหลังจากท่ีอาการดีขึ้น ทางองคAการอนามัยโลกจึงได]แนะนําให]ใช]
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การให]ยาระบบ Directly Observed Therapy (DOT) ซ่ึงเปSนระบบการให]ยาผู]ป�วยรับประทานต̂อหน]า
เจ]าหน]าท่ีสาธารณสุขและให]ผู]ป�วยมารับยาท่ีสถานบริการทุกวัน ผลจากการศึกษาในประเทศอเมริกาและบัง
คลาเทศ ระบบการให]ยา DOT จะสามารถเพ่ิมอัตราการรักษาหายและความสมํ่าเสมอในการรักษาสูง
มากกว̂าร]อยละ 90 ดังน้ันหากสามารถจะสามารถนําระบบการให]ยาแบบ  DOT มาใช]ในผู]ป�วยวัณโรคท่ีมี
การติดเช้ือไวรัสเอดสAจะเปSนประโยชนAอย^างมาก (เจริญ ชูโชติถาวร.2539) 

Drug resistant tuberculosis  
จากการเฝ�าระวังวัณโรคด้ือยาท่ัวโลก ขององคAการอนามัยโลก พบว̂าประมาณร]อยละ 3.5 ของ

ผู]ป�วยวัณโรครายใหม̂ท่ัวโลกเปSน MDR-TB และพบสูงถึงประมาณร]อยละ 20.5 ในผู]ป�วยท่ีเคยรักษามาก^อน 
โดยร]อยละ 9 ของผู]ป�วย MDR-TB เปSนวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) จากการเก็บ
ข]อมูลถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) พบว̂ามีผู]ป�วย XDR-TB ใน 100 ประเทศท่ัวโลก (World 
Health Organization. Global tuberculosis report. 2014) 
     จากการศึกษาข]อมูลผู]ป�วย MDR-TB ในโรงพยาบาลขนาดใหญ̂ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 126 แห̂งท่ัวประเทศไทย พบว̂า มีผู]ป�วย MDR-TB ท่ีมีผลตรวจยืนยันและขึ้นทะเบียนการรักษา
248, 327 และ 366 รายในปrงบประมาณ 2550, 2551 และ 2552 ตามลําดับ และเปSนผู]ป�วย XDR-TB 
อย^างน]อย ร]อยละ 5-8 อัตราความสําเร็จของการรักษา ร]อยละ 40-50 (สมศักด์ิ เหรียญทอง 2553)  

Survival time  
Weerawat (2006) แสดงให]เห็นว̂า อัตราการรอดชีพปrท่ี1,2และ3 หลังการวินิจฉัยว̂าเปSนวัณโรค

เปSน 96.1% , 94% และ87.7%ในกลุ̂มท่ีได]รับยาต]านไวรัส  ส̂วนในกลุ̂มท่ีไม̂ได]รับยาต]านไวรัส อัตราการ
รอดชีพปrท่ี1,2และ3 เปSน 44.4% , 19.2% และ 9.3% แสดงให]เห็นว̂าวัณโรคมีเกี่ยวข]องกับการเพ่ิมขึ้นของ
การตายในผู]ป�วยเอดสAอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 0.018, hazard ratio = 2.651, 95% CI = 1.152-
6.102) (Weerawat Manosuthi, et al.2006) 

 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 Conceptual framework 
 

Dependent variables 
Survival Rate 

Independent variables                                           
- Gender, Age, Marital status 
- Education, Occupation, Economic status 
- Religion, Risk of HIV 
- Co-morbidity, History of smoking 
- History of alcohol 
- Site of TB 
- Anti-TB drug sensitivity              
- Adverse reactions to T B Drugs  
- Receiving of ARV Drugs 
- Receiving of Anti TB Drugs 
- IRIS, Wasting, PCP 
- Register TB, Final TB 
- Drug induce hepatitis 
- Laboratory (CD4, Viral load, Hematocrit, HIV-DR, Alb.) 
- Previous OIs, After OIs 
- Primary Prophylaxis for PCP, Secondary Prophylaxis for PCP 
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Study design  
เปSนศึกษาแบบย]อนหลัง (Retrospective cohort study) โดยผู]วิจัยเปSนผู]ศึกษาจากเวชระเบียน

ของผู]ป�วยของสถาบันบําราศนราดูร 
 Study population and sample   

อาสาสมัครเปSนผู]ป�วยซ่ึงวินิจฉัยว̂าเปSนวัณโรคท่ีมี HIV/AIDSร̂วมด]วยการตรวจทางห]องปฏิบัติการ
แบบ AFB และผล Chest radiography และนอนรักษาตัวท่ีสถาบันบําราศนราดูร จํานวน 377 คน 
กระบวนการท้ังหมดได]ยื่นผ̂านคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษยAของคณะแพทยศาสตรAศิริราชพยาบาล SIRB 
Protocol No. : 046/2562 ( EC1 ) และของสถาบันบําราศนราดูร (รหัสโครงการ : R002h/62_ExPD) 

 
Inclusion criteria Exclusion criteria 

1. ผู]ป�วยท่ีมีอายุมากกว̂าหรือเท̂ากับ 15 ปrข้ึนไป - ผู]ป�วยท่ีผลเพาะเชื้อและหรือผล PCR
เปSน  Non-tuberculosis   

2. วินิจฉัยว̂ามีการติดเชื้อ HIV/AIDSร̂วมกับวัณโรค - ผู]ป�วยต้ังครรภA 
3. นอนรักษาตัวท่ีสถาบันบาํราศนราดูร(ท้ังยังรักษาโดยการ

ได]รับยาและยังไม̂ได]รับยา) 
 

4. วินิจฉัยว̂าเปSนวัณโรคโดยผลตรวจทางห]องปฏิบัติการ (AFB–
Positive และหรือผล Culture  MTB -Positive) หรือถ]าผล 
AFB – Negative แต̂มีลักษณะอาการทางคลินิก หรือมีผล
เอกซเรยAปอดท่ีบ^งบอกว̂าเปSนวัณโรค 

 

 Sample size estimation    
Estimating an infinite population proportion  จากสูตร 

                                                 N= Z2
αPQ  

                                                         D2 
Reference  : Wayne W.,D.(1995) . Biostatistics: A Foundation of Analysis in Health 

Sciences (6th ed.).John Wiley & Sons,Inc.,180. 
  When ; Alpha error, α =0.05, Z α/2=1.96 

P  = …0.43 (จาก Weerawat 2006), Q = …0.57, D= 0.0645 ( 15% of P) 
ได]กลุ̂มตัวอย^างท้ังหมด 227 คน  ซ่ึงเก็บข]อมูลได]ครบถ]วนประมาณร]อยละ 60  จึงเก็บตัวอย^างเพ่ิม 

รวมเปSน 377 คน  
Data analysis  : Descriptive statistical analysis   
ใช]สถิติพรรณนา บรรยายคุณลักษณะของข]อมูล ค̂าเฉล่ียและส̂วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(mean SD) , 

ความถี่(Frequency), ร]อยละ( Percent) , คํานวณหาอัตราการตายต̂อเวลาต̂อปr(Indensity rate , IDR)ใน
แต̂ละกลุ̂มและแต̂ละป\จจัย 
  Analytic statistical analysis  

ใช]  Kaplan Meier  เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการรอดชีพแต̂ละป\จจัยของผู]ป�วยท่ีเปSนวัณโรคท่ีมี 
HIV/AIDS ร̂วม และทดสอบความแตกต̂างด]วย Log rank test  และนําเสนอด]วย Survival curve, ใช] Cox 
propotional Hazard model ในการประมาณหาความเกี่ยวข]องกับป\จจัยของอัตรารอดชีพของผู]ป�วยวัณ
โรคท่ีมี HIV/AIDS ร̂วมแสดง ผลเปSน Hazard Ratio(HR) และ 95% confidence interval 



166 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ผลการวิจยั  
การศึกษาน้ีเปSนการศึกษาอัตราการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ HIV/AIDSร̂วมด]วยท่ี

นอนพักรักษาตัว ณ สถาบันบําราศนราดูรซ่ึงมีการติดเช้ือวัณโรคต้ังแต̂1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 
2560ท่ีสถาบันบําราศนราดูร และส้ินสุดการติดตามอัตราการรอดชีพจนถึงวันท่ี30 เมษายน 2561 ศึกษา
ความสัมพันธAระหว̂างการรอดชีพกับลักษณะท่ัวไปท่ีต̂างกันในผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ HIV/AIDSร̂วม ซ่ึง
ได]ศึกษาจากแฟ�มเวชระเบียนผู]ป�วยในในสถาบันบําราศนราดูร ท่ีนอนรักษาตัวและวินิจฉัยต้ังแต̂วันท่ี 1 
มกราคม 2555 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  จํานวนผู]ป�วยท่ีศึกษาท้ังหมด 377 คน เม่ือส้ินสุดการศึกษามี
ผู]ป�วยเสียชีวิตท้ังหมด 59 คน จากสาเหตุการตายด]วยวัณโรคหรือคิดเปSนร]อยละ 15.7  
  จากการศึกษาการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ HIV/AIDSร̂วมท้ังหมด 377 ราย มี 
median time ของการ follow up เท̂ากับ 2.74 ปr ส̂วน median survival time เท̂ากับ 6.05 ปr survival 
time ท่ีติดตามน]อยท่ีสุดเปSนระยะเวลา 1 วัน ส̂วน survival time ท่ีติดตามมากท่ีสุดอยู^ท่ีระยะเวลา 6 ปr 
สําหรับ survival rate ของผู]ป�วยเอช ไอ วีที่มีการติดเช้ือวัณโรคร̂วมด]วย มี 3 -year survival ร]อยละ 88.10 
และ 5 -year survival ร]อยละ 75.40  
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการรอดชีพผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม แบ̂งตามลักษณะท่ัวไป 
(n =377) โดยวิธี Log-rank test และ Kaplan Meier 
 

ป^จจัย จํานวน
ตาย 

Person-
year 

Median 
survival 

time(year) 

IDR/100 
person-
years 

P-value 
Logrank  

test 
Age 
- อายุ 19-30 ปr 
- อายุ 31-40 ปr 
- อายุ 41 ปrข้ึนไป 

 
8 
18 
33 

 
223.98 
359.13 
463.81 

 
5.82 
>6.22 
6.11 

 
3.571 
5.012 
7.114 

0.085 

Gender 
- หญิง 
- ชาย 

 
15 
44 

 
352.50 
694.41 

 
>6.22 
5.86 

 
4.255 
6.336 

0.135 

Education 
- ตํ่ากว̂าปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี / สูงกว̂าปริญญาตรี 

 
54 
5 

 
881.07 
165.85 

 
6.05 
5.88 

 
6.128 
3.014 

0.134 

Economic Status 
- ไม̂เกิน 5000 บาท 
- 5001-15000บาท 
- 15001 บาทข้ึนไป 

 
32 
11 
16 

 
234.20 
252.89 
559.83 

 
4.98 
>6.22 
>6.22 

 
13.663 
4.349 
2.858 

<0.001 

Occupation 
- เกษตรกรรม/รับจ]าง 
- ข]าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ค]าขาย/ธุรกิจส^วนตัว 
- แม̂บ]าน/ผู]ต]องขัง/ว̂างงาน 

 
37 
13 
9 

 
703.06 
213.23 
130.63 

 
5.86 
5.88 
6.05 

 
5.262 
6.096 
6.889 

0.830 

Site of TB disease 
- Pulmonary 
- Extrapulmonary 
- Both 

 
3 
35 
21 

 
95.46 
728.05 
223.41 

 
>6.22 
6.11 
5.72 

 
3.142 
4.807 
9.399 

0.016 

Anti –TB drug sensitivity 
- No DR-TB 
- MDR-TB 
- Mono – resistance TB 

 
28 
20 
9 

 
758.61 
163.74 
101.79 

 
6.11 
5.82 
5.61 

 
3.690 
12.214 
8.841 

<0.001 
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ป^จจัย จํานวน
ตาย 

Person-
year 

Median 
survival 

time(year) 

IDR/100 
person-
years 

P-value 
Logrank  

test 
- Poly– resistance TB 2 22.78 5.81 8.779 
Receive TB Drug 
- CAT 1 
- CAT 2 
- CAT 3 / CAT 4 

 
52 
5 
2 

 
953.50 
78.24 
15.18 

 
6.05 
5.86 
>6.22 

 
5.453 
6.390 
13.245 

0.361 

IRIS 
- NO 
- YES 

 
50 
9 

 
932.65 
114.27 

 
6.11 
4.98 

 
5.361 
7.876 

0.233 

Anemia due to chronic disease 
- NO anemia 
- Mild anemia 
- Moderate anemia 
- Severe anemia 

 
21 
20 
13 
5 

 
462.01 
404.56 
172.68 
7.67 

 
>6.22 
5.88 
6.11 
0.42 

 
4.545 
4.943 
7.528 
65.189 

<0.001 

Hypoalbuminemia 
- NO 
- YES 

 
24 
35 

 
447.60 
599.32 

 
>6.22 
5.88 

 
5.361 
5.839 

0.534 

PCP 
- NO 
- YES 

 
25 
34 

 
590.42 
456.50 

 
>6.22 
5.82 

 
4.234 
7.447 

0.025 

Regis TB 
- New 
- Relapse 
- Treatment after default /Transfer in 

 
24 
27 
8 

 
583.44 
338.38 
125.10 

 
>6.22 
5.80 
5.61 

 
4.113 
7.979 
6.394 

0.080 

Antiretroviral Drug 
- NO 
- 2NRTIs+PIs 
- 2NRTIs+NNRTIs 

 
8 
28 
23 

 
37.60 
447.72 
561.59 

 
5.28 
5.88 
>6.22 

 
21.276 
6.253 
4.095 

<0.001 

CD4 
- < 100 cells / mm3 
-    100 – 199 cells / mm3 
-    200 – 349 cells / mm3 
-  > 350 cells / mm3 

 
28 
17 
6 
8 

 
263.24 
229.93 
230.23 
323.52 

 
4.73 
6.05 
6.11 
>6.22 

 
10.636 
7.393 
2.606 
2.472 

<0.001 

Viral load 
- ≤ 100,000 
- > 100,000 

 
44 
15 

 
816.05 
230.87 

 
6.11 
5.86 

 
5.391 
6.497 

0.572 

 

ตารางท่ี  2 ความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยของโรคกับความเส่ียงต̂อการตายของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือ
เอช ไอ วี ร̂วม โดยใช]การวิเคราะหAตัวแปรเชิงซ]อน (n= 377) 
 

ป^จจัย HR (Adjust) 95%CI ของ HR p-value 
Anti –TB drug sensitivity 
- No DR-TB 
- MDR-TB 
- Mono – resistance TB 
- Poly– resistance TB 

 
1 

2.43 
2.75 
1.77 

 
 

1.246 – 4.742 
1.134 – 6.663 
0.341 – 9.185 

 
 

0.009 
0.025 
0.496 

Antiretroviral Drug 
- NO 
- 2NRTIs+PIs 

 
3.58 
1.00 

 
1.477 – 8.686 
0.532 – 1.873 

 
0.005 
0.995 
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ป^จจัย HR (Adjust) 95%CI ของ HR p-value 
- 2NRTIs+NNRTIs 1   
Anemia due to chronic disease 
- NO 
- Severe anemia 
- Moderate anemia 
- Mild anemia 

 
1 

36.60 
0.67 
0.54 

 
 

9.004-148.755 
0.304 – 1.480 
0.253– 1.132 

 
 

<0.001 
0.323 
0.102 

PCP 
- NO 
- YES 

 
1 

1.36 

 
 

0.746 – 2.496 

 
 

0.313 
Register TB 
- New 
- Relapse 
- Treatment after default /Transfer in 

 
1 

0.97 
0.64 

 
 

0.486 – 1.926 
0.241 –1.682 

 
 

0.925 
0.363 

CD4  
- < 100 cells / mm3 
-    100 – 199 cells / mm3 
-    200 – 349 cells / mm3 
- > 350 cells / mm3 

 
5.68 
3.52 
1.16 
1 

 
2.017 –15.964 
1.153 – 10.766 
0.335 – 4.004 

 
0.001 
0.027 
0.816 

Diabetes Mellitus 
- No 
- Yes 

 
1 

1.41 

 
 

0.626 – 3.165 

 
 

0.408 
Hypertension 
- No 
- Yes 

 
1 

1.37 

 
 

0.694 – 2.690 

 
 

0.367 
Dyslipidemia 
- No 
- Yes 

 
1 

1.50 

 
 

0.758 – 2.952 

 
 

0.246 
Site of TB disease 
- Pulmonary TB 
-  Extrapulmonary TB 
- Both 

 
1 

0.57 
1.80 

 
 

0.151 – 2.133 
0.959 – 3.391 

 
 

0.402 
0.067 

Economic Status (ต̂อเดือน) 
- ไม̂เกิน 5,000 บาท 
- 5,001-15,000 บาท 
- 15,001 บาทข้ึนไป 

 
0.43 
0.28 
1 

 
0.145 – 0.537 
0.202 – 0.906 

 
<0.001 

  0.027 

 

ภาวะเศรษฐกิจทางสังคม   
ผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม พบว̂า อัตราตายมากท่ีสุดอยู^ในกลุ̂มผู]ป�วยท่ีมีภาวะ

เศรษฐกิจทางสังคมสังคมไม̂เกิน 5,000 บาท มีอัตราตายเท̂ากับ 13.66 / 100 person- years รองลงมาคือกลุ̂ม
ผู]ป�วยท่ีมีภาวะเศรษฐกิจทางสังคม 5,001-15,000 บาท มีอัตราตายเท̂ากับ 4.35 / 100 person- years และ
สุดท]ายคือกลุ̂มผู]ป�วยท่ีมีภาวะเศรษฐกิจทางสังคมสังคม 15,001 บาทขึ้นไป มีอัตราตายน]อยสุด คือ 2.86 / 100 
person- years และค̂า median survival time มากท่ีสุดอยู^ในกลุ̂มผู]ป�วยท่ีมีภาวะเศรษฐกิจทางสังคม 15,001 
บาทขึ้นไป เท̂ากับ >6.22 ปr รองลงมาคือกลุ̂มผู]ป�วยท่ีมีภาวะเศรษฐกิจทางสังคม 5,001 - 15,000 บาท เท̂ากับ 
>6.22 ปr ส̂วนผู]ป�วยท่ีมีภาวะเศรษฐกิจทางสังคมไม̂เกิน 5,000 บาท เท̂ากับ 5.73 ปrตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบ
การรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม จําแนกตามภาวะเศรษฐกิจทางสังคม พบว̂ามีความ
แตกต̂างอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (p<0.001) ดังภาพท่ี 2 และ ตารางท่ี 1 
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ภาพท่ี 2 การรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม  
จําแนกตามภาวะเศรษฐกิจทางสังคม 

 
Anti –TB Drug Sensitivity   
ผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม พบว̂า อัตราตายมากท่ีสุดอยู^ในกลุ̂มผู]ป�วย MDR-TB มี

อัตราตายเท̂ากับ 12.21 /100 person- years รองลงมาอยู^ในกลุ̂ม Mono – resistance TB มีอัตราตายเท̂ากับ 
8.84/100 person- years ถัดไปอยู^ในกลุ̂มPoly–resistance TB มีอัตราตายเท̂ากับ 8.78 /100 person-years 
และสุดท]ายกลุ̂ม No DR-TB มีอัตราตายเท̂ากับ 3.69 /100 person- year และค̂า median survival time 
มากท่ีสุดอยู^ในกลุ̂ม No DR-TB เท̂ากับ 6.11 ปr ถัดไปอยุ^ในกลุ̂ม MDR-TB เท̂ากับ 5.82 ปr กลุ̂ม Poly-resistance 
TB เท̂ากับ 5.81 ปr และสุดท]ายคือกลุ̂ม Mono– resistance TB เท̂ากับ 5.61 ปr ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบ
การรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม จําแนกตาม anti –TB Drug Sensitivity พบว̂ามี
ความแตกต̂างอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (p<0.001) ดังภาพท่ี 3 และ ตารางท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 3 การรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม 

จําแนกตาม anti –TB Drug Sensitivity 
 

Anemia due to chronic disease  
ผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม พบว̂า อัตราตายมากท่ีสุดอยู^ในกลุ̂มผู]ป�วยท่ีเกิดsevere 

anemia due to chronic disease มีอัตราตายเท̂ากับ 65.19/100 person- years รองลงมาคือกลุ̂ม 
Moderate anemia due to chronic disease เท̂ากับ 7.53 /100 person- years ถัดไปคือกลุ̂ม Mild 
anemia due to chronic disease เท̂ากับ 4.94 / 100 person- years และกลุ̂มผู]ป�วยท่ีไม̂เกิด anemia 
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due to chronic disease มีอัตราตายเท̂ากับ 4.55 /100 person- years และค̂า median survival time 
มากท่ีสุดอยู^ในกลุ̂มผู]ป�วยท่ีไม̂เกิด anemia due to chronic disease มากกว̂า 6.22 ปr รองลงมาคือกลุ̂ม 
moderate anemia เท̂ากับ 6.11ปr ถัดไปคือกลุ̂ม mild anemia เท̂ากับ 5.88 ปr และน]อยท่ีสุดคือกลุ̂ม 
severe anemia เท̂ากับ 0.42 ปr เม่ือเปรียบเทียบการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม 
จําแนกตามการเกิด anemia due to chronic disease พบว̂ามีความแตกต̂างอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95% (p<0.001) ดังภาพท่ี 4 และ ตารางท่ี 1 

 
ภาพท่ี 4 การรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม จําแนกตามการเกิด Anemia 

 

Antiretroviral Drug  
ผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม พบว̂า อัตราตายมากท่ีสุดอยู^ในผู]ป�วยท่ีไม̂ได]ยาต]านไวรัส 

มีอัตราตายเท̂ากับ 21.28 / 100 person- years รองลงมาคือผู]ป�วยท่ีได]รับยาต]านไวรัสในกลุ̂ม 2NRTIs 
+PIs มีอัตราตายเท̂ากับ 6.25 / 100 person- years และสุดท]ายคือผู]ป�วยท่ีได] รับยาต]านไวรัสกลุ̂ม 
2NRTIs+NNRTIs มีอัตราตายน]อยสุดเท̂ากับ 4.10 / 100 person- years ตามลําดับ และค̂า median 
survival time มากท่ี สุดอยู^ ในผู]ป�วยท่ีได] รับยาต]านไวรัสกลุ̂ม2NRTIs+NNRTIs คือมากกว̂า 6.22 ปr 
รองลงมาคือผู]ป�วยท่ีได]รับยาต]านไวรัสกลุ̂ม 2NRTIs +PIs เท̂ากับ 5.88 ปr และสุดท]ายคือผู]ป�วยท่ีไม̂ได]รับยา
ต]านไวรัส เท̂ากับ 5.28 ปr ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี 
ร̂วม จําแนกตามการได]รับยาต]านไวรัส พบว̂ามีความแตกต̂างอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% (p<0.001)ดังภาพท่ี 5 และ ตารางท่ี 1 

 
ภาพท่ี 5 การรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม จําแนกตามการได]รับยาต]านไวรัส 

 

CD4  
ผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม พบว̂า อัตราตายมากท่ีสุดอยู^ในกลุ̂มผู]ป�วยระดับCD4 น]อย

กว̂า 100 cells /mm3 มีอัตราตายเท̂ากับ 10.64/100 person-years รองลงมาคือกลุ̂ม CD4 100-199 cells/mm3 
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มีอัตราตายเท̂ากับ 7.39/100 person- years ถัดไปคือกลุ̂มผู]ป�วยท่ีระดับ CD4 200-349 cells/mm3 มีอัตรา
ตายเท̂ากับ 2.61/100 person- years สุดท]ายคือกลุ̂มผู]ป�วยท่ีระดับ CD4 >350 cells / mm3 มีอัตราตาย
เท̂ากับ 2.47/100 person- years และค̂า median survival time มากท่ีสุดอยู^ในกลุ̂มผู]ป�วยท่ีระดับCD4 
มากกว̂า 350 cells/mm3 คือมากกว̂า 6.22 ปr และน]อยท่ีสุดอยู^ในกลุ̂มผู]ป�วยท่ีระดับ CD4 < 100 cells/mm3 

เท̂ากับ 4.73 ปr เม่ือเปรียบเทียบการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม จําแนกตามระดับ CD4 
พบว̂ามีความแตกต̂างอย^างมีนัยสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (p<0.001)ดังภาพท่ี 6 และ ตารางท่ี 1 

 

              
ภาพท่ี 6 การรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วม จําแนกตามระดับ CD4 

 
อภิปรายผล   

การรอดชีพของผู�ปnวยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี การรอดชีพ 5 ปrในการศึกษาน้ีเท̂ากับร]อย
ละ 75.40 ซ่ึงเม่ือเทียบกับการศึกษาของ Marcio Cristiano de Melo,Maria Rita Donalisio และ Ricardo 
Carlos Cordeiro (2017) ทําการศึกษาเร่ือง Survival of patients with AIDS and co-infection with 
the tuberculosis bacillus in the Soult and Southeast regions of Brazil พบว̂าสอดคล]องกัน คือ 
อัตราการรอดชีพไม̂แตกต̂างกันมากเน่ืองจากการศึกษาของ Marcio และคณะ อัตราการรอดชีพร]อยละ 71 
และการศึกษาของLaura Catala Pascual, Joan-Pau Millet และคณะ(2011) ซ่ึงศึกษา Survival of large 
cohort of HIV-infected tuberculosis patients in the era of HAART พบว̂าอัตราการรอดชีพเม่ือ 5ปr 
เท̂ากับร]อยละ 63.1 ซ่ึงการศึกษามีความสอดคล]องกัน แสดงให]เห็นว̂า ผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือร̂วมกับ
เช้ือ เอช ไอ วี มีผลทําให]อัตราการรอดชีพ ลดลง ในทุกปr  

ความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรต�างๆกับการรอดชีพ 
Economic จากการศึกษาน้ีพบว̂าระดับเศรษฐานะทางสังคม มีความสัมพันธAกับการรอดชีพ ซ่ึง

สอดคล]องกับการศึกษาของ Ashenafi Senbeta, Goitom Weldegerima and Gebremedhin Romha 
(2014) ศึกษาเร่ือง Survival Analysis and Associated Risk Factors of Tuberculosis In-Hospital 
Patients’ Death in Hawassa City and at Yirgalem Town Health Centers พ บ ว̂ า  Middle 
economic status และ Low economic status มีความเส่ียงต̂อการเสียชีวิตอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p=0.03,95%CI=0.02-0.87)และ(p=0.04 ,95%CI=0.02-0.63) ตามลําดับ 
  CD4  

จากการศึกษาน้ีพบว̂าเม่ือพิจารณาความสัมพันธAตามระดับของ CD4 พบว̂า CD4 <100 cells 
/mm3 กับ CD4 100 - 199 cells /mm3 มีความสัมพันธAกับการรอดชีพของผู]ป�วย ซ่ึงสอดคล]องกับ
การศึกษาของ Dominik Zenner ,Ibrahim Abubakar , Stefano Conti และคณะ (2015) ซ่ึงศึกษาเร่ือง 
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Impact of TB on the survival of people living with HIV infection in England, Wales and 
Northern Ireland พบว̂าเม่ือควบคุมตัวแปรต̂างๆ แล]ว ระดับ CD4 <100 cells /mm3 เส่ียงต̂อการตาย
เปSน 3.53 เท̂าเม่ือเทียบกับผู]ป�วยท่ีระดับ CD4 >350 cells /mm3 ซ่ึงแตกต̂างอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน95% (p <0.001 ,95%CI= 2.983 - 4.182) และกลุ̂มผู]ป�วยท่ีระดับ CD4 100 – 199 
cells /mm3 เส่ียงต̂อการตายเปSน 2.79 เท̂าเม่ือเทียบกับผู]ป�วยท่ีระดับ CD4 >350 cells /mm3 ซ่ึงแตกต̂าง
อย^างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน95% (p <0.001 ,95%CI= 2.32 - 3.36) และสอดคล]องกับ
การศึกษาของ Alexander J. Stockdale ,Joseph Nkuranga , M. Estee Torok และคณะ(2013) ซ่ึง
ศึ ก ษ า เร่ื อ ง  Initiation of antiretroviral therapy in HIV-infected tuberculosis patients in rural 
Kenya พบว̂าระดับ CD4 มีผลต̂อการรอดชีพอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% (p<0.001)  

Anemia due to chronic disease  
จากการศึกษาน้ีพบว̂า severe anemia มีความสัมพันธAกับการรอดชีพอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( 

ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (p<0.001, 95%CI=7.08-49.96)) โดยมีความเส่ียงต̂อการตาย 18.80 เท̂าเม่ือ
เทียบกับผู]ป�วยท่ีไม̂มีภาวะ anemia ส̂วน moderate anemia และ mild anemia มีความเส่ียงต̂อการตาย
ไม̂แตกต̂างกันอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน95% ซ่ึงสอดคล]องกับการศึกษาของAndrew D. 
Kerkhoff , Stephen D.Lawn และคณะ(2015) ซ่ึงรายงานว̂า severe anemia มีผลต̂อการรอดชีพของ
ผู]ป�วย และสอดคล]องกับการศึกษาของ E.Saathoff ,E.Villamor (2011) ซ่ึงกล̂าวไว]ว̂า ความชุกของ severe 
anemia มีนัยสําคัญสูงกับกลุ̂มHIV-TB โดยกลุ̂มผู]หญิงจะมี severe anemia 43.4% .  

Anti-TB sensitivity  
จากการศึกษาน้ีพบว̂า Anti-TB sensitivity มีความสัมพันธAกับการรอดชีพโดยการศึกษาน้ีมีท้ัง 

MDR-TB และ Mono resistance TB ซ่ึ งพบ ว̂าสอดคล] องกั บการศึ กษาของ S.Sungkanuparph 
,B.Empokalap ,S. Chottanapund และ W.Manosuthi (2007) ซ่ึงกล̂าวไว] ว̂า INH resistance,RMP 
resistance and MDR-TB were associated with shorter survival (p=0.005) และเม่ือควบคุมตัวแปร
ต̂างๆแล]ว MDR-TB เส่ียงต̂อการตายเปSน 11.7 เท̂าอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติ (95%CI= 2.1-64.9) และมี 
median survival time เท̂ากับ13.9 เดือน  
 สอดคล]องกับการศึกษาของ Neel R. Gandhi , N. Sarita Shah และคณะ(2010) พบว̂า อัตราตาย
จาก MDR and XDR TB มีความชุกสูงในกลุ̂ม HIV . ผู]ป�วยจํานวน 188 คนจาก 265 คน(71%) เปSน MDR 
TB และ 310 คนจาก 374 คน (83%) เปSน XDR TB, ตายอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001).  

Antiretroviral  
จากการศึกษาน้ีพบว̂าประเภทของการได]รับยาต]านไวรัสหลังจากควบคุมตัวแปรต̂างๆแล]ว พบว̂า

สัมพันธAกับการรอดชีพ โดยผู]ป�วยท่ีไม̂ได]รับยาต]านไวรัสในการรักษาเส่ียงต̂อการตายอย^างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ  ซ่ึ งสอดคล]องกับการศึกษาของ S.Sungkanuparph ,B.Empokalap, S. Chottanapund และ 
W.Manosuthi (2007) ซ่ึงบอกว̂า ผู]ป�วยท่ีไม̂ได] รับยาต]านไวรัสเส่ียงต̂อการตายเปSน 7.9 เท̂า อย^างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% (95%CI= 1.5-43.1,p=0.016) 
 สอดคล]องกับการศึกษาของ Weerawat M.,MD, Suthat C.,MD และคณะ(11) พบว̂าผู]ท่ีไม̂ได]รับ
ยาต]านไวรัสเส่ียงต̂อการตายเปSน 20 เท̂าของผู]ท่ีได]รับยาต]านไวรัส อย^างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 95% (95%CI=8.62-45.45,p< 0.001) อีกท้ังยังสอดคล]องกับการศึกษาของ Marcio Cristiano de 
Melo,Maria Rita Donalisio และ Ricardo Carlos Cordeiro(2015) ซ่ึงพบว̂า ผู]ที่ไม̂ได]รับยาต]านไวรัสเส่ียง
ต̂อการตายเปSน 8.62 เท̂าของผู]ท่ีได]รับยาต]านไวรัส อย^างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
(95%CI=6.11- 12.17,p< 0.001) 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

173 
 

ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�  
1. จากการศึกษาความสัมพันธAระหว̂างอายุกับอัตราการรอดชีพของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ 

วี /เอดสA ร̂วม พบว̂าผู]ป�วยในช̂วงอายุ 31-40 ปr มีการรอดชีพอย^างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.007) มีผู]ป�วย
ร]อยละ 34.2 ซ่ึงกลุ̂มน้ีมีจํานวนมากรองลงมาจากกลุ̂มท่ีมีอายุ 41 ปrขึ้นไปมีความเส่ียงต̂อการตายเปSน 2.77 เท̂า
เม่ือเทียบกับกลุ̂มอายุ19-30ปr ดังน้ันควรส̂งเสริมให]มีการรักษาและให]ความรู]กับผู]ป�วยท่ีมีอายุในช̂วงอายุ 31-
40 ปr ในเร่ืองการได]รับยาต]านไวรัส และการดูแลตนเอง เน่ืองจากประชากรกลุ̂มน้ีเปSนกลุ̂มผู]ใช]แรงงาน 

2. จากการศึกษาน้ีพบว̂าระดับเศรษฐานะทางสังคม มีผลต̂อการรอดชีพของผู]ป�วย โดยผู]ท่ีมี
ระดับเศรษฐานะตํ่า มีผลทําให]อัตราการรอดชีพลดลงไปด]วย จึงควรหามาตรการท่ีจะทําให]ผู]ป�วยเข]าถึงการ
รักษาได]ง^ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือให]ผู]ป�วยได]รับการรักษาอย^างเหมาะสมและมีอายุที่ยืนยาวยิ่งขึ้น 
 
ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป   

ทําการศึกษาอย^างเฉพาะเจาะจง หรือศึกษาแบบ prospective เพ่ือท่ีจะได]สร]างแบบบันทึกข]อมูล
ได]อย^างครอบคลุมและสามารถซักถามผู]ป�วย วิเคราะหAป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อการรอดชีพและป\จจัยท่ีเส่ียงต̂อ
การตายของผู]ป�วยวัณโรคท่ีมีการติดเช้ือเอช ไอ วี ร̂วมได]อย^างเท่ียงตรงมากกว̂าการศึกษาแบบ retrospective  
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บทคัดย�อ 
การศึกษาน้ี เปSนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาป\จจัยท่ีมี

ผลต̂อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ของประชาชนบ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรท่ีใช]ศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรวัยผู]ใหญ^ อายุ 20 – 60 ปr ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
213 คน เคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัยเปSนแบบสอบถาม วิเคราะหAข]อมูลโดยใช]โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติเชิง
พรรณา หาค̂าร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอ]างอิงได]แก̂ ไคสแควรA (Chi – square 
test) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAเพียรAสัน (Pearson’s Product Moment correlation Coefficient)  

ผลการศึกษา พบว̂ากลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศชาย จํานวน 116 คน คิดเปSนร]อยละ 55.4 
มีอายุระหว̂าง 31-40 ปr จํานวน 66 คน คิดเปSนร]อยละ 31.0 มีสถานภาพสมรส จํานวน 147 คน คิด
เปSนร]อยละ 69.0 มีระดับการศึกษาอยู̂ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 81 คน คิดเปSนร]อยละ 38.0 มี
การประกอบอาชีพรับจ]างท่ัวไป จํานวน 97 คน คิดเปSนร]อยละ 45.5 มีรายได]เฉลี่ยต̂อเดือนระหว̂าง 
5,001-10,000 บาท จํานวน 81 คน คิดเปSนร]อยละ 38.1 ท่ีพักอาศัยพักอยู̂บ]านตนเองจํานวน 183 
คน คิดเปSนร]อยละ 86.0 มีโรคประจําตัว จํานวน 54 คน ร]อยละ 25.4 โรคประจําตัวท่ีพบ 3 อันดับ
แรก ได]แก̂ 1) โรคเบาหวาน 2) โรคความดันโลหิตสูง 3) โรค/การเจ็บป�วยอ่ืนๆ เช̂น ปวดขา ปวดเอว 
มีภาวะโภชนาการในระดับปกติ จํานวน 155 คน คิดเปSนร]อยละ 72.8 โดยมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารอยู̂ในระดับปานกลาง ( X = 3.18, S.D. = 1.24) ป\จจัยนําเก่ียวกับการบริโภคอาหาร พบว̂ามี
ความรู]เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู̂ในระดับมาก ( X = 1.79, S.D. = .37) มีทัศนคติเก่ียวกับการ
บริโภคอาหารภาพรวมอยู̂ในระดับปานกลาง ( X = 3.21, S.D. = 1.29) ป\จจัยเอ้ือท่ีเก่ียวข]องกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู̂ในระดับดี ( X = 3.95, S.D. = .96) ป\จจัยเสริมท่ีเก่ียวข]องกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารภาพรวมอยู̂ในระดับดี ( X = 3.77, S.D. = 1.06)  

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร วัยผู]ใหญ^  
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Abstract 
This study was survey research. The objection was to study factors affecting 

food consumption behaviors of adults in Bankrok, Nong Khai Nam sub-district, Muang 
District, Nakhon Ratchasima province. The population used in this study is an adult 
citizen aged 20-60 years in the treatment area of Nong Khai Nam Subdistrict Health 
Promoting Hospital, Muang District. Nakhon Ratchasima. Province, 213 people. The 
research instrument was a questionnaire. Analyze data using software packages 
Descriptive statistics for percentage, mean, standard deviation the reference statistics 
are Chi-square and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results of the study revealed that most of the samples were 116 males, 
55.4%, aged between 31-40 years, 66 persons, 31.0%, married, 147 persons, 69.0%, have 
education level. Secondary level / Vocational certificate 81 people, accounting for 
38.0%, are employed in general employment, with 97 people accounting for 45.5%. The 
average monthly income between 5,001-10,000 baht, 81 people, accounting for 38.1 
percent, 183 people living in their own houses, accounting for 86.0 percent, with 54 
people with chronic diseases, 25.4 percent. The top 3 diseases found are 1) Diabetes 2) 
Hypertension 3) Other diseases and nutritional status at a normal level of 155 people, 
representing 72.8%. With food consumption behaviors at a medium level ( X = 3.18, 
S.D. = 1.24).Leading factors regarding food consumption It was found that the knowledge 
about food consumption was at a high level ( X = 1.79, S.D. = .37).The attitude towards 
food consumption was at a moderate level ( X  = 3.21, S.D. = 1.29). The factors related 
to food eating behavior were at a good level ( X = 3.95, S.D. = .96). The supplementary 
factors related to food eating behavior as a whole were good ( X = 3.77, S.D. = 1.06). 
 
Keywords: Food consumption behaviors, Adults 
 
บทนํา 

อาหารเปSนป\จจัยท่ีสําคัญต̂อชีวิตและสุขภาพของมนุษยA การได]รับอาหารท่ีไม̂เหมาะสมท้ัง
ประเภทและปริมาณย̂อมมีผลกระทบต̂อสุขภาพอย̂างหลีกเลี่ยงไม̂ได] วัยผู]ใหญ^เปSนช̂วงวัยท่ีมีการ
เจริญเติบโตเต็มท่ีเปSนวัยท่ีมีการพัฒนาทางด]านร̂างกายในด]านต̂างๆ และประสิทธิภาพในการทํางาน
เร่ิมเสื่อมลง จําเปSนต]องรับประทานอาหารให]หลากหลายและรับประทานอาหารให]พอดี การได]รับ
อาหารท่ีไม̂เหมาะสมท้ังประเภทและปริมาณย̂อมส^งผลกระทบทางลบต̂อภาวะสุขภาพท้ังในป\จจุบัน
และต̂อไปในอนาคต พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม̂ถูกต]อง เช̂น การบริโภคผักและผลไม]น]อย การ
บริโภคหวาน มัน เค็มท่ีมากเกินไป และการบริโภคอาหารอาหารท่ีปรุงไม̂สุกและไม̂สะอาด ส^งผลให]
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เกิดป\ญหาสุขภาพและโรคไม̂ติดต̂อเร้ือรังท่ีกําลังเปSนป\ญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศ ประเทศ
ไทยมีผู]เสียชีวิตจากโรคไม̂ติดต̂อเร้ือรัง หรือ NCDs เช̂น ความดัน หัวใจ เบาหวาน มะเร็ง โรคไต ถึง
ร]อยละ 75 หรือประมาณ 320,000 คนต̂อปr เฉลี่ยช่ัวโมงละ 37 คน ซึ่งประเทศไทยต]องรับภาระค̂า
รักษาพยาบาลมากกว̂า 25,000 ล]านบาทต̂อปr ขณะท่ีท้ังโลกมีคนเสียชีวิตจากโรคไม̂ติดต̂อเร้ือรังเปSน
สาเหตุของการเสียชีวิตมากกว̂า 36 ล]านคนท่ัวโลกในแต̂ละปr หรือคิดเปSนสัดส^วนร]อยละ 63 ของ
สาเหตุการตายสาเหตุของโรคไม̂ติดต̂อเร้ือรังมาจาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม̂ปลอดภัย ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลA สูบบุหร่ี และขาดการออกกําลังกาย  

พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยได]เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในอดีตคน
ไทยบริโภคข]าวกับปลาเปSนอาหารหลักและนิยมบริโภคผักเปSนประจํา แต̂ในป\จจุบันคนท่ีอาศัยอยู̂เขต
เมืองบริโภคไขมันและเน้ือสัตวAเพ่ิมข้ึน บริโภคผักและผลไม]ลดลง (องศAสวาท โกศัลวัฒนA,2545) 
ประชาชนมีท้ังการบริโภคอาหารท่ีส^งเสริมสุขภาพและส^งผลเสียต̂อสุขภาพ สําหรับอาหารกลุ^มท่ีมี
ผลเสียต̂อสุขภาพโดยเฉพาะในวัยทํางานคือบริโภคอาหารท่ีมีพลังงานสูง เช̂น ไขมันสัตวA นํ้าตาลสูง 
โดยพบว̂ามีการเติมนํ้าตาลลงในอาหารและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้าตาลในกลุ^มนํ้าอัดลม เคร่ืองด่ืมบํารุง
ร̂างกาย (ปาณบดี เอกะจักปกะ และคณะ,2552) พฤติกรรมการบริโภคนิยม ซึ่งจะมีลักษณะท่ีชอบ
บริโภคเปSนหลักไม̂ได]คํานึงถึงสุขภาพ? ชอบรับประทานของอร̂อยเกินความจําเปSน พฤติกรรมการ
เลียนแบบต̂างประเทศ เช̂น รับประทานอาหารต̂างชาติ ญี่ปุ�น เกาหลี หรือยุโรป พฤติกรรมตามวัย 
เช̂น วัยเด็ก ชอบอาหารท่ีมีสีสันวัยสูงอายุ เลือกรับประทานอาหารสุขภาพ การบริโภคอาหารท่ี
หลากหลายน้ัน ได]ส^งผลไปยังสุขภาพท่ีตามมาท่ีเรียกว̂า โรคร]ายสะสมจากการบริโภคคือโรคท่ีเกิดจาก
การสะสมของอาหารการกินเกินกว̂าร̂างกายขับถ̂ายออกมาได]หมดทําให]เกิดการสะสม เช̂น สะสมใน
หลอดเลือดจนตีบตัน หรือสะสมในเซลลAอวัยวะต̂างๆจนทําให]เกิดความผิดปกติของการทํางานของ
เซลลAและอวัยวะต̂างๆ (หมอชาวบ]าน,2550) ทําให]เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมัน
ผิดปกติ โรคท่ีเกิดจากความอ]วน โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี โรคหลอดเลือดเลือดหัวใจ (หลอดเลือด
หัวใจตีบตัน ทําให]เกิดหัวใจขาดเลือด) โรคหลอดเลือดสมอง (หลอดเลือดสมองตีบตัน ทําให]อัมพฤกษA
อัมพาต) และมะเร็งบางชนิด เช̂น มะเร็งปอด มะเร็งลําไส] มะเร็งเต]านม เปSนต]น ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาจาก
สถิติคนไทยจากร]อยละของผู]เสียชีวิตจากโรคท่ีสําคัญในปr 2560 (สํานักงานสถิติแห̂งชาติ,2560) 
พบว̂า โรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารน้ันติดอันดับ 1 ใน 10 ของผู]เสียชีวิต คือ โรคมะเร็ง
เปSนอันดับหน่ึง (ร]อยละ 120.5) โรคหลอดเลือดในสมอง (ร]อยละ 47.8) โรคหัวใจขาดเลือด (ร]อยละ 
31.8) โรคเบาหวาน (ร]อยละ 22) และโรคความดันโลหิตสูง (ร]อยละ 13.1) 

ส^วนในจังหวัดนครราชสีมาน้ัน พบว̂า จากสถิติผู]เสียชีวิตในปr พ.ศ 2560 มีจํานวนผู]เสียชีวิต
จากโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว̂า โรคหลอดเลือดสมอง (ร]อยละ 49.25) โรคหัวใจ
ขาดเลือด (ร]อยละ 29.49) โรคความดันโลหิตสูง (ร]อยละ 8.70) โรคเบาหวาน (ร]อยละ 15.47) อยู̂ใน
อันดับ 1 ใน 10 ของอัตราผู]เสียชีวิตต̂อ100,000 ประชากร (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข,2560) นับได]ว̂าจังหวัดนครราชสีมามีประชากรท่ีเสียชีวิตจากโรคท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ท้ังน้ีบริบทของพ้ืนท่ีนครราชสีมา เปSนศูนยAกลางความเจริญท่ีเติบโตไป
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อย̂างรวดเร็วในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปSนศูนยAกลางในการกระจายสินค]าและมี
ห]างสรรพสินค]าท่ีหลากหลาย รวมถึงทรัพยากรด]านอาหารเพ่ือการบริโภคท่ีสมบรูณA อาจเปSนสาเหตุ
หน่ึงท่ีส^งผลต̂อการบริโภคอาหารของประชาชนท่ีไม̂เหมาะสมและเปSนช̂วงวัยท่ีมีกําลังซื้อสินค]ามา
บริโภค เปSนต]น จากผลการดําเนินงานด]านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลหนอง
ไข̂นํ้า ปr พ.ศ 2561 พบว̂า กลุ^มโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คือ โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคเบาหวาน และมีประชากลุ^มวัยแรงงานอยู̂ในช̂วงอายุ 15-59 ปr จํานวน 4,035 คน 
(โรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลหนองไข̂นํ้า,2561) จากรายงานสถิติของประชากรวัยผู]ใหญ^ของ
จังหวัดนครราชสีมา ปrพ.ศ 2561 พบว̂าประชากรในกลุ^มวัยผู]ใหญ^มีท้ังหมด 1,531,168 (สถิติ
ประชากรและบ]าน,2561) และจากการสํารวจข]อมูลประชากรบ]านโกรก หมู̂6 ตําบลหนองไข̂นํ้า 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรมีท้ังหมด 738 คน แยกตามกลุ^มช̂วงอายุ พบว̂า ช̂วงอายุ 
20-60 ปr มีจํานวน 454 คน (ข]อมูลประชากรหมู̂บ]าน,2561) 

ดังน้ันผู]วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาป\จจัยท่ีมีผลต̂อกพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ 
บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือนําข]อมูลจากการศึกษาไปเปSน
แนวทางในการนําไปใช]ประโยชนAในการวางแผนดูแลสุขภาพและโภชนาการได]อย̂างเหมาะสมและ
สามารถมีสุขภาพร̂างกายท่ีสมบูรณAและแข็งแรง  
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา ป\จจัยนํา ป\จจัยเอ้ือ ป\จจัยเสริม และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยส^วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัย
ผู]ใหญ^ บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยนํา ป\จจัยเอ้ือ ป\จจัยเสริมกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวัยผู]ใหญ^ บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 

การศึกษาป\จจัยท่ีมีผลต̂อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ของประชาชนบ]านโกรก 
ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 213 คน เปSนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) เก็บรวบรวมข]อมูลโดยใช]แบบสอบถาม 

ป^จจัยนํา 

- ความรู]เก่ียวกับการบริโภคอาหาร 

- ทัศนคติต̂อพฤติกรรมการบริโภค 

ป^จจัยเอื้อ 

- แหล^งอาหาร 

- การเข]าถึงอาหาร 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ 

วัยผู]ใหญ̂ 
 

ป^จจัยส�วนบุคคล 
-อายุ               - เพศ  
- สถานภาพ      - ระดับการศึกษา  
- อาชีพ           - รายได]  
- ท่ีพักอาศัย     - โรคประจําตัว 
- ภาวะโภชนาการ 

ตัวแปรต�น 

ป^จจัยเสริม 
- การได]รับข]อมูลข̂าวสาร 

- บุคคลในครอบครัว 
- ญาติพ่ีน]อง 
- กลุ^มเพ่ือน 
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
- ศูนยAบริการสาธารณสุข 
- ข]อมูลในอินเตอรAเน็ต 
- สื่อออนไลนA 
- วิทยุ โทรทัศนA 
- สื่อสิ่งพิมพA เช^น วารสาร หนังสื่อ 
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การเลือกตัวอย�าง (Sampling) 
ในการวิจัยคร้ังผู]วิจัยได]สุ^มตัวอย̂างด]วยวิธีการเลือกกลุ^มตัวอย̂างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยมีเกณฑAการคัดเลือกดังน้ี 
เกณฑ�การคัดเลือกเข�าร�วมวิจัย (Inclusion criteria)       

 1. ประชากร บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หญิงหรือชายท่ีมี
อายุช̂วง 20 - 60 ปr 
        2. มีความสามารถอ̂านออกเขียนได] 
  3. ท่ีอาศัยอยู̂ใน หมู̂บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
    เกณฑ�การคัดออกจากการวิจัย (Exclusion criteria) 
     1. ไม̂สามารถให]ข]อมูลได] เช̂น อ̂านไม̂ออก เขียนไม̂ได] 
     2. ไม̂อยู̂ในช̂วงเวลาเก็บข]อมูลได] 
     3. ไม̂สามารถร̂วมโครงการวิจัยได] เช̂น ไม̂สะดวกใจให]ข]อมูลและคนท่ีอายุตํ่ากว̂าหรือ
มากกว̂าเกณฑAที่กําหนดไว] 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช]ในการเก็บรวบรวมข]อมูลในคร้ังน้ีเปSนแบบสอบถาม แบ̂งออกเปSน 5 ส^วนดังน้ี 
  ส^วนท่ี 1 ข]อมูลส^วนบุคคลของกลุ^มตัวอย̂าง ได]แก̂ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได] ท่ีพักอาศัย โรคประจําตัว ลักษณะคําถามเปSนแบบให]เลือกตอบ (Checklist) และเติม
ข]อความ (Open Ended) 
 ส^วนท่ี 2 ข]อมูลด]านป\จจัยนําเก่ียวข]องกับการบริโภคอาหาร 

ส^วนท่ี 3 เปSนแบบสอบถามเก่ียวกับป\จจัยเอ้ือท่ีมีผลต̂อการบริโภคอาหาร ประกอบด]วย 
แหล^งอาหารท่ีใช]บริการ การเข]าถึงอาหาร เปSนแบบมาตรวัดประเมินค̂า (Rating Scale) โดยให]ผู]ตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว  

ส^วนท่ี 4 เปSนแบบสอบถามป\จจัยเสริมต̂อการบริโภคอาหาร ได]แก̂ การรับข]อมูลข̂าวสารด]าน
โภชนาการจากสื่อต̂างๆ และได]รับคําแนะนําการสนับสนุนด]านโภชนาการจากบุคคลต̂างๆ เปSนคําถาม
แบบมีตัวเลือกให]ตอบและคําถามเปSนแบบมาตรวัดประเมินค̂า (Rating Scale) มี 3 ระดับ โดยให]
ผู]ตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว 

ส^วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ จํานวน 20 ข]อ 
เปSนคําถามแบบมีตัวเลือกให]ตอบและคําถามเปSนแบบมาตรวัดประเมินค̂า (Rating Scale) โดยให]
ผู]ตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 

การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผู]วิจัยได]ดําเนินการเก็บรวบรวมโดยการเก็บด]วยตนเองนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณAการวิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข]อมูลดังน้ี 
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ข้ันเตรียม 
 1.ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข]อมูลจากคณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุข
ศาสตรA วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันทA ถึงผู]อํานวยการโรงพยาบาลส^งเสริมสุขภาพตําบลหนองไข̂นํ้า
และผู]ใหญ^บ]าน บ]านโกรก  
 2. ประสานงานกับผู]ใหญ^บ]าน บ]านโกรกเพ่ือนัดหมายวัน เวลาในการเก็บข]อมูล เข]าช้ีแจง
รายละเอียดของแบบสอบถาม ช้ีแจงความสําคัญ 
 ข้ันดําเนินการ 
 1. เก็บรวบรวมข]อมูลโดยให]กลุ^มตัวอย̂างอ̂านแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามด]วยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกต]อง ความครบถ]วนสมบูรณAของแบบสอบถาม และลงข]อมูลใน
โปรแกรมสําเร็จรูปก̂อนทําการวิเคราะหAข]อมูลทางสถิติต̂อไป 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี วิเคราะหAข]อมูลโดยคอมพิวเตอรAโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีนํามาใช]ใน
การวิเคราะหAข]อมูล ได]แก̂ 

1. วิเคราะหAข]อมูลส^วนบุคคลด]วยสถิติเชิงพรรณา แสดงผลด]วยการแจกแจงค̂าจํานวนค̂าร]อย
ละ ค̂าเฉลี่ย ค̂าส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะหAข]อมูลความรู]เก่ียวกับการบริโภคอาหาร ภาพรวมแสดงผลด]วยค̂าจํานวน ร]อยละ 
ข]อมูลต̂อเน่ืองทําการวิเคราะหAโดยหาค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหAข]อมูลรายข]อ
แสดงผลด]วยจํานวน และร]อยละ 

3. วิเคราะหAข]อมูลทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร ภาพรวมแสดงผลด]วยค̂าจํานวน ร]อย
ละ ข]อมูลต̂อเน่ืองทําการวิเคราะหAโดยหาค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหAข]อมูลรายข]อ
แสดงผลด]วยจํานวน และร]อยละ 

4. วิเคราะหAข]อมูลป\จจัยเอ้ือเก่ียวกับการบริโภคอาหาร แสดงผลด]วยค̂าจํานวน ร]อยละค̂า
ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหAข]อมูลรายข]อแสดงผลด]วยจํานวน และร]อยละ 

5. วิเคราะหAข]อมูลป\จจัยเสริมเก่ียวกับการบริโภคอาหาร แสดงผลด]วยค̂าจํานวน ร]อยละค̂า
ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหAข]อมูลรายข]อแสดงผลด]วยจํานวน และร]อยละ 

6. วิเคราะหAข]อมูลพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคอาหาร ภาพรวมแสดงผลด]วยค̂าจํานวน ร]อย
ละ ข]อมูลต̂อเน่ืองทําการวิเคราะหAโดยหาค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหAข]อมูลรายข]อ
แสดงผลด]วยจํานวน และร]อยละ 
 7. วิเคราะหAความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยส^วนบุคคล ได]แก̂ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ท่ีพักอาศัย โรคประจําตัว ภาวะโภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^โดยใช]
สถิติทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAไคสแควAเทสตA (Chi-square test) 
 8. วิเคราะหAความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยส^วนบุคคล ได]แก̂ อายุ รายได]เฉลี่ยต̂อเดือนกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยทดสอบด]วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAของเพียรAสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
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9. วิเคราะหAความสัมพันธAระหว̂างความรู] ทัศนคติ ป\จจัยเอ้ือ ป\จจัยเสริมเก่ียวกับการบริโภค
อาหาร กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ โดยทดสอบด]วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAของ
เพียรAสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 จํานวนและร]อยละของประชาชนวัยผู]ใหญ^ บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได] ท่ีพักอาศัย โรค
ประจําตัว และภาวะโภชนาการ   

                                (n=213)  

ป̂จจัยส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
เพศ   
    หญิง 97 45.5 
    ชาย 116 54.5 

รวม 213 100 
อายุ   
    20-30 ปr 48 22.5 
    31-40 ปr 66 31.0 
    41-50 ปr 57 26.8 
    51-60 ปr 42 19.7 

รวม 213 100 
สถานภาพ   
    โสด 59 27.7 
    สมรส 147 69.0 
    หย̂า/แยกกันอยู̂ 4 1.9 
    หม]าย 3 1.4 

รวม 213 100 
ระดับการศึกษา   
    ไม̂ได]ศึกษา 5 2.3 
    ประถมศึกษา 71 33.3 
    มัธยมศึกษา/ปวช. 81 38.0 
    อนุปริญญา/ปวส. 37 17.4 
    ปริญญาตรี 18 8.5 
    สูงกว̂าปริญญาตรี 1 0.5 

รวม 213 100 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและร]อยละของประชาชนวัยผู]ใหญ^ บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได] ท่ีพักอาศัย โรค
ประจําตัว และภาวะโภชนาการ (ต̂อ) 

                                (n=213)  

ป̂จจัยส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
อาชีพ   
   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 24 11.3 
   ลูกจ]าง/พนักงานบริษัท 37 17.4 
   ค]าขาย/ธุรกิจส^วนตัว 27 12.7 
   นักเรียน/นักศึกษา 3 1.4 
   รับจ]างท่ัวไป 97 45.5 
   แม̂บ]าน/พ̂อบ]าน 4 1.9 
   ไม̂ได]ประกอบอาชีพ 5 2.3 
   อ่ืนๆ เช̂น ทํานา 16 7.5 

รวม 213 100 
รายได�เฉลี่ยต�อเดือน   
    ตํ่ากว̂า 5,000 บาท 35 16.4 
    5,000 – 10,000 บาท 81 38.1 
   10,001 – 15,000 บาท 61 28.6 
   15,001 – 20,000 บาท 20 9.4 
   20,001 บาทข้ึนไป 16 7.5 

รวม 213 100 
ท่ีพักอาศัย   
   บ]านตนเอง 183 86.0 
   บ]านเช̂า 13 6.1 
   บ]านพักข]าราชการ 2 0.9 
   พักอาศัยกับบิดามารดา 13 6.1 
   พักกับบุคคลอ่ืน 2 0.9 

รวม 213 100 
โรคประจําตัว   
    มีโรคประจําตัว 54 25.4 
    ไม̂มีโรคประจําตัว 159 78.9 

รวม 213 100 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและร]อยละของประชาชนวัยผู]ใหญ^ บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได] ท่ีพักอาศัย โรค
ประจําตัว และภาวะโภชนาการ (ต̂อ) 

                                (n=213)  
ป̂จจัยส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 

มีโรคประจําตัว   
    โรคเบาหวาน 20 9.4 
    โรคความดันโลหิตสูง 15 7.1 
    โรคหัวใจ 1 0.5 
    โรคไขมันในเลือดสูง 3 1.4 
    โรคตับ 2 0.9 
    โรคกระเพาะอาหาร 1 0.5 
    กรดไหลย]อน 1 0.5 
    ไมเกรน ปวดศรีษะ 2 0.9 
    โรค/การเจ็บป�วยอ่ืนๆ เช̂น ปวดขา ปวดเอว  9 4.2 

รวม 54 25.4 
ภาวะโภชนาการ   

    ตํ่ากว̂าเกณฑA    (BMI <18.50 Kg/ ) 9 4.2 

    ปกติ         (BMI = 18.50 – 22.99 Kg/ ) 155 72.8 

    นํ้าหนักเกิน     (BMI = 23.00 – 24.99 Kg/ ) 24 11.3 

    อ]วน         (BMI = 25.00 – 29.99 Kg/ ) 20 9.4 

    อ]วนอันตราย    (BMI > 30.00 Kg/ ) 5 2.3 

รวม 213 100 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและร]อยละของวัยผู]ใหญ ̂จําแนกตามระดับความรู]เก่ียวกับการบริโภคอาหาร บ]าน
โกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา               

 (n=213) 

ความรู�เก่ียวกับการบริโภคอาหาร จํานวน ร�อยละ 
มีความรู]อยูในระดับปานกลาง 14 6.6 
มีความรู]อยู̂ในระดับมาก 199 93.4 

รวม 213 100 
 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหAข]อมูลจํานวนและร]อยละของวัยผู]ใหญ^ จําแนกตามระดับ

ความรู]เก่ียวกับการบริโภคอาหาร บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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พบว̂า วัยผู]ใหญ^ มีความรู]เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู̂ในระดับมาก จํานวน 199 คน คิดเปSนร]อยละ 
93.4 และมีความรู]อยู̂ในระดับปานกลาง จํานวน 14 คน คิดเปSนร]อยละ 6.6  

 
ตารางท่ี 3 จํานวนและร]อยละของวัยผู]ใหญ^ จําแนกตามระดับทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร บ]าน
โกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา                

(n=213) 

ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร จํานวน ร�อยละ 
มีทัศนคติอยู̂ในระดับปานกลาง 203 95.3 
มีทัศนคติอยู̂ในระดับดี 10 4.7 

รวม 213 100 
 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหAจํานวนและร]อยละของวัยผู]ใหญ^ จําแนกตามระดับทัศนคติ

เก่ียวกับการบริโภคอาหาร พบว̂า วัยผู]ใหญ^ มีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู̂ในระดับปานกลาง 
จํานวน203 คน คิดเปSนร]อยละ 95.3 รองลงมาคือ มีทัศนคติอยู̂ในระดับดี จํานวน 10 คน คิดเปSนร]อย
ละ 4.7 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนและร]อยละของวัยผู]ใหญ^ จําแนกตามระดับป\จจัยเอ้ือเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 
บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา           

(n=213) 

ระดับป̂จจัยเอ้ือเก่ียวกับการบริโภคอาหาร จํานวน ร�อยละ 
ป\จจัยเอ้ืออยู̂ในระดับดี 145 68.1 
ป\จจัยเอ้ืออยู̂ในระดับปานกลาง 63 29.6 
ป\จจัยเอ้ืออยู̂ในระดับไม̂ดี 5 2.3 

รวม 213 100 
 
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหAข]อมูลจํานวนและร]อยละของวัยผู]ใหญ^ จําแนกตามระดับ

ป\จจัยเอ้ือเก่ียวกับการบริโภคอาหาร บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
พบว̂า ป\จจัยเอ้ืออยู̂ในระดับดี จํานวน 145 คน คิดเปSนร]อยละ 68.1 รองลงมาป\จจัยเอ้ืออยู̂ในระดับ
ปานกลาง จํานวน 63 คน คิดเปSนร]อยละ 29.6 และป\จจัยเอ้ือยอยู̂ในระดับไม̂ดี จํานวน 5 คน คิดเปSน
ร]อยละ 2.3 
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ตารางท่ี 5 จํานวนและร]อยละของวัยผู]ใหญ ̂จําแนกตามระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร บ]านโกรก 
ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา                

(n=213)                     

ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จํานวน ร�อยละ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู̂ในระดับดี 12 5.6 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู̂ในระดับปานกลาง 198 93.0 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู̂ในระดับไม̂ดี 3 1.4 

รวม 213 100 
 
จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหAจํานวนและร]อยละของวัยผู]ใหญ^ จําแนกตามระดับพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว̂า พฤติกรรม
การบริโภคอยู̂ในระดับปานกลาง จํานวน 198 คน คิดเปSนร]อยละ 93.0 รองลงมาคือพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยู̂ในระดับดี จํานวน 12 คน คิดเปSนร]อยละ 5.6 และพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู̂ใน
ระดับไม̂ดี จํานวน 3 คน คิดเปSนร]อยละ 1.4  

วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างป̂จจัยส�วนบุคคล ได�แก� อายุ รายได�เฉลี่ยต�อเดือน ภาวะ
โภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู�ใหญ� โดยทดสอบด�วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ตารางท่ี 6 ความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยส^วนบุคคล ได]แก̂ อายุ รายได]เฉลี่ยต̂อเดือน ภาวะโภชนาการ
กับการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา                

 (n=213) 
ป̂จจัยส�วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคอาหาร p-value 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ�เพียร�สัน(r)  

อายุ -.100 .144 
รายได]เฉลี่ยต̂อเดือน .000 .997 
ภาวะโภชนาการ -.048 .489 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ p-value < 0.05 
 

จากตารางท่ี 6 หาความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยส^วนบุคคล ได]แก̂ อายุ รายได]ต̂อเดือน ภาวะ
โภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ ผลการวิเคราะหA พบว̂า อายุ รายได]ต̂อเดือน 
ภาวะโภชนาการ ไม̂มีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ 
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วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างความรู� ทัศนคติ ป̂จจัยเอ้ือ ป̂จจัยเสริมเก่ียวกับการบริโภค
อาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู�ใหญ� โดยทดสอบด�วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
ของเพียร�สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ตารางท่ี 7 ความสัมพันธAระหว̂างความรู] ทัศนคติ ป\จจัยเอ้ือ ป\จจัยเสริมเก่ียวกับการบริโภคอาหารกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^  บ]านโกรก ตําบลหนองไข̂นํ้า อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา                                               

(n=213)                                                      
ป̂จจัย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร p-value 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ�เพียร�สัน(r)  

ความรู]เก่ียวกับการบริโภคอาหาร  .236** 0.001 
ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร  .231** 0.001 
ป\จจัยเอ้ือเก่ียวกับการบริโภคอาหาร .103 0.133 
ป\จจัยเสริมเก่ียวกับการบริโภค
อาหาร 

-.047 0.499 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ p-value < 0.01 
 

จากตารางท่ี 7 หาความสัมพันธAระหว̂างความรู] ทัศนคติ ป\จจัยเอ้ือ ป\จจัยเสริมเก่ียวกับการ
บริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ ผลการวิเคราะหA พบว̂า ความรู]มี
ความสัมพันธAกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value < .01 โดยมีค̂า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธA .236ทัศนคติมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ p-value < .01 โดยมีค̂าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธA .231 ส^วนป\จจัยเอ้ือและป\จจัยเสริมไม̂มี
ความสัมพันธAกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว̂าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ภาพรวมอยู̂ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส^วนใหญ^มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง ร]อยละ 93.0 
ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ เช̂น การศึกษาของกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
อาจส^งผลให]มีระดับความรู]ท่ีเกิดจากการเรียนรู] ประสบการณA ท่ีทําให]เกิดการสื่อสารทางด]าน
พฤติกรรม และนําความรู]มาใช]ประโยชนAโดยภาพรวมมีความรู]เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู̂ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล]องกับการศึกษา ของ เครือมาศ มีเกษม (2558) พบว̂าความรู]เก่ียวกับอาหารจานด̂วน
ของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู̂ในระดับมาก ซึ่งไม̂เปSนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว] 

ป̂จจัยส�วนบุคคลมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู�ใหญ� บ�านโกรก 
ตําบลหนองไข�น้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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    ความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยส^วนบุคคล ได]แก̂ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ี
พักอาศัย โรคประจําตัวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ ผลการวิเคราะหA พบว̂า โรค
ประจําตัวมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย̂างมีนัยสําคัญท่ี p-value < .05? แต̂จาก
ตารางท่ี 5 ไม̂พบความสัมพันธAทางสถิติ 

ป̂จจัยนํา ได�แก� ความรู� ทัศนคติ ป̂จจัยเอ้ือ ได�แก� แหล�งอาหาร การเข�าถึงอาหาร ป̂จจัย
เสริม ได�แก� การรับรู�ข�อมูลข�าวสาร มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู�ใหญ� 
บ�านโกรก ตําบลหนองไข�น้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

ความสัมพันธAระหว̂างความรู] ทัศนคติ ป\จจัยเอ้ือ? ป\จจัยเสริม เก่ียวกับการบริโภคอาหารกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู]ใหญ^ ผลการวิเคราะหA พบว̂า ความรู]มีความสัมพันธAกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value < 0.01 โดยมีค̂าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAเท̂ากับ 
0.236 ทัศนคติมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value < 
0.01 โดยมีค^าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAเท̂ากับ 0.231 ซึ่งเปSนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ัง 

ความรู]เก่ียวกับการบริโภคอาหารของกลุ^มตัวอย̂าง มีความรู]เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู̂ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาระดับความรู]ส^วนใหญ^มีความรู]ระดับความรู]มาก ร]อยละ 93.4 รองลงมาคือมี
ความรู]อยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 6.6 ซึ่งมีผลมาจากการศึกษาของกลุ^มตัวอย̂างพบว̂าส^วนใหญ^จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  

ป\จจัยเอ้ือท่ีเก่ียวข]องกับการบริโภคอาหารของกลุ^มตัวอย̂าง มีป\จจัยเอ้ืออยู̂ในระดับดี เม่ือ
พิจารณาระดับป\จจัยเอ้ือส^วนใหญ^อยู̂ในระดับดี ร]อยละ 68.1 รองลงมามีป\จจัยเอ้ืออยู̂ในระดับปาน
กลาง ร]อยละ 29.6 และมีป\จจัยเอ้ืออยู̂ในระดับไม̂ดี ร]อยละ 2.3 ซึ่งอาจเปSนผลมาจากกลุ^มตัวอย̂างมี
แหล^งอาหารท่ีสามารถเข]าถึงได]ง̂ายท้ังการคมนาคม การขนส^ง และการเดินทางไปยังแหล^งอาหารได]
อย̂างสะดวก เช̂น การทําอาหารกินเอง ร]านอาหารตามสั่ง ตลาด/ตลาดชุมชน รถพุ̂มพวง/รถขาย
กับข]าว ห]างสรรพสินค]า ร]านสะดวกซื้อ ซึ่งใกล]เคียงกับ จงกลณี ตุ]ยเจริญ และคณะ (2547) พบว̂า
สตรีวัยผู]ใหญ^ส^วนใหญ^จะซื้ออาหารท่ีร]านขายของชําในหมู̂บ]าน ซึ่งสะดวกใกล]บ]าน แต̂ในการซื้อของ
ใช]ส^วนใหญ^จะนิยมซื้อท่ีห]างสรรพสินค]าในเมือง ซึ่งมีของใช]ให]เลือกเยอะตามความต]องการ ราคาถูก 
รวมท้ังกลุ^มตัวอย̂างท่ีศึกษาในคร้ังน้ีส^วนใหญ^มีรายได]เพียงพอต̂อค̂าใช]จ̂ายในการซื้ออาหาร โดย
การศึกษาในคร้ังน้ีกลุ^มตัวอย̂างมีรายได]ระหว̂าง 5,000 – 10,000 บาทต̂อเดือน ซึ่งสอดคล]อง
การศึกษาของ วาสนา พวงมาลัย และคณะ (2548) พบว̂ารายได]เฉลี่ยต̂อเดือนของประชาชนในเขต
จตุจักร มีรายได]ระหว̂าง 5,000 – 10,000 บาทต̂อเดือน 

ป\จจัยเสริมท่ีเก่ียวข]องกับการบริโภคอาหารของกลุ^มตัวอย̂าง มีป\จจัยเสริมอยู̂ในระดับดี เม่ือ
พิจารณาระดับป\จจัยเสริมส^วนใหญ^อยู̂ในระดับดี ร]อยละ 55.9 รองลงมามีระดับป\จจัยเสริมอยู̂ใน
ระดับปานกลาง ร]อยละ 41.8 และมีป\จจัยเสริมอยู̂ในระดับไม̂ดี ร]อยละ 2.3 จากการศึกษา พบว̂า
แหล^งข]อมูลข̂าวสารท่ีได]รับบ̂อยมากท่ีสุดคือจากบุคคลในครอบครัว รองลงมาคือจากอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) และศูนยAบริการสาธารณสุข 
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ข�อเสนอแนะ 
ควรมีมาตราการโดยองคAการบริหารส^วนท]องถ่ินให]ประชาชนปรับพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร ให]มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีข้ึน ท้ังการส^งเสริมความรู]และปรับทัศนคติต̂อการบริโภค
อาหารโดยใช]สื่อสารรูปแบบต̂างๆ เพ่ือส^งเสริมให]ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีมากข้ึน 
       บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ควรมีการรณรงคAให]ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมี
ประโยชนAและบริโภคอาหารอย̂างเหมาะสมพอดี เพ่ือป�องกันป\ญหาทุพโภชนาการและโรคจากการ
บริโภคอาหาร เช̂น ลดอาหารรสหวาน ลดมัน ลดเค็ม เปSนต]น 
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การดัดแปลงรถตุ�กๆใช�มอเตอร�แทนเครื่องยนต�เกียร�เดินหน�า 3 เกียร�  
ขนาด 5 กิโลวัตต� 

Tuk Tuk Modification use a moter instead of a 5 KW  
engine with 3 gear  
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บทคัดย�อ 

    งานวิจัยน้ี เปSนการดัดแปลงรถสามล]อเคร่ืองให]ใช]พลังงานไฟฟ�าแทนเคร่ืองยนตAท่ีใช]พลังงาน
จากนํ้ามันเช้ือเพลิงมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาการทํางานของรถสามล]อเคร่ืองไฟฟ�าและทดสอบ
ประสิทธ์ิภาพของรถสามล]อเคร่ืองไฟฟ�านํารถเสามล]อเคร่ืองเก̂ามาถอดเคร่ืองยนตAออกมอเตอรAไฟฟ�า
มาชนเกียรเดิมมีเกียรAเดินหน]า3เกียรAถอยหลัง1เกียรAส^งกําลังผ^านเพลากลางไปเฟ¢องท]ายไปยังล]อรถ
เกิดการเคลื่อนท่ี 
    หลักการทํางานของรถสามล]อเคร่ืองไฟฟ�ามีดังน้ี เร่ิมจาก โดยรถสามล]อเคร่ืองไฟฟ�ามีอุปกรณA
และหลักการทํางานดังน้ี อุปกรณAได]แก̂ มอเตอรAไฟฟ�าระบบ AC ขนาด 5 กิโลวัตตA 2800 รอบต̂อนาที 
ชุดควบคุมมอเตอรA ชุดแปลงกระแสไฟฟ�า คันเร̂งไฟฟ�า ชุดชารAจแบตเตอร่ี และ แบตเตอร่ีขนาด 48
โวลลA 120แอมปª จ̂ายกระแสไฟฟ�าไปให]แก̂ มอเตอรA AC 5 กิโลวัตตA 2800 รอบต̂อนาที หลังจากน้ัน
มอเตอรAจะจ̂ายกําลังผ^านชุดเฟ¢องของชุดเกียรAและส^งกําลังไปยังชุดเฟ¢องท]ายต̂อไปเพลาล]อหลังท้ังสอง
ข]างทําให]รถสามารถเคลื่อนท่ีได] 
    ผลการทดสอบพบว̂ารถสามล]อเคร่ืองไฟฟ�า สามารถทําความเร็วได] 50 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง 
ระยะทางว่ิงได] 93.5กิโลเมตรต̂อการชารAจ ใช]เวลาในการชารAจ 6.7 ช่ัวโมง 

 
คําสาํคัญ: รถสามล]อเคร่ืองไฟฟ�า, สมรรถนะของรถสามล]อเคร่ืองไฟฟ�า 
 

Abstract 
    This research is a modification of tricycle taxi to use electric energy instead of 
engines that use energy from fuel. The objective is to study the work of electric 
tricycle taxi and test the performance of electric tricycle taxi The electric tricycle taxi 
has the following equipment and principles. Equipment including AC motor power 
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system, 5 kw, 2800 rpm motor control Electric throttle conversion kit, battery charger 
kit And a 48V 120A battery 
    The working principle of electric tricycle taxi is as follows: Starting from a 48V 
120A battery, supplying electricity to the AC 5 kw 2800 rpm motor. After that, the 
motor will supply power through the gear set of the gearbox and send power to the 
axle set and send it. Power to both rear wheels, allowing the car to move 
    The test results showed that electric tricycle taxi can speed 50 kilometers per 
hour Can run distance 93.5 kilometers per charge It takes 6.7 hours  
 
Keywords: Electric tricycle taxi, Performance of electric tricycle taxi 
 
บทนํา 
     ในสภาพอดีตถึงป\จจุบันประเทศไทยมีรถสาธารณะเปSนจํานวนมากท่ีอยู̂ในกรุงเทพมหานคร
และในจังหวัดใหญ^ๆว่ิงรับส^งผู]โดยสารท้ังวัน รถยนตA แท็กซี่ รถเมลAสาธารณะ รถมอเตอรAไซรับจ]าง 
และ รถสามล]อเคร่ือง ซึ่งรถเหล^าน้ี ใช]เคร่ืองยนตAสันดาบภายในเปSนตัวต]นกําลังทําให]ปล^อยก�าซไอเสีย 
ออกมาจากท̂อไอเสีย ทําให]เกิดป\ญหาเก่ียวกับมลพิษทางสิ่งแวดล]อม ได]แก̂ มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางเสียง เกิดฝุ�น PH 2.5 ในอากาศ มลพิษได]ทําลายสิ่งแวดล]อมหมายถึง สิ่งแวดล]อมตามธรรมชาติท่ี
ถูกปนเป¢£อนไปด]วยสิ่งสกปรก หรือสารมลพิษ ทําให]ลักษณะหรือสมบัติแตกต̂างกันออกไปจากเดิมหรือ
ธรรมชาติ โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเลวลงซึ่งส^งผลเสียต̂อสุขภาพ ส^วนใหญ^มลพิษทางอากาศจะ
ส^งผลโดยตรงต̂อสุขภาพของมนุษยAและสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะมีผลกระทบต̂อภูมิอากาศท่ัวโลกอย̂างท่ีไม̂เคย
ปรากฏมาก̂อนให]สอดคล]องทางภาครัฐมีโครงการนํารถยนตAท่ีขับเคลื่อนด]วยไฟฟ�ามาจําหน̂ายใน
อนาคต 
     จากป\ญหามลพิษทางอากาศท่ีได]กล^าวมา ผู]วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะสร]างรถสามล]อเคร่ืองไฟฟ�า
ข้ึน เพ่ือแก]ไขป\ญหาทางอากาศ โดยผู]วิจัย ทําการดัดแปลงรถสามล]อเคร่ืองให]ใช]พลังงานไฟฟ�าแทน
เคร่ืองยนตAท่ีใช]พลังงานจากนํ้ามันเช้ือเพลิงมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาการทํางานของรถสามล]อเคร่ือง
ไฟฟ�าและทดสอบประสิทธ์ิภาพของรถสามล]อเคร่ืองไฟฟ�านํารถสามล]อเคร่ืองเก̂ามาถอดเคร่ืองยนตA
ออกมอเตอรAไฟฟ�ามาใส^แทนชนเกียรเดิมเกียรAเดินหน]า3เกียรAถอยหลัง1เกียรAส^งกําลังผ^านเพลากลางไป
เฟ¢องท]ายไปยังล]อรถเกิดการเคลื่อนท่ี โดยมี มอเตอรAไฟฟ�าระบบ AC ขนาด 5 กิโลวัตตA 2800 รอบต̂อ
นาที ชุดควบคุมมอเตอรA ชุดแปลงกระแสไฟฟ�า คันเร̂งไฟฟ�า ชุดชารAจแบตเตอร่ี และ แบตเตอร่ีขนาด 
48โวลลA 120แอมปª จ̂ายกระแสไฟฟ�าไปให]แก̂ มอเตอรA AC 5 กิโลวัตตA 2800 รอบต̂อนาที หลังจาก
น้ันมอเตอรAจะจ̂ายกําลังผ^านชุดเฟ¢องของชุดเกียรAและส^งกําลังไปยังชุดเฟ¢องท]ายต̂อไปเพลาล]อหลังท้ัง
สองข]างทําให]รถสามารถเคลื่อนท่ีได] จะทําการทดสอบหาความเร็วของรถยนตA ระยะทางการว่ิงต̂อ
การชารAจไฟระยะเวลาการชารAจไฟ และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ�า  
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วัตถุประสงค�ของงานวิจัย  
 1. เพ่ือสร]างและทดสอบสมรรถนะรถสามล]อเคร่ืองขับเคลื่อนด]วยมอเตอรAเหน่ียวนําสามเฟส

ขนาด 5 กิโลวัตตA เกียรAเดินหน]า 3 เกียรA 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 [1]. งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาการใช]พลังงานของแบตเตอร่ีตะก่ัว – กรดดีสไซเคล
และแบตเตอร่ีลิเธียมสําหรับรถยนตAไฟฟ�าท่ีใช]มอเตอรAขนาด 2 กิโลวัตตAรถไฟฟ�า ได]รับการดัดแปลง
จากรถตุ�กตุ�กท่ีใช]ในเชิงพาณิชยAของประเทศไทย การทดลองใช]แบตเตอร่ี 2 ชนิดท่ีมีแรงดันและความ
จุเท̂ากันคือ 60 โวลลA 48 แอมปªต̂อช่ัวโมง โดยไม̂ใช]การทดสอบโหลดและโหลด 200 กิโลกรัม 
ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีคือการหาความเร็วสูงสุดการใช]พลังงานและระยะทางสูงสุด การทดลองท่ี
สมบูรณAของผลลัพธA 2 ประเภทคือการแสดงประสิทธิภาพโดยรวมท่ีดีของแบตเตอร่ี ลิเธียม ความเร็ว
สูงสุดของแบตเตอร่ี ลิเธียม ดีกว̂าแบตเตอร่ีตะก่ัวกรดท้ังท่ีไม̂มีโหลดและเง่ือนไขการทดสอบโหลด 
200 กิโลกรัมสําหรับ 30.74% และ 27.25% รถไฟฟ�า ท่ีไม̂มีนํ้าหนักมีอัตราการใช]พลังงานของ ลิ
เธียม ตํ่ากว̂า ตะก่ัวกรด เฉลี่ย 23.51% อัตราการใช]พลังงานในช̂วง 200 กิโลกรัมของแบตเตอร่ีท้ัง
สองประเภทมีความคล]ายคลึงกันเน่ืองจากผลกระทบจากอุณหภูมิสูง ระยะทางสูงสุดของ รถไฟฟ�า 
เม่ือใช] ลิเธียม น้ันดีกว̂า ตะก่ัวกรด เฉลี่ย 38.51 กม. ทําให]แบตเตอร่ี ลิเธียม มีความจุสูง คําสําคัญ: 
ยานพาหนะไฟฟ�า, แบตเตอร่ีตะก่ัวกรด, แบตเตอร่ีลิเธียม, การใช]พลังงาน 
     [2]. การวิจัยหาอัตราเร̂งรถบรรทุกขนาดเล็ก ได]รับการดัดแปลงโดยใช]มอเตอรA 5 กิโลวัตตAได]
วิเคราะหAจากนํ้าหนัก 100 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม 200 กิโลกรัม 250 กิโลกรัมและ 300 กิโลกรัม 
ด]วยขีด จํากัด ความเร็ว 10 กม. / ชม., 20 กม. / ชม., 30 กม. / ชม. และ 40 กม. / ชม.อุณหภูมิ
โดยรอบระหว̂างการทดสอบอยู̂ท่ีเฉลี่ย 35 ° C ท่ีเมืองโบราณอําเภอเมืองสมุทรปราการในประเทศ
ไทย. เพราะการวิเคราะหAเร̂งรถบรรทุกขนาดเล็กโหลด ผลการวิเคราะหAแสดงให]เห็นถึงความเร̂งในการ
วิเคราะหAของรถบรรทุกขนาดเล็กท่ีใช]มอเตอรAขนาด 5 kw ท่ี 0-40 กม. / ชม. ซึ่งการเร̂งความเร็วโดย
เฉลี่ย 6.2s สามารถรับนํ้าหนักได] 300 กิโลกรัม 
     [3] งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษา รถโดยสารดัดแปลงโดยใช]มอเตอรAไฟฟ�า 5 kw 
สําหรับขับเคลื่อนล]อหลัง โดยการถอดเคร่ืองยนตAออกและติดต้ังมอเตอรA AC กําลังไฟ 5 กิโลวัตตA, 
มอเตอรAควบคุม, ตัวแปลง DC, คันเร̂ง, เคร่ืองชารAจและแบตเตอร่ี 48V 160A เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพความเร็วในการทดสอบระยะทางต̂อเคร่ืองชารAจเวลาต̂อชารAจและการใช]พลังงานไฟฟ�า 
ผลท่ีได]จากการทดลองพบว̂าพลังงานของยานพาหนะสามารถทําความเร็วได] 50 กม./ชม. มีระยะทาง 
80 กม /ชม. ต̂อท่ีชารAจ ใช] เวลาในการชารAจ 6.7 ชม.  
      [4] การปรับปรุงระบบส^งจ̂ายกําลังของรถจักรยานยนตAของมอเตอรAไฟฟ�ากระแสตรงในการ
ขับเคลื่อน รถให]สามารถว่ิงได]ท่ีความเร็ว 40 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง ใช]มอเตอรAไฟฟ�ากระแสตรงชนิด
แม̂เหล็ก ถาวรขนาดกําลังไฟฟ�า 500 วัตตA แรงดันไฟฟ�า 24 โวลทA ควบคุมความเร็วมอเตอรAโดยใช]
วงจรชอป เปอรAและมีการติดต้ังชุดชารAจประจุแบตเตอร่ีไว]กับตัวรถเพ่ือความสะดวกในการใช]งาน  
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   [5]. รถ ATV ไฟฟ�า ผู]จัดคําวิจัยได]ออกแบบรถ ATV ไฟฟ�าท่ีขับเคลื่อนด]วยมอเตอรAไฟฟ�า
กระแสตรง 48v 750w ใช]แบตเตอร่ีขนาด 12v 4ก]อน ต̂ออนุกรมกันจากผลการทดลองรถ ATV 
ไฟฟ�าเม่ือเป�ดสวิตสAไฟจะถูกจ̂ายไปท่ีกล^องควบคุมและถ̂ายทอดกําลังจากมอเตอรAไปสู^ล]อหลังด]วยโซ^ 
จากผลการทดสอบการขับข่ีรถ ATV ไฟฟ�าและทําการตรวจวัดความเร็วในการขับเคลื่อนว̂าแต̂ละรอบ
น้ันทําความเร็วเฉลี่ย 20-35 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
   1. การออกแบบระบบขับเคลื่อน 
   ในการสร]างรถสามล]อไฟฟ�า ดัดแปลงตัวยึดมอเตอรAไฟฟ�าเข]ากับชุดเกียรAเดิมเดินหน]า3เกียรA
ถอยหลัง1เกียร ระบบขับเคลื่อนล]อหลัง 
   ตัวถังสามารถโดยสารคนได] 5-6 คน มีท่ีน่ังคนขับด]านหน]าหน่ึงท่ีน่ังท่ีน่ังของผู]โดยสาร จะอยู̂
ด]านหลังของท่ีน่ังคนขับ นํ้าหนักบรรทุกได]ไม̂เกิน 500 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุดไม̂เกิน 45 กิโลเมตรต̂อ
ช่ัวโมง สามารถเดินหน]า3เกียรAและถอยหลัง1เกียรAได] 
   2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
      ในการออกแบบและสร]างรถไฟฟ�าทางผู]วิจัย มีวิธีการดําเนินงานอย̂างเปSนข้ันตอนต้ังแต̂เร่ิม 
ค]นหาข]อมูลต̂างๆท่ีเก่ียวข]องจากน้ันนํามาวิเคราะหAและกําหนดกรอบแนวคิดใน การออกแบบและ
กําหนดขนาดของช้ินส^วนตลอดจนการเลือกใช]อุปกรณAต̂างๆไปจนถึงข้ันตอนการสร]างและทดลองเพ่ือ
เก็บผลข]อมูลโดยลําดับดังรายละเอียดดังต̂อไปน้ี 
   3. อุปกรณ�และวิธีการ  
   อุปกรณAชุดติดต้ังรถยนตAใช]มอเตอรAไฟฟ�า 5 กิโลวัตตA 
     1 มอเตอรAไฟฟ�า AC Motor 
 

 
 

 ภาพท่ี 1 มอเตอรAไฟฟ�า 
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2. กล^องควบคุมมอเตอรAไฟฟ�า ขนาด 100-400 แอมปª 
 

 
 

ภาพท่ี 2 กล^องควบคุมมอเตอรAไฟฟ�า 
 

 3. เคร่ืองดีซี-อินเวอรAเตอรA ขนาด 48 โวลลA 
 

 
 ภาพท่ี 3 ดีซ-ีอินเวอรAเตอรA  

 
  4. อุปกรณAส^วนประกอบ  

 

 
 

 
 ภาพท่ี 4 อุปกรณAส^วนประกอบ 

 
    



198 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

5 เคร่ืองชารAจแบตเตอร่ี 

 
 ภาพท่ี 5 เคร่ืองชารAจแบตเตอร่ี  

        
6 แบตเตอร่ีรถยนตAไฟฟ�า 
 

 
 

 ภาพท่ี 6 แบตเตอร่ีรถยนตAไฟฟ�า  
 
  วิธีการติดต้ังชุดอุปกรณAมอเตอรAไฟฟ�าเข]ากับรถยนตA 
  1 นํารถยนตAที่ต]องการติดต้ังมอเตอรAไฟฟ�ามาตรวจเช็คสภาพรถยนตAความพร]อมของรถยนตA 
                       

 
 
 
 

 
 

 
 ภาพท่ี 7 รถยนตAนํามาติดต้ังมอเตอรAไฟฟ�า 5 กิโลวัตตA 

 
     2. นําชุดเกียรAประกอบกับชุดจับยึดท่ีมีการออกแบบ พร]อมกับติดต้ังมอเตอรAไฟฟ�าเข]ากับเกียรA 
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  3. ติดต้ังชุดเกียรAมอเตอรAไฟฟ�าขนาด 5 กิโลวัตตA เข]ากับรถยนตA 
 

          
ภาพท่ี 8 ชุดเกียรAมอเตอรAไฟฟ�าเข]ากับรถยนตA  

 

     4. ติดต้ังชุดสายไฟฟ�ากําลังระหว̂างชุดมอเตอรAไฟฟ�าไปยังชุดกล^องควบคุมมอเตอรAไฟฟ�า 
 5. เม่ือติดต้ังมอเตอรAไฟฟ�าทุกส^วนประกอบสมบูรณA ทําการตรวจสอบระบบไฟฟ�า  
       

   
  

ภาพท่ี 9 การติดต้ังมอเตอรAไฟฟ�า 5 กิโลวัตตA เสร็จสมบูรณA 
 

    

   
       

ภาพท่ี 10 การทดสอบเกียรA123 ข้ึนทางชัน 45 องศา และมีนํ้าหนักบรรทุก 500 กิโลกรัม 
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5 ข้ันตอนการทดสอบรถยนตAเใช]มอเตอรAไฟฟ�า 5 กิโลวัตตA 
4.5.1 ตรวจสภาพความพร]อมของรถยนตAก̂อนการทดสอบ 
4.5.2 ทําการดึงสวิทชAหลักต̂อกระแสไฟฟ�าแบตเตอร่ี 
4.5.3 เป�ดสวิทชAกุญแจ ON      

    4.5.4 ทําการเหยียบคันเร̂งรถยนตAเคลื่อนท่ี พร]อมกับการจดบันทึกผลการทดสอบ 
4.5.5 ทําการทดสอบการว่ิงรถยนตA พร]อมกับจดบันทึกผลลงในตารางการทดสอบ 
4.5.6 ทําการทดสอบว่ิงรถยนตAจนแบตเตอร่ีไฟหมด เพ่ือหาความเสถียรในการชารAจ

แบตเตอร่ีพร]อมกับจดบันทึกผล 
4.5.7 เม่ือแบตเตอร่ีไฟหมด นํารถยนตAชารAจแบตเตอร่ี พร]อมกับจดบันทึกผลการชารAจ

แบตเตอร่ี 
4.5.8 ทําการว่ิงทดสอบรถตุ�กๆไฟฟ�าท่ีความเร็วคงท่ี 20, 30, 40, และ 50 กม.ต̂อ ชม. พร]อม

กับบันทึกผล 
การว่ิงทดสอบ  
 

ผลการวิจัย 
  1. การทดสอบระยะการว่ิงของรถยนต�ไฟฟ�าต�อการชาร�จ1คร้ัง 
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ภาพท่ี 11 การทดสอบระยะการว่ิงของรถยนตAไฟฟ�าต̂อการชารAจ1คร้ัง 

   *ค̂าเฉลี่ยระยะทางการว่ิง 93.5 กิโลเมตร ท่ีใช]ความเร็วรถยนตA 20 – 50 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง 
     
  จาก ภาพท่ี 11 จะแสดงให]เห็นการทดสอบความเร็วของรถสามล]อต̂อระยะทางการว่ิงด]วย
ความเร็ว 20,30,40,50กิโลเมตร โดยการทดสอบคร้ังท่ี 1 จะทําการว่ิงทดสอบ 3 รอบดว]ยความเร็ว 
20 กิโลเมตรต̂อ ช่ัวโมง จากการทดสอบพบว̂ารถสามล]อสามารถทําระยะทางได] 115กิโลเมตร,110
กิโลเมตร,100 กิโลเมตรตามลําดับ การทดสอบคร้ังท่ี 2 จะทําการว่ิงทดสอบ 3 รอบด]วยความเร็ว 30 

ค̂าเฉล่ียระยะทางการว่ิง 
93.5 km/hr 
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กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง จากการทดสอบพบว̂ารถสามล]อสามารถทําระยะทางได] 100กิโลเมตร100
กิโลเมตร97กิโลเมตร ตามลําดับ การทดสอบคร้ังท่ี 3 ทําการทดสอบว่ิง 3 รอบด]วยความเร็ว 40 
กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง จาการทดสอบพบว̂ารถสามล]อสามารถทําระยะทางได] 90กิโลเมตร,85กิโลเมตร
,83กิโลเมตร ตามลําดับ การทดสอบค้ังท่ี 4 คร้ังสุดท]าย ทําการว่ิงทดสอบ 3 รอบด]วยความเร็ว 50
กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง จากการทดสอบพบว̂ารถสามล]อสามารถทําระยะทางได] 83กิโลเมตร,78กิโลเมตร
,75กิโลเมตรตามลําดับ การทดสอบท้ัง 4 คร้ังด]วยความเร็ว 20,30,40,50 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง 
รถสามล]อสามารถทําระยะทางเฉลี่ยได] 93.8 กิโลเมตร 
 2. การทดสอบหาระยะทางการว่ิงของรถยนต�ต�อการชาร�จไฟ 
 รถยนตAใช]พลังงานใช]แบตเตอร่ีเปSนต]นพลังงานในการขับเคลื่อน 48โวลลA DC 120 แอมปª 
และใช]เคร่ืองชารAจไฟแบตเตอร่ีขนาดไฟฟ�า 220 โวลลA AC เฮิรตซA ชารAจไฟเข]าแบตเตอร่ี 220 โวลลA 
DC 25 แอมปª  
 สมการการคํานวณการชารAจแบตเตอร่ี T = (C/I)x1.2 
      T เท̂ากับ เวลาในการชารAจ 
      C เท̂ากับ ปริมาณความจุของแบตเตอร่ี 
      I เท̂ากับ กระแสไฟฟ�าท่ีไหลผ^าน 
  ดังน้ันเวลาในการชารAจได] = (120A/25A)x1.2 
  เวลาในการชารAจได]เท̂ากับ 5.7 ช่ัวโมง 
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ภาพท่ี 12 แสดงระยะเวลาการชาร�จไฟแบตเตอร่ีต�อระยะทางการว่ิง 

    *ค̂าเฉลี่ยระยะเวลาการชารAจไฟหน่ึงคร้ังได] 6.7 ชม.ท่ีใช]ความเร็วรถยนตA 20 – 50 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง 
       
 จาก ภาพท่ี 12 จะแสดงให]เห็นระยะเวลาในการชารAจไฟฟ�าเข]าสู^แบตเตอร่ีต̂อระยะทางการ
ว่ิงของรถสามล]อ จะทําการทดสอบ 4 คร้ังแต̂ละคร้ังใช]ระยะทางท่ีแตกต̂างกัน โดยใช]ระยะทางดังน้ี 
115กิโลเมตร ,95กิโลเมตร ,75กิโลเมตร ,50กิโลเมตร ตามลําดับ การทดสอบคร้ังท่ี1 จะทําการเดิน
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รถ3 รอบโดยใช]ระยะทางรอบละ 115กิโลเมตร แต̂ละรอบใช]เวลาในการชารAจ 8ช่ัวโมง ,7ช่ัวโมง ,7
ช่ัวโมง ตามลําดับ ค̂าเฉลี่ยระยะเวลาการชารAจแบตเตอร่ี 7.3ช่ัวโมง การทดสอบคร้ังท่ี2 จะทําการเดิน
รถ3 รอบโดยใช]ระยะทางรอบละ 95 กิโลเมตรแต̂ละรอบใช]เวลาในการชารAจ 7ช่ัวโมง ,7 ช่ัวโมง,6.5
ช่ัวโมง ตามลําดับ ค̂าเฉลี่ยระยะเวลาการชารAจแบตเตอร่ี 6.8 ช่ัวโมงการทดสอบคร้ังท่ี3 จะทําการเดิน
รถ3 รอบโดยใช]ระยะทางรอบละ 75 กิโลเมตรแต̂ละรอบใช]เวลาในการชารAจ 7ช่ัวโมง,6.5ช่ัวโมง ,6.5
ช่ัวโมง ตามลําดับ ค̂าเฉลี่ยระยะเวลาการชารAจแบตเตอร่ี 6.6ช่ัวโมงการทดสอบคร้ังท่ี4 จะทําการเดิน
รถ3 รอบโดยใช]ระยะทางรอบละ 50กิโลเมตร แต̂ละรอบใช]เวลาในการชารAจ 6.5ช่ัวโมง ,6.5ช่ัวโมง ,6
ช่ัวโมง ตามลําดับ ค̂าเฉลี่ยระยะเวลาการชารAจแบตเตอร่ี 6.3ช่ัวโมง จากการทดสอบท้ัง4 คร้ังบพว̂าจะ
มีการใช]ระยะเวลาในการชารAจแบตเตอร่ีเฉลี่ยอยู̂ที่ 6.7 ช่ัวโมง 
 
อภิปรายผล 
     หลังจากกลุ^มวิจัยได]ประประกอบตัวรถเสร็จก็ได]ทําการทดสอบประสิทธิภาพของรถสามล]อ
โดยทําการทดสอบแบ̂งออกเปSน 2ข้ันตอนได]แก̂ 1.การทดสอบความเร็วของรถสามล]อไฟฟ�าต̂อระยะ
ทางการว่ิง 2.การทดสอบเพ่ือหาระยะเวลาการชารAจแบตเตอร่ีต̂อระยะทางการว่ิง 
    ทดสอบความเร็วของรถสามล]อไฟฟ�าต̂อระยะทางการว่ิง การทดสอบความเร็วของรถสามล]อ
ไฟฟ�าต̂อระยะทางการว่ิงจะทําการทดสอบด]วยความเร็ว 20, 30, 40, 50 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง การ
ทดสอบด]วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง พบว̂ารถสามล]อสามารถทําระยะทางเฉลี่ยได] 111.6 
กิโลเมตร การทดสอบด]วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมง พบว̂ารถสามล]อสามารถทําระยะทางเฉลี่ย
ได] 99 กิโลเมตร การทดสอบด]วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมงพบว̂ารถสามล]อสามารถทํา
ระยะทางเฉลี่ยได] 86 กิโลเมตร การทดสอบด]วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต̂อช่ัวโมงพบว̂ารถสามล]อ
สามารถทําระยะทางเฉลี่ยได] 78.6 กิโลเมตรจากผลการทดสอบท้ัง 4 คร้ังพบว̂ารถสามล]อสามารถทํา
ระยะทางเฉลี่ยได] 93.8 กิโลเมตร  
    จะแสดงให]เห็นระยะเวลาในการชารAจไฟฟ�าเข]าสู^แบตเตอร่ีต̂อระยะทางการว่ิงของรถสามล]อ 
จะทําการทดสอบ 4 คร้ังแต̂ละคร้ังใช]ระยะทางท่ีแตกต̂างกัน โดยใช]ระยะทางดังน้ี 115 ,95 ,75 ,50
กิโลเมตร ตามลําดับ การทดสอบคร้ังท่ี1 จะทําการเดินรถ3 รอบโดยใช]ระยะทางรอบละ 115กิโลเมตร 
แต̂ละรอบใช]เวลาในการชารAจ 8 ,7 ,7 ตามลําดับ ค̂าเฉลี่ยระยะเวลาการชารAจแบตเตอร่ี 7.3ช่ัวโมง 
การทดสอบคร้ังท่ี2 จะทําการเดินรถ3 รอบโดยใช]ระยะทางรอบละ 95 กิโลเมตรแต̂ละรอบใช]เวลาใน
การชารAจ 7,7,6.5ช่ัวโมง ตามลําดับ ค̂าเฉลี่ยระยะเวลาการชารAจแบตเตอร่ี 6.8 ช่ัวโมงการทดสอบคร้ัง
ท่ี3 จะทําการเดินรถ3 รอบโดยใช]ระยะทางรอบละ 75 กิโลเมตรแต̂ละรอบใช]เวลาในการชารAจ 7,6.5 
,6.5ช่ัวโมง ตามลําดับ ค̂าเฉลี่ยระยะเวลาการชารAจแบตเตอร่ี 6.6ช่ัวโมงการทดสอบคร้ังท่ี4 จะทําการ
เดินรถ3 รอบโดยใช]ระยะทางรอบละ 50กิโลเมตร แต̂ละรอบใช]เวลาในการชารAจ 6.5 ,6.5,6ช่ัวโมง 
ตามลําดับ ค̂าเฉลี่ยระยะเวลาการชารAจแบตเตอร่ี 6.3ช่ัวโมง จากการทดสอบท้ัง4 คร้ังบพว̂าจะมีการ
ใช]ระยะเวลาในการชารAจแบตเตอร่ีเฉลี่ยอยู̂ที่ 6.7 ช่ัวโมง 
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ข�อเสนอแนะ 
    ในการออกแบบและสร]างดัดแปลงรถตุ�กๆไฟฟ�าทางผู]วิจัย มีวิธีการดําเนินงานอย̂างเปSน
ข้ันตอนต้ังแต̂เร่ิม ค]นหาข]อมูลต̂างๆท่ีเก่ียวข]องจากน้ันนํามาวิเคราะหAและกําหนดกรอบแนวคิดใน 
การออกแบบและกําหนดขนาดของช้ินส^วนตลอดจนการเลือกใช]อุปกรณAต̂างๆไปจนถึงข้ันตอนการ
สร]างและทดลองเพ่ือเก็บผลข]อมูลโดยลําดับแต̂ยังติดป\ญหา ต]นทุนในการจัดทํายังมีมูลค̂าสูงมาก 
โดยเฉพาะอุปกรณA หลัก มอเตอรAขับเคลื่อน แบตเตอร่ีลิเทียม และกล^องคอนโทรน ต]องสั่งนําเข]ามา
จากต̂างประเทศ  
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การออกแบบ และสร�างเตาเผาถ�านชนิดอบแห�ง 
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บทคัดย�อ 
การเผาถ̂าน เปSนวิถีด้ังเดิมท่ีพบเห็นได]ท่ัวไปตามพ้ืนท่ีส^วนใหญ^ในชนบทถ̂าน ท่ีได]จากการเผา

จะถูกนําไปใช]ประโยชนAสําหรับการหุงต]มและทําประโยชนAอ่ืนๆ ในระดับครัวเรือน บทความน้ีเปSน
การศึกษาเก่ียวกับการผลิตถ̂านไม]ท่ีมีประโยชนAในการใช]เปSนเช้ือเพลิงสําหรับหุงต]มอาหาร ในอดีต
นิยมเผาถ̂านไม]แต̂ละคร้ังในปริมาณมากด]วยเตาเผาถ̂านแบบด้ังเดิม เช̂น เตาหลุม เตาดิน และเตาอิฐ 
เปSนต]น แต̂จากสภาพป\ญหาพ้ืนท่ีป�าไม]ลดลง ทําให]ขาดแคลนไม]ท่ีใช]ในการเผาถ̂าน รวมถึงป\ญหาด]าน
สิ่งแวดล]อม และข]อจํากัดด]านเวลาในการเผาถ̂าน จึงมีการส^งเสริมเทคโนโลยีการเผาถ̂านด]วยเตาเผา
ถ̂านประสิทธิภาพสูง เช̂น เตาเผาถ̂านแบบถัง 200 ลิตร เปSนต]น 
 การทดลองน้ีได]จัดทําเตาอบถ̂านชนิดอบแห]งชนิดท̂อระบายแรงดัน โดยเปรียบเทียบระหว̂าง 
1 ท̂อระบายแรงดัน และแบบ 4 ท̂อระบายแรงดัน เพ่ือประสิทธิภาพ และระยะเวลาในการเผาถ̂าน 
จากการทําลองพบว̂าในช̂วงท่ี 1 ชนิดถัง 4 ท̂อระบายแรงดัน จะคลายความร]อนหรือ แก�สซิไฟเออรA
ก̂อนชนิดถัง 1 ท̂อระบายแรงดัน เน่ืองจากมีท̂อระบายแรงดันมากกว̂า จึงสามารถกระจายความร]อน
ได]มากกว̂า ช̂วงท่ี 2 ชนิดถัง 1 ท̂อระบายแรงดันจะเกิดพลังงานความร]อนหมุนเวียนได]เร็วกว̂า 
เน่ืองจากแก�สซิไฟเออรAภายในถังถูกบังคับให]ออกทางเดียว ทําให]มีแรงดันแก�สซิไฟเออรAมากกว̂า ชนิด
ถัง 4 ท̂อระบายแรงดัน โดยระยะเวลาในการเผาถ̂านดีขึ้นเม่ือเทียบกับเตาเผาถ̂านแบบด้ังเดิม 
 
คําสําคญั: เตาเผาถ̂าน, ชนิดอบแห]ง, แก�สซไิฟเออรA 
 

Abstract 
 This work is a wood charcoal produced from charcoal burning which is useful 
for use as fuel for cooking food. Help improve soil nourishment And is a mixture of 
certain industrial chemicals, etc. In the past, it was popular to burn wood charcoal 
each time in large quantities with traditional charcoal furnaces such as pit burners, 
clay stoves and brick furnaces, etc. However, due to the problem of reduced forest 
area Causing a shortage of wood used to burn charcoal Including environmental 
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problems Therefore promoting the technology of burning charcoal with high 
efficiency charcoal kiln such as 200 liter tank charcoal kiln etc. 
 Experimental drying of charcoal oven By comparing between 1 pressure 
relief pipe and 4 pressure relief pipe For efficiency And the time to burn charcoal It 
was found that during the 1st stage, the tank type 4 pressure relief pipe Will release 
heat or Gasifier before tank type 1, pressure relief pipe Because there are more 
pressure relief pipes Therefore able to dissipate heat more than phase 2. Type 1 tank 
pressure relief pipe will generate heat energy circulating faster than Because the gas 
in the tank is forced to exit one way Causing the gas pressure to be greater than the 
type of 4-pressure tank, and total burning time is better than previous type. 
 
Keywords: Charcoal stove, Drying type, Gasifier 
 
บทนํา 
 ถ̂านไม]ผลผลิตและประโยชนAจากการเผาถ̂าน ถ̂านไม] เปSนผลผลิตท่ีได]จากไม]ซึ่งถูกสลายตัว
ด]วยความร]อน โดยทําการเผา ไหม]ถ̂านภายในบริเวณท่ีมีอากาศอยู̂เบาบาง หรือในทางเทคนิคคือ
กระบวนการแยก สารอินทรียAภายในไม]ในสภาวะท่ีมีอากาศอยู̂น]อยมาก เม่ือมีการให]ความร]อน
ระหว̂าง การเผาถ̂าน จะช̂วยกําจัดนํ้า นํ้า มันดิน และสารประกอบอ่ืนๆออกจากไม] ผลผลิต 54 ท่ีได]
จากกระบวนการ คือ สารต̂างๆประกอบด]วย คารAบอน (80%) นอกจากน้ันจะ เปSนสารประกอบ
ไฮโดรคารAบอน (10-20%) เถ]า (0.5-10%) และแร̂ธาตุต̂างๆ เช̂น กํา มะถันและฟอสฟอรัส ถ̂านท่ีได]
จากกระบวนการผลิตจะมีปริมาณคารAบอนสูงและ ไม̂มีความช้ืน ทํา ให]มีปริมาณพลังงานในถ̂านสูง 
โดยมีค^าเปSนสองเท̂าของปริมาณ พลังงานในไม]แห]ง (สุพรชัย ม่ังมีสิทธ์ิ, 2549) 
 ลักษณะของถ̂านไม]ท่ีมีคุณภาพดีไม̂จํา เปSนต]องเปSนถ̂านท่ีมีค̂าความร]อนสูงสุด แต̂ต]องมี
คุณสมบัติท่ีดีของถ̂านทางด]านอ่ืนๆ ประกอบ คือ เปSนข้ีเถ]าน]อย มีฝุ�นถ̂าน น]อย ใช]ได]นาน ร]อนระอุ 
ไม̂มีควันหรือกลิ่นฉุนในขณะลุกไหม] ไม̂มีการแตกปะทุใน ขณะติดไฟ หรืออาจจะมีการแตกปะทุได]
บ]างเพียงเล็กน]อย มีความแกร̂งของถ̂าน แตกหักยาก ทําให]สะดวกในการขนส^งและเก็บรักษา (บริษัท
ทีวีบูรพาจํากัด, 2556) และ (จิระพงษAคูหากาญจนA, ไม̂ระบุ) 
 ท้ังน้ีถ̂านจะมีคุณภาพดีมากน]อยเพียงใดข้ึนอยู̂กับป\จจัยหลัก 2 ป\จจัย คือ 1) ชนิดของไม]ท่ีใช]
ในการผลิตถ̂าน โดยท่ัวไปไม]เน้ือแข็งจะให]ถ̂านไม]ท่ีมีคุณภาพดีกว̂าไม]เน้ืออ̂อนจากข]อมูลการสอบถาม
พ̂อค]าแม̂ค]าท่ีใช]ถ̂าน และผู]ผลิตถ̂าน พบว̂าถ̂านไม]ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดคือถ̂านจากไม]โกงกาง และถ̂าน
จากไม]มะขาม โดยเช่ือว̂าถ̂านจากไม]มะขามจะให]พลังงานความร]อนสูง และมีระยะเวลาการเผาไหม]
นานกว̂าไม]ชนิดอ่ืน (อธิรัช ราชเจริญ, 2555) และยังมีการศึกษาศักยภาพทางด]านพลังงานและ การ
เปรียบเทียบผลผลิตถ̂านของไม]เทียมไม]สีเสียดแก̂น และไม]ยูคาลิปตัสพบว̂าไม]สีเสียดแก̂นเหมาะท่ีจะ
นํา มาใช]เปSนถ̂านหุงต]มมากกว̂าไม]ยูคาลิปตัสและไม]เทียม (มาลี ภานุนํา ภา และคณะ, 2540)  
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การควบคุมอุณหภูมิและอากาศถ]าสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเตาถ̂าน ขณะท่ีเผาถ̂านให]
คงท่ี 400 องศาเซลเซียสก็จะได]ปริมาณเน้ือถ̂านสูง แต̂ถ]าอุณหภูมิสูงกว̂าน้ีจะได]เน้ือถ̂านน]อย ดังน้ัน
ถ]าต]องการเร̂งเวลาให]เผาถ̂านเสร็จเร็ว โดยโหมเร̂งไฟ หน]าเตามากความร]อนจะเข]าไปในเตาเร็วและ
มาก ทําให]ไม]ฟ¢นในตัวเตาลุกติดไฟและเผาไหม]อย̂างรวดเร็ว ผลผลิตถ̂านท่ีได]จะน]อยและคุณภาพไม̂ดี 
มีปริมาณก�าซจากเน้ือไม]มากถ̂านจึงไม̂แกร̂งแต̂ถ]าควบคุมอากาศและไฟหน]าเตาให]ค̂อยเปSนค̂อยไป 
ปริมาณ ก�าซจากไม]ฟ¢นในเตาจะน]อยและทํา ให]ถ^านมีคุณภาพดีกว̂า (สุพรชัย ม่ังมีสิทธ์ิ, 2549)  
 การเผาถ̂านยังถูกมองว̂าก̂อให]เกิดป\ญหาด]านสิ่งแวดล]อม จากการตัดไม]ทําลายป�าเพ่ือนําไม]
มาผลิตถ̂าน และป\ญหาเร่ืองควันไฟในการเผาถ̂านท่ีสร]างมลภาวะ ให]กับพ้ืนท่ีใกล]เคียงและการเผา
ถ̂านเองก็ยังเผชิญกับสภาวะป\ญหาเร่ืองไม]ท่ีใช]ในการเผาถ̂านหายากมากข้ึนเน่ืองจากไม]ขนาดใหญ^ถูก
โค̂นลงเปSนจํานวนมากโดยส^วนใหญ^ ไม̂มีการปลูกทดแทน จากเดิมท่ีเคยหาไม]ได]ในพ้ืนท่ีใกล]หมู̂บ]านก็
ต]องออกไปหาวัตถุดิบ ยังแหล^งท่ีไกลออกไปส^งผลให]ค̂าใช]จ̂ายในการซื้อวัตถุดิบเพ่ิมสูงข้ึน จึงเกิดการ
ปรับตัว ท้ังด]านชนิดเตาและชนิดไม]ท่ีใช]ในการเผาถ̂าน ดังท่ีกล^าวไปแล]วข]างต]น ดังน้ัน เพ่ือให]อาชีพ
เผาถ̂านมีความย่ังยืนโดยไม̂สร]างป\ญหาสิ่งแวดล]อม จึงควรมีแนวทางการจัดการ ในพ้ืนท่ีดังต̂อไปน้ี 1)
จัดหาพ้ืนท่ีปลูกไม]โตเร็วหมุนเวียน ดังเช̂น การปลูกต]นไม] โกงกางในพ้ืนท่ีส^วนตัวเพ่ือใช]สําหรับ
หมุนเวียนในการนํามาเผาถ̂านในพ้ืนท่ีตําบลย่ีสาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 2)การใช]เศษ
ก่ิงไม]ก]านไม]ทดแทนการใช]ลําต]นเพียงอย̂างเดียว 3) จัดหาวัตถุดิบทางเลือก 3)การปลูกต]นไม]ทดแทน
ในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ (อธิรัช ราชเจริญ, 2555) และ 4) ควรทําการเผาถ̂าน ในพ้ืนท่ี
ห̂างไกลผู]คน หรือในพ้ืนท่ีที่มีการปลูกต]นไม]เปSนแนวรอบสําหรับป�องกันควัน 
 เตาเผาถ̂านชนิดถัง200 ลิตร รูปแบบของเตาเผาถ̂านชนิดน้ีได]รับการ พัฒนาเพ่ิมเติมจากสํา 
นักงานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษAพลังงานพ้ืนท่ี 7 จังหวัดอุบลราชธานีโดยนํารูปแบบและ
กรรมวิธีการผลิตมาจาก เตาผลิตถ̂านประสิทธิภาพสูง (เตาอิฐ) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษAพลังงาน ซึ่งมีผลผลิตถ̂านประมาณ 32% มาประยุกตAใช]กับถัง 200 ลิตร ให]ผลผลิตถ̂าน
ประมาณ 20% ตํ่ากว̂าเตาผลิตถ̂านประสิทธิภาพสูง(เตาอิฐ) แต̂จะสูงกว̂าการผลิตถ̂านแบบดิน กลบ 
หรือแกลบกลบ ซึ่งมีผลผลิต 18% (สํา นักงานพลังงานภูมิภาคท่ี 5 นครราชสีมา, 2550) เตาเผาถ̂าน
ประเภทน้ีมีทั้งชนิดท่ีใช]เผาถ̂านในถังแนวต้ังและเผาถ̂านในถังท่ีวาง 60 แนวนอน โดยพบว̂าเตาแนวต้ัง
มีข]อดีคือ สามารถโยกย]ายไปเผาได]สะดวกท้ังในท่ีไร̂ ท่ีนา หรือบ]านเรือนตนเอง 

เน่ืองจากข]อจํากัดในการเผาถ̂านท่ีมีหลายลักษณะ ดังน้ันผู]จัดทําโครงงานมีแนวคิด ออกแบบ
และสร]างเตาเผาถ̂านชนิดอบแห]งเพ่ือลดคารAบอนไดออกไซดAและลดการเกิดมลภาวะต̂อสิ่งแวดล]อม 
และ ข]อจํากัดทางด]านเวลาจากการเผาถ̂านแบบเดิมเพ่ือประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยมีแนวคิดท่ีจะจัดทํา
เตาอบถ̂านชนิดอบแห]งชนิดท̂อระบายแรงดัน โดยเปรียบเทียบระหว̂าง 1 ท̂อระบายแรงดัน และแบบ 
4 ท̂อระบายแรงดัน เพ่ือประสิทธิภาพ และระยะเวลาในการเผาถ̂าน โดยมีสมมติฐานว̂าชนิดถัง 4 ท̂อ
ระบายแรงดันน้ันจะใช]เวลาในการเผาถ̂านโดยรวมน]อยท่ีสุด  
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
     1. เพ่ือออกแบบ และสร]างเตาเผาถ̂านชนิดอบแห]ง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบเตาเผาถ̂านชนิดอบแห]ง ระหว̂าง 1 ท̂อระบายแรงดัน และ 4 ท̂อระบาย
แรงดัน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีมุ̂งศึกษาสภาพสิ่งแวดล]อม เพ่ือลดคารAบอนไดออกไซดAและลดการเกิด
มลภาวะต̂อสิ่งแวดล]อม จากการเผาถ̂านแบบเดิม 

2. การศึกษาคร้ังน้ี ทําการทดสอบเผาถ̂านแบบอบฟ¢นไม]ให]เปSนถ̂าน 
 

การดําเนินการวิจัย 
การดําเนินงานการทําโครงการเตาเผาถ̂านชนิดอบแห]งทางคณะผู]ขัดทําแบ̂งข้ันตอนการ

ดําเนินงานไว]ดังน้ี 
1. ออกแบบโครงสร]าง 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 หลักการทํางานของเตาอบ 
  

อุปกรณAในการทําโครงงาน 
  1) ถังโลหะขนาดความจุ 200 ลิตร 
  2) เหล็กกล^องสําหรับท̂อเช้ือเพลิง ขนาด 4x4 น้ิว 

3) เหล็กกล^องสําหรับท̂อระบายแก�สซิไฟเออรAภายในถัง ขนาด 2x1 น้ิว 
 4) สังกะสีแผ^นเรียบสําหรับหุ]มฉนวนด]านนอกของเตาเผาชนิดอบแห]ง 

5) แกลบดําใช]เปSนฉนวนกันความร]อน 
  6) สกรูเกลียวปล^อยสําหรับยึดแผ^นสังกระสีกับถังนํ้ามัน 200 ลิตร สําหรับหุ]นฉนวน 

7) เหล็กเส]น 2 หุน สําหรับเช่ือมอ]อมถัง 200 ลิตร เพ่ือหุ]มสังกระสีและใส^แกรบดํา, 
ประกอบตะแกรงใส^ในถัง 
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  2. ข้ันตอนการทําเตาเผาถ̂านชนิดอบแห]ง 
2.1. จัดเตรียมเหล็กกล^องขนาด 4x4 น้ิว สําหรับท̂อเช้ือเพลิง เพ่ือสร]างท̂อเช้ือเพลิง และ

เจาะรูสําหรับเช่ือมเหล็กกล^อง ขนาด 2x1 น้ิวเพ่ือเปSนท̂อระบายแก�สซิไฟเออรA โดยท่ีท̂อระบายแก�สซิ
ไฟเออรAมีขนาดความสูง 70 เซนติเมตร ดังรูปภาพ ซึ่งดังรูปภาพจะมีอยู̂ 2 แบบ ถังท่ี 1 จะมีท̂อ
ระบายแก�สซิไฟเออรAท^อเดียว ส^วนถังท่ี 2 จะมีท^อระบายแก�สซิไฟเออรA 4 ท̂อ เพ่ือจะทําการทดลองว̂า
เม่ือเพ่ิมท̂อระบายแก�สซิไฟเออรA จะเปSนอย̂างไร 

 

   
 
 

ภาพท่ี 2 รูปแบบท̂อเช้ือเพลิง และท̂อระบายแรงดันภายใน  
   

2.2 เจาะด]านล^างของถัง ขนาด 4x4 น้ิว เพ่ือใส^ท^อเช้ือเพลิง 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการเจาะด]านล^างของถังเพ่ือใส^ท^อเช้ือเพลิง 

(ก) ชนิด 1 ท̂อระบายแรงดัน (ข) ชนิด 4 ท̂อระบาย
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 2.3 เจาะฝาถังขนาด 4x4 น้ิว ทําปลอกสวมติดกับฝาท้ัง เพ่ือสะดวกต̂อการเป�ด – ป�ด 
และดามฝาถังเพ่ือความแข็งแรง 
 2.4 เจาะช̂องเติมเช้ือเพลิงท่ีด]านบนของท̂ออากาศ และติดต้ังช̂องใส^เช้ือเพลิง ทํามุม 45 องศา 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 5 ข้ันตอนการทําช̂องใส^เช้ือเพลิง 
 

2.5 ทําตะแกรง เพ่ือกระจายความร]อนด]านล^างของเตาเผา และสะดวกต̂อการเอาถ̂าน
ออกจากถัง  
 

  
 

 
ภาพท่ี 6 ทําตะแกรงรองก]นถัง  

  

(ก) แบบถังชนิด 1 ท̂อระบายแรงดัน (ข) แบบถังชนิด 4 ท̂อระบายแรงดัน 
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2.6 เช่ือมเหล็กเส]น 2 หุน อ]อมถังเพ่ือหุ]มสังกะสี 
 2.7 หุ]มสังกะสแีละใส^แกรบดําเพ่ือหุ]มฉนวนถัง 

3. ข้ันตอนการเผาถ�าน 
 3.1 การเตรียมไม]ฟ¢น ก̂อนอ่ืนต]องเตรียมไม]ฟ¢น โดยใช]ไม]ท่ีตัดไว]ไม̂น]อยกว̂า 1เดือน ขนาด
ท่ีเหมาะสมสําหรับเตาขนาดน้ีขนาดเส]นผ^านศูนยAกลางประมาณ 1-2 น้ิว ความยาวท่ีเหมาะสม 30 
เซนติเมตร และแยกเปSน 3 ขนาด คือเล็ก กลาง ใหญ^ ในการทดลองน้ีได]ใช]ไม]ถังละ 35 กิโลกรรม ท้ัง
สองถัง 
 3.2 การจัดเรียงไม]ในการจัดเรียงไม]เพ่ือเตรียมเผาน้ัน จะใช]ไม]ทั้ง 3 ขนาด โดยนําไม]ขนาด
เล็กอยู̂ด]านล^าง ขนาดใหญ^อยู̂ด]านบนเพราะความร]อนจะสะสมอยู̂ด]านบนมากกว̂าด]านล^าง และห]าม
นําไม]ป�ดท̂อแรงดัน เม่ือจัดเรียงไม]เต็มเตาแล]วจึงป�ดฝาเตา และป�ดฝาเตาให]แน̂น 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ข้ันตอนการเรียงไม] 
 

 3.4 การติดเตา ใช]เช้ือเพลิงแห]งท่ีหาได]ในพ้ืนท่ี เช̂น ไม]แห]ง ก่ิงไม]เล็กๆแล]วเร่ิมจุดไฟหน]า
เตา โดยการป�อนเช้ือเพลิงทีละน]อยเพ่ือให]ความร]อนสะสมในเตาและค̂อยๆ ไล^ความช้ืนออกจากเตา 
โดยเติมเช้ือเพลิงทุก 10-15 นาที ใช]เวลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง แต̂ก็ข้ึนอยู̂กับชนิด ขนาด และ
ความช้ืนของไม] 

ช̂วงท่ี 1 ไล^ความช้ืน หรือคายความร]อน 
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 ไม]ในถังเร่ิมมีกระบานการคลายความร]อน หมายถึงสภาวะไม]กําลังกลายเปSนถ̂าน จะ
สังเกตเห็นเร่ิมมีเปลวไฟท่ีปากปล^องด]านบน ในช̂วงเร่ิมต]นของกระบวนการคลายความร]อน ให]เติมเช้ือ
เพลงเพียงเล็ก 

 
 

ภาพท่ี 8 เร่ิมกระบวนการคลายความร]อน 
 

ช̂วงท่ี 2 พลังงานความร]อนหมุนเวียน 
 หลังจากเปลวไฟด]านปากปล^องเร่ิมสมํ่าเสมอ ไม̂จําเปSนต]องเติมเช้ือเพลิงอีกต̂อไป เปลวไฟท่ี
เกิดข้ึนท่ีปากปล^องด]านบน เกิดจากควันไม]ท่ีอยู̂ในถัง ถูกบังคับให]ออกทางด]านปล^องท̂อระบายแรงดัน
ภายในเตา แล]วถูกความร]อนท่ีด]านหน]าเตาอบไหม] เกิดเปSนพลังงานความร]อนหมุนเวียนเข]าไปในเตา 
เปSนการประหยัดพลังงาน และยังทําให]ไม̂มีควันไปรบกวนสิ่งแวดล]อม  
 

 
 

ภาพท่ี 9 พลังงานความร]อนหมุนเวียน 
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 เม่ือเปลวไฟเร่ิมลดระดับลง แสดงว̂ากระบวนการเปลี่ยนจากไม]เปSนถ̂านใกล]เสร็จสมบูรณA 
เปลวไฟจะลดระดับลงเร่ือยๆ และจะดับไปเอง โดยไม̂ต]องใช]ดินเหนียวมาอุดรูรั่วแต̂อย̂างใด และท้ิงไว]
ให]เย็นตัวประมาณ 10-12 ช่ัวโมง 
 

   
 
 

ภาพท่ี 10 กระบวนการเปลี่ยนจากไม]เปSนถ̂านใกล]เสร็จสมบูรณA 
 
ผลการวิจัย 
      การเสนอผลการวิเคราะหAข]อมูล จากการศึกษาความเหมาะสมในการเผาไม]ด]วยเตาอบท่ีได]จึง
ทําการออกแบบเตาอบถ̂าน 2 ชนิด คือ ถังแบบท̂อระบายแรงดัน 1 ท̂อและถังแบบระบายแรงดัน 4 
ท̂อ เพ่ือทําการเปรียบเทียบระหว̂างสองถัง โดยแยกเผาไม]ตามชนิด ระยะเวลาของไม]ในการตากแดด 
และความช้ืนของเน้ือไม]เม่ือเก็บรวบรวมตัวอย̂างและข]อมูลท่ีจ]าเปSนได]ครบถ]วนแล]ว จึงดําเนินการ
นํามาวิเคราะหA โดยการวิเคราะหAผลทางกายภาพ ผู]วิจัยได]แสดงผลการวิเคราะหAข]อมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 
4.1 ความเหมาะสมของเตาอบถ�าน 
 จากการศึกษาเตาเผาถ̂านชนิดอบแห]ง 2 แบบ คือแบบ 1 ท̂อระบายแรงดัน และแบบ 4 ท̂อ
ระบายแรงดัน เพ่ือนํามาใช]ในการทดลอง โดยการคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความยากง̂ายในการสร]าง 
และงบประมาณในการสร]าง ซึ่งพบว̂าเม่ือพิจารณาในภาพรวมแล]วเตาอบทัง 2 แบบ มีข]อดีข]อเสียท่ี
ค̂อนข]างใกล]เคียงกัน 
 

(ก) แบบถังชนิด 1 ท�อระบายแรงดัน (ข) แบบถังชนิด 4 ท�อระบายแรงดัน 
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ภาพท่ี 11 แสดงเตาอบถ̂าน 2 ชนิด 
 ลักษณะถ̂านท่ีได]จากการเผาถ̂านของเตาอบถ̂านชนิดอบแห]ง 2 แบบ คือแบบ 1 ท̂อระบาย
แรงดัน และแบบ 4 ท̂อระบายแรงดัน มีลักษณะคล]ายกันท้ัง 2 แบบ แตกต̂างกันเพียงระยะเวลาใน
การเผา ดังตารางท่ี 4.2 
 

 
 
 

ภาพท่ี 12 ลักษณะถ̂านท่ีได]จากการเผาถ̂านของเตาอบถ̂านชนิดอบแห]ง 
 

 แบบถังชนิด 1 ท̂อระบายแรงดัน  แบบถังชนิด 2 ท̂อระบายแรงดัน 
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการทดลอง 
 

การติดของเตา ชนิดถัง 1 ท�อระบายแรงดัน ชนิดถัง 4 ท�อระบายแรงดัน 
ช̂วงท่ี 1 ไล^ความช้ืน 2 ช่ัวโมง 20 นาที 1 ช่ัวโมง 40 นาที 

ช̂วงท่ี 2 พลังงานความ
ร]อนหมุนเวียน 

2 ช่ัวโมง 55นาที 3 ช่ัวโมง 26 นาที 

ไม]กลายเปSนถ̂าน 5 ช่ัวโมง 15 นาที 5 ช่ัวโมง 6 นาที 
  

ตารางท่ี 2 นํ้าหนักของไม]และถ̂าน 
 

น้ําหนัก ชนิดถัง 1 ท�อระบายแรงดัน ชนิดถัง 4 ท�อระบายแรงดัน 
นํ้าหนักไม]ฟ¢น 35 กิโลกรัม 35 กิโลกรัม 
นํ้าหนักถ̂าน 10.8 กิโลกรัม 11.4 กิโลกรม 

 

ตารางท่ี 3 ความแตกต̂างระหว̂าง ชนิดถัง 1 ท̂อระบายแรงดัน และ 4 ท̂อระบายแรงดัน 
 

คุณสมบัติ ชนิดถัง 1 ท�อระบายแรงดัน ชนิดถัง 4 ท�อระบายแรงดัน 
ราคาโดยประมาณ 1,100 บาท 1,200 บาท 
การเคลื่อนย]าย สะดวก สะดวก 

พ้ืนท่ีติดต้ัง น]อย น]อย 

 
อภิปรายผล 

จากการทดลองพบว̂า การใช]เตาอบถ̂านจากถังโลหะ 200 ลิตร พบว̂า ประสิทธิภาพการ
ทํางานของเตาเผาจาก ถังแบบ 1 ท̂อแรงดัน และ ถังแบบ 4 ท̂อแรงดัน มีประสิทธิภาพการทํางานท่ี
ใกล]เคียงกัน ระยะเวลาการเผาถ̂านท้ังหมด แบบ 1 ท̂อแรงดัน ใช]เวลาในการเผา 5 ช่ัวโมง 15 นาที 
และ แบบ 4 ท̂อแรงดันใช]เวลาในการเผา 5 ช่ัวโมง 6 นาที จากตารางท่ี 1 ในช̂วงท่ี 1 ชนิดถัง 4 ท̂อ
ระบายแรงดัน จะคลายความร]อนหรือ แก�สซิไฟเออรAก̂อนชนิดถัง 1 ท̂อระบายแรงดัน เน่ืองจากมีท̂อ
ระบายแรงดันมากกว̂า จึงสามารถกระจายความร]อนได]มากกว̂า และ ช̂วงท่ี 2 ชนิดถัง 1 ท̂อระบาย
แรงดันจะเกิดพลังงานความร]อนหมุนเวียนได]เร็วกว̂า เน่ืองจากแก�สซิไฟเออรAภายในถังถูกบังคับให]
ออกทางเดียว ทําให]มีแรงดันแก�สซิไฟเออรAมากกว̂า ชนิดถัง4 ท̂อระบายแรงดัน จากการใช]ไม]นํ้าหนัก
เท̂ากันคือ 35 กิโลกรัม เตาสองชนิดได]ถ̂านไม]ในปริมาณใกล]เคียงกัน ซึ่งเตาแบบ 1 ท̂อแรงดัน ได]ถ̂าน
ไม] 10.8 กิโลกรัม และ แบบ 4 ท̂อแรงดัน ได]ถ̂านไม]ท้ังหมด 11.4 กิโลกรรม และต]นทุนในการผลิต
ของเตาท้ังสองแบบน้ันมีต]นทุนใกล]เคียงกัน จากผลกมาทดลองท้ังหมดสรุปได]ว̂า เตาอบถ̂านโลหะ 
200 ลิตรชนิดถังแบบ 1 ท̂อระบายแรงดัน มีประสิทธิภาพโดยรวมดีกว̂าแบบ 4 ท̂อ โดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพ ความยากง̂ายในการสร]าง และงบประมาณในการสร]าง  
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ข�อเสนอแนะ 
 หัวข]อน้ีจะเสนอแนะสิ่งท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยน้ี เพ่ือทําให]การผลิตและการใช]ถ̂านท่ีมี
ประสิทธิภาพดีมากย่ิงข้ึน 
 1) วัสดุที่ใช]ในการเผาถ̂าน ควรมีความช้ืนน]อย ควรตากแดดอย̂างน]อย 20 วัน 
 2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม ในส^วนของความแข็งอ̂อนของเน้ือไม]ต̂อปริมาณถ̂านไม]ท่ีได]และ
คุณภาพของถ̂านไม]จากเน้ือไม]ที่มีความแข็งอ̂อนต̂างกัน 
 3) สามารถพัฒนา การควบคุมการไหลของแก�สซิไฟเออรAภายในเตาเผาถ̂านชนิดอบแห]ง เพ่ือ
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคA เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAท่ี
รับพลังงานแสงอาทิตยAโดยตรงสองด]านโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบสําหรับสะสมความร]อน กับวิธีการตาก
แห]งตามธรรมชาติ ซึ่งตู]อบแห]งมีลักษณะเปSนตู]สี่เหลี่ยมหน่ึงห]องสองด]านตรงข]ามติดกัน ในแต̂ละด]าน

มีขนาด 0.3×0.65×1.2 m3 และด]านบนเปSนกระจกใสโปร̂งแสงรับพลังงานแสงอาทิตยAมีความหนา 4 

mm. ขนาดพ้ืนท่ีรับแสงด]านละ 0.65×1.15 m2 ภายในตู]อบแห]งด]านล^างติดต้ังสังกะสีแผ^นเรียบ
ขนาดความหนา 0.4 mm ซึ่งทําการทดลองตากกล]วยนํ้าว]าสุกงอม ด]วยวิธีอบแห]งโดยใช]ตู]อบพลังงาน
แสงอาทิตยAกับวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการอบแห]งและตากแห]ง ผล
การทดลองพบว̂า ในช̂วงเวลา 7.00 นาฬิกา ถึง 13.10 นาฬิกาค̂าความเข]มแสงอาทิตยAเพ่ิมข้ึน
ต̂อเน่ืองจาก 353.74 W/m2 สูงสุดเท̂ากับ 745 W/m2 มีผลทําให]ค̂าอุณหภูมิการอบแห]งของตู]อบแห]ง
โดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบสําหรับสะสมความร]อน มีค̂าสูงกว̂าตากแห]งตามธรรมชาติเท̂ากับ 80.8 oC 
และ 45.8 oC ตามลําดับ และตลอดท้ังวันความช้ืนฐานเปrยกของตู]อบแห]งท่ีใช]สังกะสีแผ^นเรียบมีค^าตํ่า
กว̂าวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติร]อยละ 20.96 และค̂าประสิทธิภาพการอบแห]งของตู]อบแห]ง
พลังงานแสงอาทิตยAโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบสูงกว̂าการตากแห]งตามธรรมชาติร]อยละ 7.6 
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Abstract 
 This research is a study of drying performance of a solar energy on both 
sides preservation machine using Galvanized Plate Collectors. Which is compared 
with natural drying method in which the dryer is a two-sided rectangular box 

opposite each other Each side has a size of 0.3×0.65×1.2 m3 and the top is a clear 
glass, receiving solar energy with a thickness of 4 mm. The size of the light area is 

0.65×1.15 m2 per side. Inside the dryer, the bottom is fitted with a flat Galvanized 
Plate thickness of 0.4 mm. and closed with all-round insulation Which conducted the 
experiment to dry ripe banana by drying using the solar dryer and natural drying 
methods to compare the drying and drying performance. The results showed that 
from 7:00 am to 13.10 pm the solar intensity continuously increased from 353.74 
W/m2, the maximum is 745 W/m2. Resulting in the drying temperature of the dryer 
using Galvanized Plate for heat accumulation. Were higher than the natural drying of 
80.8 oC and 45.8 oC respectively. And throughout the day the moisture content of 
the wet base of the drying cabinet using Galvanized Plate. Which is lower than the 
natural drying method at 20.96%. And drying efficiency values of solar dryer using 
Galvanized Plate were higher than the natural drying of 7.6% 
 
Keywords: Temperature of drying, moisture content (wet basis), Efficiency of drying 
 
บทนํา 

พลังงานแสงอาทิตยA เปSนพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนท่ีใช]แล]วเกิดข้ึนใหม̂ได]ตาม
ธรรมชาติ เปSนพลังงานท่ีสะอาด ปราศจากมลพิษ และเปSนพลังงานท่ีมีศักยภาพสูง ให]ท้ังแสงสว̂าง
และความร]อนในเวลากลางวัน สําหรับประเทศไทยความเข]มรังสีดวงอาทิตยAเฉลี่ยท่ัวประเทศจากทุก
พ้ืนท่ีเปSนค̂ารายวันเฉลี่ยต̂อปrจะได]เท̂ากับ 18.2 MJ/m2-day (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษA
พลังงาน. 2542) และสามารถใช]ประโยชนAโดยตรงจากแสงอาทิตยAได]ทางด]านแสงสว̂างและความร]อน 
และยังสามารถใช]ถนอมอาหารได]โดยวิธีการตากแห]งได]ด]วย 

การถอมอาหารโดยวิธีการตากแห]งด]วยแสงอาทิตยA เปSนอีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช]กันมากและ
ประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง โดยใช]หลักกระบวนการลดความช้ืนในอาหารให]หมดหรือมีความช้ืนอยู̂
เพียงเล็กน]อย เพ่ือเปSนการป�องกันปฏิกิริยาทางเคมีท้ังหลาย และยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรียA
ทุกชนิด ทําให]อาหารไม̂เกิดการบูดเน̂า ใช]ได]กับอาหารประเภทเน้ือสัตวA ผักและผลไม] ซึ่งการถนอม
อาหารแบบวิธีการตากแห]งจะพบกับป\ญหาเก่ียวกับความไม̂สะอาด เน่ืองจากฝุ�นละอองในขณะตาก 
และการรบกวนจากแมลงวัน และสัตวAต̂าง ๆ จึงมีความจําเปSนท่ีจะต]องอาศัยเทคโนโลยีในการทําให]
แห]ง โดยการสร]างเคร่ืองมือข้ึนใช]สําหรับการอบอาหาร หรือผลิตภัณฑAทางการเกษตรให]แห]ง จึงเรียก
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วิธีการน้ีว̂า การอบแห]ง และเรียกผลิตภัณฑAท่ีผลิตได]โดยวิธีน้ีว̂า ผลิตภัณฑAอาหารอบแห]ง สําหรับหลัก
ในการทําอาหารให]แห]ง คือ การส^งถ̂ายพลังงานความร]อนโดยผ^านตัวกลางเข]าสู]อาหารท่ีต]องการ
อบแห]ง ทําให]นํ้าภายในอาหารเกิดการระเหยออกสู]ภายนอก หรือความช้ืนท่ีมีอยู̂ในอาหารออกไป แต̂
จะยังมีความช้ืนเหลืออยู̂ในผลิตภัณฑAมากน]อยแล]วแต̂ชนิดของอาหาร ดังน้ันจึงมีนักวิจัยหลายท̂านได]
พยายามคิดสร]าง และพัฒนาเคร่ืองอบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAมาช̂วยในการถนอมอาหาร เช̂น 

อนิรุทธ์ิ ต̂ายขาว และสมบัติ ทีฆทรัพยA (2556) [2] ได]ทําการศึกษาเคร่ืองอบแห]งพลังงาน
แสงอาทิตยAชนิดพาความร]อนแบบธรรมชาติ และชนิดพาความร]อนแบบบังคับ โดยอบผลิตภัณฑAท่ี
ต]องการอบแห]ง ท่ีค̂าความเข]มรังสีอาทิตยA 650.5 W/m2 และอุณหภูมิอากาศแวดล]อม 32.3 oC 
พบว̂าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเคร่ืองอบแห]ง 30-40 oC และความเร็วลม 0.45 m/s ส^วนชนิดพาความ
ร]อนแบบบังคับท่ีใช]พัดลมช̂วยในการพาความร]อนภายในเคร่ืองอบแห]ง มีฉนวนป�องกันการสูญเสีย
เคร่ืองอบแห]งแบบการพาความร]อนแบบคับ มีประสิทธิภาพการอบแห]งเท̂ากับ 2.98% และเคร่ือง
อบแห]งแบบการพาความร]อนธรรมชาติ 34.77% และสุดธิดา อินทผล และคณะ (2551) [3] ได]ทํา
วิจัยการพัฒนาเคร่ืองอบแห]งพลังงานแสงอาทิตยA โดยการศึกษาสมรรถนะทางกายภาพของเคร่ือง ซึ่ง
ได]ออกแบบและสร]างข้ึนเปSน 2 ส^วน คือส^วนของแผงรับแสงอาทิตยA โดยการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตยAเปSนพลังงานความร]อน อีกส^วนหน่ึงเปSนตู]อบแห]งสําหรับวางผลิตผลทางการเกษตรในการ
อบแห]ง โดยติดต้ังชุดพัดลมพาอากาศร]อนจากแผงรับแสงอาทิตยAไปยังตู]อบแห]ง เพ่ือใช]สําหรับลด
ความช้ืนในผลิตผลทางการเกษตรทีทําการอบแห]ง โดยออกแบบเคร่ืองอบแห]งสามารถอบพริกได]คร้ัง
ละ 10 กิโลกรัม โดยมรอัตราการระเหยของนํ้าภายในเคร่ืองอบแห]งเฉลี่ยจากการคํานวณได]เท̂ากับ 
4.1 กิโลกรัมต̂อตารางเมตรต̂อวันการหาสมรรถนะของเคร่ืองอบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAทําการ
ทดลองอบพริกปริมาณ 10 กิโลกรัม มีความช่ืน 85% (wb) ให]มีปริมาณความช่ืนน]อยกว̂าหรือเท̂ากับ 
15% (wb) โดยเคร่ืองอบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAสามารถอบพริกสดขนาด 10 กิโลกรัมให]แห]งได]โดย
ใช]ระยะเวลา 2 วัน , 1.5 วัน และ 1 วัน ตามลําดับ ข่ืนอยู̂กับสภาพอากาศของสภาวะแวดล]อมในวันท่ี
ทําการอบแห]ง ซึ่งเคร่ืองอบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAสามารถเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศภายในตู]อบแห]ง
ได] 20 – 30 oC โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเท̂ากับ 70 oC ในวันท่ีสภาพอากาศแจ̂มใสตลอดท้ังวัน ซึ่ง
สามารถอบพริกให]แห]งได]ภายใน 1 วัน โดยมีอัตราการระเหยของนํ้าภายในเคร่ืองอบแห]งเฉลี่ยจากผล
การทดลองจริงได]เท̂ากับ 4.1 กิโลกรัมต̂อตารางเมตรต̂อวัน 

ป\จจัยการถนอมอาหารโดยใช]วิธีการตากแดดตามธรรมชาติ จะประสบป\ญหาเก่ียวกับความ
ไม̂สะอาด เน่ืองจากฝุ�นละอองในขณะตากแห]ง และการรบกวนของแมลงวัน และจากสัตวAต̂าง ๆ 
(Green Network 4.0. 2019) และการออกแบบพัฒนาเคร่ืองอบแห]งพลังงานแสงอาทิตยA ส^วนท่ี
สําคัญจะเปSนการปรับปรุงเปSนตัวสะสมความร]อนในเคร่ืองอบแห]ง ดังน้ันในงานวิจัยคร้ังน้ีผู]วิจัยมี
แนวความคิดสร]าง และศึกษาสมรรถนะตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAโดยใช]ตัวสะสมความร]อนสังกะสี
แผ^นเรียบ สําหรับสะสมความร]อน และเปรียบเทียบกับวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบสําหรับ

สะสมความร]อน กับวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของตู]อบแห]งพลังงาน
แสงอาทิตยAโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบเปSนตัวสะสมความร]อน กับวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติซึ่ง
สมรรถนะการอบแห]งของงานวิจัยน้ี คือ อุณหภูมิอบแห]งหรืออุณหภูมิตากแห]ง ความช้ืนมาตรฐาน
เปrยก และประสิทธิภาพการอบแห]ง หรือประสิทธิภาพการตากแห]ง โดยใช]พลังงานแสงอาทิตยA ดัง
ภาพท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการทดลองเปรียบเทียบสมรรถนะการอบแห]งด]วยตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยA 

กับการตากแห]งด]วยวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ 
 
วิธีการดําเนนิของการวิจัย 
 ในงานวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงการทดลองเพ่ือหาสมรรถนะตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยA
ทางด]านอุณหภูมิการอบแห]ง ความช้ืนมาตรฐานเปrยก และประสิทธิภาพการอบแห]ง และเปรียบเทียบ
ระหว̂างตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAรับแสงอาทิตยAสองด]านโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบสําหรับสะสม
ความร]อน กับวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ การทดลองคร้ังน้ีใช]สถานท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันทA 
ตําบลบ]านโพธ์ิ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในช̂วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ช̂วงเวลาทําการทดลอง เร่ิมเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. รวมระยะเวลา
ทําการทดลอง 24 ช่ัวโมง โดยมีวิธีการดําเนินการทดลองวิจัยดังน้ี 
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1. ตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบเปSนตัวสะสมความร]อน เปSนตู]อบแห]ง
พลังงานแสงอาทิตยAรับแสงอาทิตยAสองด]านท่ีใช]สังกะสีแผ^นเรียบสําหรับสะสมความร]อน มีการพา
ความร]อนแบบอิสระ ซึ่ งมีลักษณะเปSน ตู]อบหน่ึงห]องสองด]านต̂อเข]าหากัน ขนาดด]านละ 

0.3×0.65×1.2 m3 ด]านบนป�ดด]วยแผ^นกระจกใสโปร̂งแสงสองด]านมีความหนา 4 mm ขนาดพ้ืนท่ี

รับแสงด]านละ 0.65×1.15 m2 ติดต้ังทํามุมเอียง 15 องศา ด]านหน]ามีช̂องอากาศไหลเข]าท้ังสองข]าง 

จํานวนข]างละ 3 ช̂องด]วยขนาดเส]นผ^านศูนยAกลาง φ0.06 m และด]านบนมีช̂องอากาศออกจํานวน 4 

ช̂องด]วยขนาดเส]นผ^านศูนยAกลาง φ0.06 m และจัดวางตู]หันหน]าด]านหน่ึงไปทางทิศใต] และอีกด]าน
หน่ึงหันไปทางทิศเหนือ ดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบ สําหรับสะสมความร]อน 
 
2.  การวิเคราะหAข]อมูล ในการวิเคราะหAสมรรถนะการอบแห]งในการวิจัยคร้ังน้ี ผู]วิจัยได]ใช]ค̂า

อุณหภูมิการอบแห]ง ความช้ืนมาตรฐานเปrยก และประสิทธิภาพการอบแห]ง หรือการตากแห]งเปSน
เกณฑAในการวิเคราะหAสมรรถนะการอบแห]ง ดังน้ันทฤษฎีที่ใช]วิเคราะหA ดังน้ี 

2.1 ความช้ืนมาตรฐานเปrยก (wet basis) [5,6] คือ อัตราส^วนนํ้าหนักของวัสดุอบแห]งท่ี
ลดลงต̂อนํ้าหนักของวัสดุเร่ิมแรกก̂อนอบแห]ง โดยมีสมการดังน้ี 
 

     (1) 

 
โดยท่ี MC(%) คือ ความช้ืนมาตรฐานเปrยก (% wet basis) 

Mi คือ มวลของวัสดุตัวอย̂างก̂อนอบแห]ง (kg)  
Mf คือ มวลของวัสดุตัวอย̂างหลังอบแห]ง (kg) 
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2.2 ป ระสิ ท ธิภ าพ การอบ แห] ง  (Drying Efficiency) (Saleh U.A., F. I. Onuigbo, 
Suleiman Abdulrahman, A. E Ayodeji. 2017) การคํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความร]อนของ
ตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAสามารถหาได]จากสัดส^วนของพลังงานความร]อนท่ีใช]ในการระเหยกับ
พลังงานแสงอาทิตยAที่เข]าสู^ระบบ ดังสมการ 

 

     (2) 

 

โดยท่ี ηth คือ ประสิทธิภาพเชิงความร]อนของตู]อบแห]ง (%)  
 M คือ ปริมาณนํ้าท่ีระเหยออก (kg) 
 L คือ ความร]อนแฝงของการระเหยเปSนไอของนํ้า (kJ/kg) 
 IT คือ ค̂าความเข]มรังสีอาทิตยA (W/m2 day) 
 A คือ พ้ืนท่ีรับแสงของตัวเก็บรังสีอาทิตยA (m2) 
 t คือ เวลาท่ีใช]อบแห]ง (day) 
 

3. ข้ันตอนการทดลอง ในการทดลองคร้ังน้ีเปSนการทดลองตากกล]วยนํ้าว]าสุกงอม โดยใช]ตู]อบ
แห]งพลังงานแสงอาทิตยAรับแสงอาทิตยAสองด]านท่ีใช]สังกะสีแผ^นเรียบ กับวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ 
เพ่ือหาอุณหภูมิการอบแห]งและตากแห]ง ความช้ืนมาตรฐานเปrยก และประสิทธิภาพการอบแห]งและ
การตากแห]งด]วยพลังงานแสงอาทิตยA ทําการทดลองท้ัง 2 รูปแบบพร]อม ๆ กันช̂วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2561 ดังภาพท่ี 3 โดยมีขั้นตอนการทดลองดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงทําการทดลองเปรียบเทียบสมรรถนะการอบแห]งด]วยตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยA 
กับการตากแห]งด]วยวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ 

 



222 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

1)  ติดต้ังเคร่ืองมือวัด ในการทดลองคร้ังน้ีได]ติดเคร่ืองวัดอุณหภูมิย่ีห]อ LUTRON รุ̂น BTM-
4208sd วัดได] 12 ตําแหน̂ง ช̂วงการวัดอุณหภูมิ -100 oC ถึง 1300 oC จากรูปภาพท่ี 2 ท่ีตําแหน̂ง 
T1 คืออุณหภูมิอากาศแวดล]อม ตําแหน̂ง T2 คืออุณหภูมิอากาศไหลเข]า ตําแหน̂ง T3, T4, T5, T6 คือ
อุณหภูมิอบแห]งภายในตู]อบแห]ง ตําแหน̂ง T7 คืออุณหภูมิอากาศทางไหลออก ตําแหน̂ง T8 คือ
อุณหภูมิตากแห]งของกล]วยภายนอก และตําแหน̂ง I คือความเข]มแสงอาทิตยA ด]วยเคร่ืองวัดความเข]ม
แสงอาทิตยAย่ีห]อ CEM รุ̂น LA-1017 วัดค̂าได]สูงสุด 1999 W/m2 และตาช่ังนํ้าหนักกล]วยอบแห]งย่ีห]อ 
JADEVER รุ̂น JKH-500 ขนาดการวัด 0.1 g- 500 g ท่ีตําแหน̂งด]านหน]าตู]อบแห]งทิศรับแสงอาทิตยA 
 2)  วัสดุอบแห]งหรือตากแห]ง ในการทดลองคร้ังน้ีใช]กล]วยนํ้าว]าสุกงอม เปSนวัสดุตัวอย̂าง
อบแห]ง ท่ีมีมวลก̂อนอบแห]งประมาณ 60 g ถึง 62 g โดยทําการติดเบอรAและช่ังนํ้าหนักกล]วยสุกก̂อน 
และนํากล]วยเข]าตู]อบแห]ง ดังภาพท่ี 4 และส^วนหน่ึงนําไปตากแห]งตามธรรมชาติพร]อม ๆ กัน และ
ในช̂วงการอบแห]งและตากแห]ง ทุก ๆ 2 ช่ัวโมงทําการวัดช่ังนํ้าหนักกล]วยตัวอย̂าง และทําการบันทึก
ผล เพ่ือวิเคราะหAปริมาณความช้ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงช่ังนํ้าหนักกล]วยสุก และบรรจุกล]วยสุกในตู]อบแห]ง 
 
3) ทดลองและเก็บรวบรวมข]อมูล ทําการทดลอง ณ สถานท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันทA 

ตําบลบ]านโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในช̂วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ช̂วงเวลาทําการทดลอง เร่ิมเวลา 07.00 นาฬิกา ถึงเวลา 07.00 นาฬิกา รวมระยะเวลาทําการทดลอง 
24 ช่ัวโมง และทําการบันทึกข]อมูล ค̂าอุณหภูมิภายในตู]อบแห]ง ค̂าอุณหภูมิอากาศเข]า ค̂าอุณหภูมิ
อากาศไหลออก ค̂าอุณหภูมิกล]วยสุกตากแห]ง ค̂าความเข]มแสงอาทิตยA เวลาทุก 10 นาที และวัด
ความช้ืนของวัสดุตัวอย̂างอบแห]ง เวลาทุก 2 ช่ัวโมง และทําการบันทึกผล 

4) วิเคราะหAข]อมูล นําข]อมูลมาวิเคราะหAหาความสัมพันธAระหว̂างความเข]มแสงอาทิตยA กับ
อุณหภูมิการอบแห]ง ของตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยA และอุณหภูมิการตากแห]งตามธรรมชาติ และ
ค̂าความช้ืนมาตรฐานเปrยก 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAทางด]าน

อุณหภูมิการอบแห]ง กับความเข]มแสงอาทิตยA ความช้ืนมาตรฐานเปrยก และประสิทธิภาพการอบแห]ง 
และระหว̂างตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAท่ีใช]สังกะสีแผ^นเรียบสําหรับสะสมความร]อน กับวิธีตากแห]ง
ตามธรรมชาติ มีผลการทดลองดังน้ี 

1. อุณหภูมิการอบแห]งของตู]อบแห]งท่ีใช]สังกะสีแผ^นเรียบ เทียบกับอุณหภูมิวิธีตากแห]งตาม
ธรรมชาติ กับความเข]มแสงอาทิตยA ดังภาพท่ี 5 แสดงกราฟผลการทดลองความสัมพันธAระหว̂างของ
เวลา ความเข]มแสงอาทิตยA และอุณหภูมิอบแห]งด]วยตู]อบแห]งท่ีใช]สังกะสีแผ^นเรียบ กับอุณหภูมิวิธี
ตากแห]งตามธรรมชาติ และอุณหภูมิแวดล]อม จากผลการทดลองพบว̂า ในช̂วงเร่ิมเวลา 7.00 นาฬิกา
ถึงเวลา 13.10 นาฬิกา ค̂าความเข]มแสงอาทิตยAเพ่ิมข้ึน ทําให]อุณหภูมิการอบแห]งและอุณหภูมิการ
ตากแห]งเพ่ิมข้ึนด]วย คือ ในเวลา 8.00 นาฬิกา ความเข]มแสงอาทิตยAมีค̂า 378 W/m2 ทําให]อุณหภูมิ
อบแห]งในตู]อบแห]งเท̂ากับ 37.5 oC และอุณหภูมิตากแห]งตามธรรมชาติเท̂ากับ 30.2 oC เม่ือถึงเวลา 
13.10 นาฬิกา ค̂าความเข]มแสงอาทิตยAเพ่ิมข้ึนสูงสุดเท̂ากับ 745 W/m2 ทําให]อุณหภูมิอบแห]งในตู]อบ
แห]งเท̂ากับ 80.8 oC และอุณหภูมิตากแห]งตามธรรมชาติเท̂ากับ 45.8 oC แสดงว̂าอุณหภูมิการ
อบแห]งของตู]อบแห]งมีค̂าสูงกว̂าการตากแห]งตามธรรมชาติ และในช̂วงเวลา 13.10 นาฬิกาถึงเวลา 
18.30 นาฬิกา ค̂าความเข]มแสงอาทิตยAลดลงถึง 0 W/m2 เน่ืองจากเปSนช̂วงฤดูหนาวดวงอาทิตยAตก
เร็ว ทําให]อุณหภูมิอบแห]งในตู]อบแห]งลดลงเท̂ากับ 29.8 oC และอุณหภูมิตากแห]งตามธรรมชาติ
เท̂ากับ 28.4 oC แสดงว̂า ตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAสามารถเก็บและสร]างอุณหภูมิภายในตู]อบแห]ง
ได]สูงกว̂าวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ และสูงกว̂าอุณหภูมิแวดล]อม 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงกราฟผลการทดลองของความสัมพันธA ความเข]มแสงอาทิตยA อุณหภูมกิารอบแห]ง 
 



224 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

2. ปริมาณความช้ืนกับเวลาอบแห]ง การทดลองอบแห]งกล]วยนํ้าว]างอม ด]วยตู]อบแห]ง
พลังงานแสงอาทิตยAโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบ และแบบตากแห]งตามธรรมชาติ โดยใช]เวลาอบแห]ง 1 วัน 
ผลการทดลองพบว̂า ท่ีช̂วงเวลา 7.00 น. ถึง 17.00 น. ปริมาณความช้ืนของกล]วยนํ้าว]าสุกงอม มี
แนวโน]มลดลง ท้ัง 2 แบบ เม่ือพิจารณาท่ีตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบ พบว̂า
ปริมาณความช้ืนลดลงท้ังหมดร]อยละ 34.95 ส^วนการตากแห]งตามธรรมชาติ พบว̂าปริมาณความช้ืน
ลดลงท้ังหมดร]อยละ 14.08 ดังภาพท่ี 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6 แสดงกราฟผลการวิเคราะหAความช้ืนกับเวลาอบแห]งของตู]อบแห]งท่ีใช]สังกะสแีผ^นเรียบ  
กับวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ 

 
3. ประสิทธิภาพการอบแห]ง เปSนผลจากความสามารถลดปริมาณนํ้าในกล]วยสุขต̂อพลังงาน

แสงอาทิตยAท่ีรับเข]าต̂อวัน จากผลการทดลองนํามาวิเคราะหAผลพบว̂า ประสิทธิภาพการอบแห]งของ
ตู]อบแห]งชนิดใช]สังกะสีแผ^นเรียบ มีประสิทธิภาพเท̂ากับ 17.44% และประสิทธิภาพการตากแห]งตาม
ธรรมชาติเท̂ากับ 9.84% แสดงว̂าการใช]ตู]อบแห]งชนิดใช]สังกะสีแผ^นเรียบ มีประสิทธิภาพสูงกว̂าการ
ตากแห]งตามธรรมชาติ 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAรับ
แสงอาทิตยAสองด]านท่ีใช]สังกะสีแผ^นเรียบสําหรับสะสมความร]อน กับวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ 
เม่ือพิจารณาการอบแห]งด]วยตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบจะเกิดการเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตยAเปSนพลังงานความร]อนได]เร็วจึงช̂วยลดความช้ืนในกล]วยสุกได]สูง และสูงกว̂าการ
ตากแห]งด]วยวิธีตากแห]งตามธรรมชาติ ซึ่งส^งผลทําให]ความช้ืนของกล]วยสุกมีค̂าตํ่ากว̂าวิธีการตากแห]ง
ตามธรรมชาติร]อยละ20.96 และเปรียบเทียบด]านประสิทธิภาพการอบแห]งและตากแห]งของตู]อบแห]ง
พลังงานแสงอาทิตยAโดยใช]สังกะสีแผ^นเรียบเท̂ากับ 17.44% มีค̂าสูงว̂าวิธีการตากแห]งตามธรรมชาติ
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ร]อยละ 7.6 เม่ือเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยท่ีผ^านมาของ อนิรุทธ์ิ ต̂ายขาว และสมบัติ ทีฆทรัพยA 
(2556) ซึ่งตู]อบแห]งพลังงานแสงอาทิตยAรับแสงอาทิตยAสองด]านท่ีใช]สังกะสีแผ^นเรียบสําหรับสะสม
ความร]อน มีประสิทธิภาพสูงกว̂าเคร่ืองอบแห]งแบบการพาความร]อนแบบคับร]อยละ 14.46 และน]อย
กว̂าเคร่ืองอบแห]งแบบการพาความร]อนธรรมชาติร]อยละ 17.33 
 
ข�อเสนอแนะ  

งานวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําผลการวิจัย เพ่ือเปSนแนวทางการออกแบบและพัฒนาตู]อบแห]ง
พลังงานแสงอาทิตยAในคร้ังต̂อไปให]มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ซึ่งในงานวิจัยคร้ังต̂อไปจะเปSนการพัฒนาตัว
สะสมความร]อนในรูปแบบแผ^นครีบ และด]านการพาความร]อนชนิดใช]ท̂อความร]อนมาช̂วยการอบแห]ง 
และเปรียบเทียบระบบการพาความร]อนแบบบังคับกับการพาความร]อนแบบธรรมชาติ 
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บทคัดย�อ 

  วัตถุประสงคAของวิจัยน้ีคือการศึกษาการออกแบบและสร]างเคร่ืองอัดแท̂งเช้ือเพลิงจากข้ีเลื่อย
ผสมถ̂านไม]แข็งด]วยเทคนิคเกลียวอัด เพ่ือใช]ในการผลิตเช้ือเพลิงแท̂งจากข้ีเลื่อยร̂วมกับผงถ̂าน วัตถุดิบท่ี
ใช]ในการทดลอง โดยการทดลองคร้ังน้ีได]ใช]เคร่ืองอัดถ̂านขนาดมอเตอรAไฟฟ�า 1 เฟส 3 HP ท่ีความเร็ว
รอบเกลียวอัด 270 RPM โดยใช]ตัวประสานมีอัตราส^วนต̂อนํ้า คือ 1:2 และ 1:4  และอัตราส^วนระหว̂าง
ตัวประสานกับข้ีเลื่อยคือ 1:2, 1:4, 1:6, 1.5:2, 1.5:4 และ 1.5:6 ซึ่งสมบัติทางกายภาพของแท̂งเช้ือเพลิง
แท̂งท่ีทดสอบ ได]แก̂ ค̂าความร]อนของแท̂งเช้ือเพลิง ค̂าความหนาแน̂น และค̂าการต]านทานแรงกด  ผลก
การทดลองพบว̂าค̂าความร]อนของแท̂งเช้ือเพลิงมีค̂า 9.0-25.0 MJ/kg โดยถ]าผสมผงถ̂านเข]าไปจะให]ค̂า
ความร]อนท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กน]อย ค̂าการต]านทานแรงกดของเช้ือเพลิงแท̂งมีค̂าอยู̂ในช̂วง 600-1200 kPa จะ
แปรผันตรงกับปริมาณระหว̂างตัวประสานกับนํ้าหนักของวัตถุดิบ ซึ่งค̂าความหนาแน̂นของเช้ือเพลิงแท̂ง
อยู̂ในช̂วง 600-900 kg/m3 เช้ือเพลิงแท̂งท่ีได]จากการอัดข้ีเลื่อยผสมผงถ̂านสามารถใช]ทดแทนถ̂านท่ัวไป
ท่ีใช]ในชุมชนและครัวเรือนได] การวิเคราะหAความเปSนไปได]ทางเศรษฐกิจของการผลิตเช้ือเพลิงแข็งชนิด
สกรูอัดจากข้ีเลื่อยผสมถ̂าน ในเชิงพาณิชยAพบว̂าได]ผลตอบแทนคุ]มค̂าต̂อการลงทุนคือ ผลตอบแทนต̂อ
การใช]จ^ายและอัตราผลตอบแทนของโครงการ 45% 

 

คําสําคัญ: เคร่ืองอัดแท̂งเช้ือเพลิง, ชีวมวล, เกลียวอัด, พลังงานความร]อน 
 

Abstract 
The objective of this project was to construct a briquette machine to produce 

briquettes from creeper and charcoal powder using extrusion technique. creeper from 
agricultural waste that were used as the main raw material were mixed with charcoal 
powder using tapioca flour as binder. 3-hp single-phase electric motor was employed for 
power transmission of the briquette machine with an extrusion screw speed of 270 RPM. 
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To prepare binder, tapioca flour was mixed water at a ratio of 1:2 and 1:4 , while creeper 
and binder were mixed at a ratio of 1:2, 1:4, 1:6, 1.5:2, 1.5:4 and 1.5:6. The obtained 
briquettes were analyzed for their physical properties, including heating value, bulk 
density and compression resistance. It was observed that heating values of the 
briquettes ranged from 9.0 to 25.0 MJ/kg, and addition of charcoal was found to result in 
a slight increment in heating values. Compression resistance of the briquettes was in a 
range of 60 0 -1 2 0 0  kPa, which varied directly as the amount of binder and the raw 
material weight. The briquettes showed a bulk density range of 600 -9 0 0  kg/m3. The 
briquettes produced from creeper and charcoal can be used as an alternative 
household energy source. Economic Feasibility Analysis of Screw Compressed Solid Fuel 
Production from Sawdust and Charcoal Commercially found that the return is worth the 
investment is 45% return on investment and return on projects. 
 

Keywords: Briquetting Machine, Biomass, Screw, Thermal power 
 
บทนํา 

จากสภาพป\ญหาในเร่ืองของการใช]เช้ือเพลิง ซึ่งทุกวันน้ีการนําเช้ือเพลิงไปใช]น้ันมีจํานวนมากมาย
หลากหลายชนิด  เม่ือพูดถึงเร่ืองพลังงานทางด]านเช้ือเพลิง “ถ̂าน” ก็เปSนส^วนหน่ึงท่ีใช]ในครัวเรือน ในการ
ประกอบทําอาหารหลาย ๆ ประเภท โดยเฉพาะการทําอาหารในครัวเรือนซึ่งเกษตรกรจะใช]เช้ือเพลิงในการ
ประกอบทําอาหารและจะใช]เวลานาน  ๆ เช̂น  น่ึงข]าว ป�£ง  ย̂าง ทอด เปSนต]น  เม่ือหลายปrก̂อน คนเราจะ
คุ]นเคยและเคยชินกับถ̂านไม]เท̂าน้ัน ซึ่งได]จากการนําแท̂งฟ¢£นไม] มาเผาเปSนถ̂าน  ซึ่งทุกวันน้ีไม]ก็เร่ิมจะขาด
แคลนไปเร่ือย ๆ  เพราะการบุกรุกทําหลายป�าไม]ของเกษตรกรเอง ถ̂านไม]ท่ีได]จากการเผาเปSนถ̂านก็เร่ิมจะ
หมดไปและจะมีแนวโน]มในเร่ืองของราคาท่ีสูงข้ึน  กระบวนการในการทําถ̂านสําเร็จรูปก็จะมีวิวัฒนาการ
ท่ีมาต้ังแต̂เน่ินนานเร่ิมจากการทําถ̂านอัดแท̂งด]วยวิธีการตอกหรือตํา ต̂อมาก็หันมาทําเปSนเคร่ืองท่ีอัดถ̂าน
ออกมาเปSนก]อนอัตโนมัติซึ่งกระบวนการในการทําถ̂านน้ันทําได]ง̂ายและมีกระบวนท่ีไม̂ซับซ]อนจนเกินไป 
ประสาน สถิตเรืองศักด์ิ กล^าวว̂า ค̂าการต]านทานแรงกด และค̂าความร]อนของแท̂งเช้ือเพลิงผลท่ีได]พบว̂า
พบว̂าอัตราการผลิตและการต]านทานแรงกดของแท̂งเช้ือเพลิงจะแปรผันตรงกับปริมาณสัดส^วนการผสมโม
ลาสต̂อน้ําหนักของวัตถุดิบ แต̂ค̂าความหนาแน̂นและการใช]พลังงานในการอัดแท̂งเช้ือเพลิงจําเพาะจะ
แปรผกผันกับปริมาณสัดส^วนการผสมโมลาส สําหรับอัตราการผลิตแท̂งเช้ือเพลิงของสกรูอัดแท̂งเช้ือเพลิง
มีความคลาดเคลื่อนจากการทดลองประมาณ 20% โดยมีอัตราการผลิตแท̂งเช้ือเพลิงท่ีความเร็วรอบของ
สกรูอัดแท̂งเช้ือเพลิง 145 รอบต̂อนาทีมีค̂าระหว̂าง0.8–0.9 kg/minและแท̂งเช้ือเพลิงท่ีได]มีค̂าความ
หนาแน̂นอยู̂ในช̂วง ในการแปรรูปวัสดุเหลือใช]จากผลมะพร]าวเปSนแท̂งเช้ือเพลิงน้ันจะสามารถเลือกใช]ได]
หลายกระบวนการ เช̂น กระบวนการเอ็กซAทรูชัน หรือ กระบวนการอัดไฮดรอกลิกเปSนต]นพัชฏาภรณA 
เจริญรอยและอรชุมา นุสีวอ  ศึกษาพบว̂า ในการทาแท̂งเช้ือเพลิงจากฟางข]าวและแกลบโดยใช]ผักตบชวา
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เปSนตัวเช่ือมประสานพร]อมท้ังศึกษาหาความร]อนอัตราการให]ความร]อน และก�าซเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม]
ของแท̂งเช้ือเพลิง ในการศึกษาได]นาวัสดุเหลือใช]มาอัดให]เปSนแท̂งโดยวิธีการอัดเปrยกโดยใช]เคร่ืองอัดไฮ
ดรอลิกและแม̂แรงอย̂างง̂ายในอัตราส^วน 1:11:3 และ 1:4 โดยนํ้าหนัก จากการศึกษาพบว̂า อัตราส^วนฟาง
ข]าว : ผักตบชวา และแกลบ : ผักตบชวา ในอัตราส^วน 1:3 โดยน]าหนักทาให]แท̂งเช้ือเพลิงอยู̂ตัวไม̂แตก
เปราะสามารถยืดเกาะได]ดีและให]ความร]อน 3,956 กิโลแคลอรีต̂อกิโลกรัมและ 2,358 กิโลแคลอรีต̂อ
กิโลกรัมตามลาดับอัตราของฟางข]าว:ผักตบชวา ในอัตรา 1:1 1:3 และ 1:4 ใช]เวลาเวลาต]มน]าจนเดือดท่ี 7
และ 8 นาที ตามลาดับแกลบ:ผักตบชวา ในทุกอัตราส^วนใช]เวลาต]มน]าจนเดือดท่ี7นาทีเท̂ากัน ปริมาณ
แก�สท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม]ของแท̂งเช้ือเพลิงจากฟางข]าวและแกลบ มีปริมาณ CO22.27% CO 0.37% 
SO2 0.00%และ CO2 0.38% SO20.0013% ตามลาดับเม่ือนาค̂าของของปริมาณก�าซมาเทียบกับค̂า
มาตรฐานสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานเผาขยะมูลฝอยของกระทรวงอุตสาหกรรมรมพบว̂า
ปริมาณก�าซ CO ท่ีเกิดข้ึนในทุกอัตราส^วนเกินค̂ามาตรฐาน กลยุทธ ดิษเจริญ และเนตรรัตนA เนตร
ประเสริฐ [3] ได]ศึกษาวิจัยพบว̂าเม่ือนากากอ]อยมาทาการอัดแท̂งแบบอัดเย็น โดยใช]กากน]าตาลเปSนตัว
ประสาน อัตราส^วนผสมกากอ]อยต̂อกากน]าตาลเปSน 87.5:12.5 โดยปริมาณจะให]ความร]อนสูงท่ีสุด 
3916.65 กิโลแคลอรีต̂อกิโลกรัม ซึ่งมีค̂าใกล]เคียงกับฝ¢นไม]ยูคาลิปตัสแต̂ตํ่ากว̂าถ̂านไม]ยูคาลิปตัส จากผล
การศึกษาสรุกได]ว̂า กากอ]อยมีความเหมาะสมท่ีนามาเปSนวัตถุในการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท̂ง และผลการวิจัย
น้ีสามรถใช]เปSนเช้ือเพลิงแทนไม]ฟ¢นได]แต̂สํา หรับกระบวนการอัดด]วยไฮดรอลิกน้ันจะมีอุปกรณAท่ีซับช]อน 
และมีการทํา งานท่ีไม̂ต̂อเน่ืองเมือเปรียบเทียบกับการอัดด]วยกระบวนการเอ็กซAทรูชันซึ่งโดยปกติกระบวน
เอ็กซAทรูชันจะมีด]วยกัน 2 แบบคือกระบวนการอัดรีดร]อนและกระบวนการอัดรีดเย็น ซึ่งกระบวนการอัด
รีดร]อนน้ันมักจะใช]กับวัตถุดิบท่ีมีลิกนินเปSนส^วนประกอบหลักการให]ความร]อนก็เพ่ือท่ีจะทําให]ลิกนินท่ีมี
อยู̂ในวัตถุดิบละลายออกมายึดเกาะวัตถุดิบให]คงรูปเปSนแท̂งเช้ือเพลิง โดยจากการทดลองท่ีผ^านมาซึ่งทํา 
การทดลองผลิตเช้ือเพลิงแท̂งแข็งจากข้ีเลื่อยด]วยการเอ็กซAทรูชันแบบอัดรีดร]อน โดยใช]ขดลวดความร]อน
เปSนตัวให]ความร]อนกับข้ีเลื่อยซึ่งเปSนวัตถุดิบท่ีนํา มาอัดเปSนแท̂งเช้ือเพลิง 

   เม่ือพูดถึงวิธีการหรือกระบวนการในทําถ̂านอัดแท̂งจากภูมิป\ญญาของชาวบ]านท่ีทํามาแต̂เน่ิน
นานน้ันการทําถ̂านอัดแท̂งเปSนแบบง̂าย ๆ แต̂ก็ได]ผลิตท่ีออกมามีคุณภาพใกล]เคียงกับถ̂านอัดแท̂งท่ีใช]
เคร่ืองในการอัด  การทําถ̂านอัดแท̂งก็ใช]วัสดุหลากหลายชนิดมาผสมกันแล]วอัดออกมาเปSนแท̂งเช̂น  
ถ̂านไม] ถ̂านจากแกลบ  ถ̂านจากกะลามะพร]าว  ถ̂านจากข้ีเลื่อย ถ̂านจากใบไม]แห]ง  เปSนต]น 
      จากเหตุผลดังกล^าวทางคณะผู]จัดทําสิ่งประดิษฐAได]เล็งเห็นถึงความสําคัญของป\ญหาท่ีเกิดข้ึน
จึงหาวิธีการท่ีจะช̂วยในการประหยัดเช้ือเพลิงและเปSนการต̂อยอดภูมิป\ญญาท]องถ่ินของชาวบ]าน เพ่ือให]
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน    
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
  1. เพ่ือออกแบบและสร]างเคร่ืองอัดแท̂งจากเศษใบไม] โดยใช]ขบวนการเอ็กซAทรูชัน 
  2. เพ่ือหาอัตราส^วนท่ีเหมาะสมสําหรับกระบวนการอัดเช้ือเพลิงแท̂งจากข้ีเลื่อย 
  3. เพ่ือวิเคราะหAข]อมูลทางเศรษฐศาสตรAของการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลธรรมชาติ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

229 
 

หลักการและทฤษฎี 
การออกแบบเคร่ืองจักร  
การออกแบบและสร]างเคร่ืองอัดถ̂านชีวมวล โดยกําหนดหลักเกณฑA ดังน้ี ต]องมีกลไกการทํางาน

ไม̂ซับซ]อน และใช]งานง̂าย มีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย]ายได]สะดวกอีกท้ังยังต]องซ^อมแซม
บํารุงรักษาง̂าย และมีความปลอดภัยต̂อผู]ปฏิบัติงาน การออกแบบ หมายถึง การใช]ความคิดในการ
เลือกใช]วัสดุเพ่ือสร]างสรรคAงานศิลปะให]มีหน]าท่ีใช]สอยตามความต]องการท้ังด]านประโยชนAและความ
สวยงามในลักษณะตลอดท้ังรูปร̂างการออกแบบท่ีดีน้ันจะต]องมีหลักเกณฑAในการยืดถือปฏิบัติท่ีถูกต]อง 
ซึ่งจาเปSนสาหรับนักออกแบบสามารถแบ̂งออกได]ต̂อไปน้ี 

 1. หน]าท่ีของการนําไปใช] (Function) เปSนสิ่งแรกท่ีนักออกแบบจะต]องคํานึงถึงเปSนอย̂างย่ิง
เพราะแต̂ละหน]าท่ีในการใช]สอยไม̂เหมือนกัน การออกแบบจะต]องออกให]เหมาะสมและถูกต]องมากท่ีสุด 

2. การประหยัด (Economy) ในท่ีน้ีหมายถึง ประหยัดวัสดุและเงิน ท่ีจะนํามาลงทุนด]วยสิ่ง
ต̂างๆท่ีมีคุณภาพดีเลิศขนาดไหนก็ตาม ถ]าราคาในการผลิตสูงแล]ว ไม̂ถือว̂าเปSนการออกแบบท่ีถูกต]อง
นอกจากมีราคาสูงแล]ว แบบท่ีออกไปน้ันก็ควรเปSนแบบท่ีง̂ายและเหมาะสม 

3. ความทนทาน (Durability) การออกแบบท่ีดีน้ันนอกจากจะประหยัดแล]วยังต]องคํานึงถึง
ความทนทานด]วย วัสดุอะไรก็ตามถึงแม]ว̂าจะมีราคาถูก รูปแบบจะสวยงามขนาดไหนก็แล]วแต̂ ถ]าขาด
ความทนทาน คุณค̂าของสิ่งน้ันก็จะด]อยลงไปด]วย 

4. วัสดุ (Material) การเลือกใช]วัสดุต̂างๆ ท่ีจะนามาใช]งานน้ัน นอกจากจะประหยัดแล]วเราถือ
ว̂าวัสดุก̂อนเปSนสิ่งสําคัญอย̂างหน่ึง เพราะจะต]องเหมาะสมกับประโยชนAใช]สอย ความคงทนถาวร 

5. โครงสร]าง (Construction) โครงสร]างของสิ่งต̂าง ๆ ไม̂เหมือนกัน ฉะน้ันผู]ออกแบบจะต]อง
ศึกษาโครงสร]างหรือธรรมชาติของสิ่งเหล^าน้ันให]เข]าใจเปSนอย̂างดีเสียก̂อน จึงจะเปSนนักออกแบบท่ีดี 

6. ความสวยงาม (Beauty) ถ]าสิ่งต̂าง ๆ ท่ีนักออกแบบได]กระทาข้ึน โดยคํานึงถึงสิ่งต̂างๆ ท่ี
กล^าวมาน้ันยังไม̂เปSนการเพียงพอ สิ่งท่ีตามมาอีกอยางหน่ึงท่ีจะขาดไม̂ได]คือเร่ืองความสวยงาม 

7. ลักษณะเด̂นพิเศษเฉพาะอย̂าง (Personality) ไม̂ว̂าสิ่งท่ีมนุษยAสร]างข้ึนหรือเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติจะมีลักษณะเด̂นประจาตัวของมันอยู̂เช̂นเดียวกน แต̂ถ]าเปSนสิ่งท่ีมนุษยAออกแบบแล]วจะต]อง
เน]นจุดดีของแต̂ละสิ่งออกมาให]เห็นเด̂นชัด จึงจะถือได]วาการออกแบบน้ันสมบูรณAการออกแบบ
เคร่ืองจักรกลจะเก่ียวข]องกับการออกแบบขนาดรูปร̂าง พ้ืนฐานด]านคํานวณและหลักการเลือกใช]วัสดุสา
หรับทาช้ินส^วนตามความเหมาะสมกบการใช]เคร่ืองจักรกลกับงานลักษณะต̂างกัน การออกแบบ
เคร่ืองจักรกลเปSนศิลปะของการพัฒนาทางด]านความคิดใหม̂ๆทางด]านเคร่ืองจักรกลแล]วแสดงความคิด
น้ันลงบนกระดาษในรูปแบบเคร่ืองจักรกลใหม̂ ๆ เกิดข้ึนได]เพราะความต]องการในการใช]งาน ผู]ออกแบบ
เคร่ืองจักรท่ีดีควรจะต]องมีพ้ืนฐานความรู]ต̂อไปน้ี 

    1) มีพ้ืนฐานความรู]ทางด]านความแข็งแรงของวัสดุเปSนอย̂างดี เพ่ือนาไปใช]ในการวิเคราะหA
ความเค]นช้ินส^วนเคร่ืองจักรและความแข็งแรง และแข็งแกร̂งเพียงพอท่ีจะรับแรงต̂างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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   2) มีพ้ืนความรู]เก่ียวกับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรมท่ีใช]กับเคร่ืองจักรกลเปSนอย̂างดีท้ัง
ทางด]านโลหะวิทยา กรรมวิธีทางความร]อนต̂าง ๆ และติดตามการพัฒนาทางด]านวัสดุอยู̂ตลอดเวลาเพ่ือ
จะได]นาวัสดุที่เหมาะสมท่ีสุดมาใช] 

   3) มีความรู]ทางด]านกรรมวิธี การผลิตต̂าง ๆ เช̂นหลักเศรษฐศาสตรAของวิธีการผลิตเพราะ
ช้ินส^วนเคร่ืองจักรกลหรือเคร่ืองจักรท่ีผลิตข้ึนมาต]องแข̂งขันทางด]านราคา 

    4) มีความรู]เปSนพิเศษเก่ียวกบสิ่งแวดล]อมต̂าง ๆ ท่ีจะมีผลต̂อคุณสมบัติของวัสดุ เช̂น
บรรยากาศท่ีทาให]เกิดการกัดกร̂อนท่ีอุณหภูมิตํ่ามาก ๆ หรือสูงมาก ๆ เปSนต]น 

    5) เตรียมพร]อมสาหรับการตัดสินใจอย̂างฉลาดว̂า ควรจะเลือกใช]ช้ินส^วนท่ีมีจาหน̂ายอยู̂
แล]วหรือต]องกากออกแบบใหม̂ ควรใช]สูตรสําเร็จท่ีได]จากประสบการณA ในการออกแบบช้ินส^วนหรือไม̂
ควรทาการทดสอช้ินงานก̂อนทาการผลิตหรือไม̂ ต]องออกแบบเปSนพิเศษเพ่ือควบคุมการสั่นสะเทือน
ระดับความดังของเสียง เปSนต]น 

    6) มีความเข]าใจถึงความความสวยงามบางประการ ซึ่งจะทําให]ผลิตผลจูงใจดึงดูดผู]ใช] 
   7) มีสัญชาตญาณในการเปSนนักประดิษฐAและสร]างสรรคA สิ่งสําคัญท่ีสุดคือต]องให]เกิด

ประสิทธิผลสูงสุดความคิดสร]างสรรคAอาจเกิดข้ึนเพราะมีความขยันขันแข็งท่ีจะแก]สิ่งท่ีไม̂ถูกใจและมี
ความเต็มใจท่ีจะทาตามปกติแล]วยังมีอีกหลายสิ่งหลายอยางท่ีควรพิจารณาโดยละเอียดอีก เช̂น
เคร่ืองจักรจะใช]งานได]อย̂างปลอดภัยหรือไม̂ มีอะไรป�องกนการเผอเรอขณะใช]งานของผู]ใช]หรือไม̂ มี
ความสั่นสะเทือนจนอาจเกิดอันตรายหรือไม̂ การประกอบช้ินส^วนหรือการซ^อมบํารุงทาได]ยากหรือง̂าย 
เปSนต]นหลักเกณฑAท่ัวไปในการออกแบบเคร่ืองจักรกลและช้ินส^วน จะต]องประกอบไปด]วยหลักการและ
ข้ันตอนดังต̂อไปน้ี 

  1) การวางแผน (Planning) การเลือกงานท่ีจะออกแบบ 
  2) แนวคิด (Concept) การแจงรูปแบบของงานออกแบบ การแบ̂งแยกของระบบทางาน

รวบรวมการประเมินคุณค̂าแนวการออกแบบในเชิงวิศวกรรม และเชิงเศรษฐศาสตรA 
  3) การออกแบบ (Lay Out) เปSนการออกแบบร̂างอย̂างเปSนมาตราส^วน เพ่ือมีความ

ต]องการท่ีปรับปรุงออกแบบร̂างดีขึ้นด]วยการออกแบบรูปร̂างในโซนต̂าง ๆ 
    4) การออกแบบรายละเอียด เปSนการออกแบบรูปร̂างช้ินส^วนย̂อยให]มีความเหมาะสม การ

เขียนรายละเอียด การเขียนแบบ การเลือกใช]ช้ินส^วนมาตรฐาน เช̂น สกรู โซ^ สายพาน ฯลฯ ตาราง
รายการวัสดุวิธีการผลิตการประกอบการขนส^ง การเก็บรักษา การตรวจสอบต]นทุนการผลิต การสร]างชุด
ต]นแบบหรือโมเดล และการตัดสินใจเพ่ือการผลิต 

การออกแบบสกรูอัดแท�งเช้ือเพลิง (Screw extrusiondesing) 
ในการวิเคราะหAเพ่ือคํานวณสกรูอัดแท̂งเช้ือเพลิงน้ัน จะแบ̂งการพิจารณาออกเปSน 2 ช̂วง คือ 

ช̂วงการลํา เลียงอนุภาคสํา หรับร̂องเกลียวลํา เลียง และช̂วงการอัดรีดชีวมวลให]ออกมาเปSนแท̂ง
เช้ือเพลิง ในการวิเคราะหAแรงท่ีกระทํากับเบดอนุภาคของชีวมวล จะพิจารณาตามภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 วิเคราะหAแรงท่ีกระทํากับเบดอนุภาคของชีวมวล 
 
การคํานวณในช�วงการลําเลียงอนุภาค 
ในการวิเคราะหAในช̂วงการลํา เลียงอนุภาคของสกรูอัดเด่ียว (Singlescrew extrusion) มี

สมมุติฐานดังน้ี 
    1. อนุภาคชีวมวลเคลื่อนท่ีไปอย̂างต̂อเน่ืองไม̂มีการสะสมมวล 
   2. เบดอนุภาคของชีวมวลจะสัมผัสกับผนังของ barrel ฐานสกรูและใบเกลียวสกรู 
   3. ความสูงของใบเกลียวมีค^าคงท่ี 
    4. ไม̂พิจารณาช̂องว̂างระหว̂างในเกลียวกับผนัง barrel 
   5. อนุภาคเคลื่อนท่ีแบบ plug flow 
    6. ความดันในเบดอนุภาคไม̂เปลี่ยนแปลงตลอดช̂วงการลํา เลียงอนุภาค 
    7. ไม̂พิจารณาแรงเน่ืองจากแรงโน]มถ̂วงของโลก 
    8. ไม̂พิจารณาแรงเหว่ียงท่ีเกิดจากการหมุนของสกรู 
    9. ไม̂มีการเปลี่ยนแปลงความหนาแน̂นของเบดอนุภาคตลอดช̂วงการลําเลียง การหา

อัตราการขนถ̂ายเบดอนุภาคจํา เปSนต]องหามุมขนถ̂ายเบดอนุภาคของชีวมวลซึ่งเปSนมุมท่ีแรงลัพธA
กระทํากับเบดอนุภาค โดยการหาค̂ามุมขนถ̂ายเบดอนุภาคสามารถหาได]จากการสมดุลแรงและสมดุล
แรงบิดท่ีกระทํา กับเบดอนุภาคตามภาพท่ี 1 ดังน้ี 

สมดุลแรงในแนวแกน X จะได] 

2 1

0

( ) ( ) 0

x

b x p p x n a n p x fa fp x r x
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สมดุลแรงบิดรอบแกน Y จะได] 
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จากสมการสมดุลแรงและแรงบิดตามสมการท่ี (1) และ(2) จะกําหนดให]สกรูหยุดน่ิงอยู̂กับท่ีและ 
barrel หมุนรอบแกนสกรู โดยจะสามารถหาแรงลัพธAซึ่งเปSนแรงผลักดันให]เบดอนุภาคเกิดการเคลื่อนท่ี
ด]านหน]าได] ผลเฉลยของสมการ (1) และ (2) จะอาศัยลักษณะรูปทรงทางเรขาคณิตของสกรูดังภาพท่ี 2 
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และไดอะแกรมความเร็วของเบดและสกรูอัดดังภาพท่ี 3 ประกอบการคํานวณ หลังจากน้ันสามารถจัดรูป
สมการท่ี (1) และ (2) ให]เปSนสมการท่ี (3) ซึ่งเปSนสมการท่ีใช]หาค̂ามุมขนถ̂ายเบดอนุภาคและนํา ไปหาค̂า
อัตราการผลิตแท̂งเช้ือเพลิง ( S M& ) ในสมการท่ี (9) ต̂อไป โดยตัวแปรต̂างๆจากภาพท่ี 1,2 และ3 มี
ความหมายดังน้ี 

F   = แรงเสียดทานระหว̂างเบดอนุภาคกับฐานสกรู 

na
F = แรงต้ังฉากระหว̂างเบดอนุภาคกับด]านข]างของเกลียวท่ีรับอนุภาคเข]ามา (active flight flank) 

np
F = แรงต้ังฉากระหว̂างเบดอนุภาคกับดานข]างของเกลียวท่ีส^งอนุภาคออกไป (passive flight 

flank) 

fa
F  = แรงเสียดทานระหว̂างเบดอนุภาคกับด]านข]างของเกลียวท่ีรับอนุภาคเข]ามา 

fp
F  = แรงเสียดทานระหว̂างเบดอนุภาคกับด]านข]างของเกลียวท่ีส^งอนุภาคออกไป 

1p
F  = แรงเน่ืองจากความดันท่ีระยะใดๆ 

2p
F  = แรงเน่ืองจากความดันท่ีระยะ Z + dZ 

b
V   = ความเร็วของ barrel 

sz
V  = ความเร็วของเบดอนุภาคในทิศทาง Z (ตามแนวร̂องสกรู) 

V∆ = ผลต̂างระหว̂าง Vb และ Vsz 

s
φ    = มุมเกลียวสกรู 

m
φ   = มุมเกลียวเฉลี่ย 
θ   = มุมขนถ̂ายเบดอนุภาค 

b
D  = เส]นผ^านศูนยAกลาง barrel 

s
D  = เส]นผ^านศูนยAกลางสกรู 
D   = เส]นผ^านศูนยAกลางเฉลี่ยของร̂องสกรู 

1
P   = ความดันท่ีตําแหน̂งทางเข]าร̂องเกลียว          

2
P   = ความดันท่ีตําแหน̂งทางออกร̂องเกลียว 
 

 
 

ภาพท่ี 2 สมดุลแรงในแนวแกน X 
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ภาพท่ี 3 สมดุลแรงบิดรอบแกน Y 
 
มุมขนถ�ายเบดอนุภาคสามารถหาได�จาก 
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โดยมีตัวแปรช̂วยในสมการ (3) มีดังน้ี 
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ดังน้ันสามารถหาอัตราการขนถ̂ายเบดอนุภาคหรืออัตราการผลิตแท̂งเช้ือเพลิงได]ดังน้ี 

 
โดยท่ี 
ρ  = ความหนาแน̂นของเบดอนุภาคของชีวมวล, (kg/m3) 
P  = จํานวนปากของเกลียวสกรู 

b
V  = ความเร็วของ Barrel ซึ่งมีค^าเท̂ากับ ( . s )

6 0

d b n
m

π ⋅ ⋅ ⋅   

b
D   = เส]นผ^านศูนยAกลางของ Barrel, (m) 

 
การคํานวณหาค�าความร�อน 
ทําการ Standardized Calorimeter เพ่ือหา Energy Equivalent of Calorimeter โดยใช]

กรดเบนโซอิก (Benzoic Acid) ทําการทดลองเหมือนการหาค̂าความร]อนทุกประการ 
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Q m c T∆ = ∆  
 ∆Q  คือ  ปริมาณความร]อนท่ีได]รับหรือสูญเสียไปมีหน̂วยเปSนแคลอรี ( cal ) 
 m   คือ  มวลของวัตถุ มีหน̂วยเปSนกรัม (g) 
 c    คือ  ความจุความร]อนจําเพาะของวัตถุมีหน̂วยเปSนแคลอรีต̂อกรัมองศาเซลเซียส (cal/g  ํC) 
 ∆t   คือ  อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมีหน̂วยเปSนองศาเซลเซียส (  ํC ) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
อาทิตยA มะลิทอง ได]มีการศึกษาวิธีการอัดก]อนเช้ือเพลิงจากผักตบชวาและผักตบชวาผสมถ̂าน

ลิกไนตA ท่ีมีอัตราส^วนแตกต̂างกันตลอดจนศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางฟ�สิกสAของแท̂งเช้ือเพลิงเขียว 
เพ่ือเปSนการนําเอาผักตบชวาซึ่งเปSนวัชพืชท่ีสําคัญมาใช]เปSนเช้ือเพลิงสําหรับการหุงต]มและกิจกรรมใน
ครัวเรือน ทดแทนฟ¢นและถ̂าน ทําการทดลอง ณ ห]องปฏิบัติกาโครงการวิจัยพืชเพ่ือการพลังงานทดแทน
และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA วิทยาเขตกาแพงแสน อําเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ระหว̂างเดือนมีนาคม 2551 เช้ือเพลิงเขียวท่ีผลิต จากผักตบชวาและผักตบชวาผสมถ̂านลิกไนตA มี
อัตราส^วนแตกต̂างกันคือผักตบชวาล]วน 100 : 0 , 90 : 10 , 80 : 20 , 70 : 30 , 50 : 30 , 30 : 70 , 20 
: 80 , 10 : 90โดยปริมาตร ทําการสับผักตบชวาและถ̂านลิกไนตA แล]วผสมกันตามอัตราส^วนท่ีต]องการใช]
แป�งเปrยกเปSนตัวเช่ือมประสาน จากน้ันจึงนํามาอัดเปSนแท̂งเช้ือเพลิงเขียว ท่ีทํางานด]วยมอเตอรA ขนาด 
7.5 แรงม]า นําแท̂งเช้ือเพลิงท่ียังมีความช้ืนสูงไปตากแห]งโดยเปรียบเทียบ 3 วิธีคือ (1) ตากในตู]อบ
พลังงานแสงอาทิตยAอุณหภูมิเฉลี่ย 50 องศาเซลเซียส เปSนเวลา 4 วัน (2) ตากบนพ้ืนปูนซีเมนตAอุณหภูมิ
เฉลี่ย 46 องศาเซลเซียส เปSนเวลา 3 วัน (3) ตากบนแผ^นสังกะสี อุณหภูมิเฉลี่ย 41 องศาเซลเซียส เปSน
เวลา 3 วัน แท̂งเช้ือเพลิงจะมีความช้ืนเหลืออยู̂ประมาณ 6 – 7 เปอรAเซ็นตA ก็สามารถใช]เปSนเช้ือเพลิงได] 

ผลการวิเคราะหAองคAประกอบทางเคมี ปรากฏว̂าเช้ือเพลิงเขียวท่ีผลิตจากผักตบชวาผสมถ̂าน
ลิกไนตAท่ีอัตราส^วน 10 : 90 ให]ค̂าความร]อนเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 4,194 กิโลแคลอรีต̂อกิโลกรัม อัตรา
ส^วนผสมระหว̂างผักตบชวา : ถ̂านลิกไนตA 20 : 80 , 50 : 50 , 30 : 70 , 80 : 20 , 90 : 10 และ
ผักตบชวาล]วน มีค^าความร]อนเรียงตามลาดับคือ 4,108  3,853  3,847  3,754  3,402 และ 3,234 กิโล
แคลอรีต̂อกิโลกรัม 

พัชฏาภรณA เจริญรอยและอรชุมา นุสีวอ  ศึกษาพบว̂า ในการทําแท̂งเช้ือเพลิงจากฟางข]าวและ
แกลบโดยใช]ผักตบชวาเปSนตัวเช่ือมประสานพร]อมท้ังศึกษาหาความร]อนอัตราการให]ความร]อน และก�าซ
เสียท่ีเกิดจากการเผาไหม]ของแท̂งเช้ือเพลิง ในการศึกษาได]นาวัสดุเหลือใช]มาอัดให]เปSนแท̂งโดยวิธีการอัด
เปrยกโดยใช]เคร่ืองอัดไฮดรอลิกสAและแม̂แรงอย̂างง̂ายในอัตราส^วน 1:11:3 และ 1:4 โดยนํ้าหนัก จาก
การศึกษาพบว̂า อัตราส^วนฟางข]าว : ผักตบชวา และแกลบ : ผักตบชวา ในอัตราส^วน 1:3 โดยน]าหนักทํา
ให]แท̂งเช้ือเพลิงอยู̂ตัวไม̂แตกเปราะสามารถยืดเกาะได]ดีและให]ความร]อน 3,956 กิโลแคลอรีต̂อกิโลกรัม
และ 2,358 กิโลแคลอรีต̂อกิโลกรัมตามลําดับอัตราของฟางข]าว:ผักตบชวา ในอัตรา 1:1 1:3 และ 1:4 ใช]
เวลาเวลาต]มนํ้าจนเดือดท่ี 7 และ 8 นาที ตามลําดับแกลบ:ผักตบชวา ในทุกอัตราส^วนใช]เวลาต]มนํ้าจน
เดือดท่ี7นาทีเท̂ากัน ปริมาณแก�สท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม]ของแท̂งเช้ือเพลิงจากฟางข]าวและแกลบ มี
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ปริมาณ CO2 2.27% CO 0.37% SO2 0.00%และ CO2 0.38% SO2 0.0013% ตามลําดับเม่ือนําค̂าของ
ของปริมาณก�าซมาเทียบกับค̂ามาตรฐานสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานเผาขยะมูลฝอย
ของกระทรวงอุตสาหกรรมรมพบว̂าปริมาณก�าซ CO ท่ีเกิดข้ึนในทุกอัตราส^วนเกินค̂ามาคราฐาน 

   กลยุทธ ดิษเจริญ และเนตรรัตนA เนตรประเสริฐ  ได]ศึกษาวิจัยพบว̂าเม่ือนํากากอ]อยมาทําการ
อัดแท̂งแบบอัดเย็น โดยใช]กากนํ้าตาลเปSนตัวประสาน อัตราส^วนผสมกากอ]อยต̂อกากน]าตาลเปSน 
87.5:12.5 โดยปริมาณจะให]ความร]อนสูงท่ีสุด 3916.65 กิโลแคลอรีต̂อกิโลกรัม ซึ่งมีค̂าใกล]เคียงกับฟ¢น
ไม]ยูคาลิปตัสแต̂ตํ่ากว̂าถ̂านไม]ยูคาลิปตัส จากผลการศึกษาสรุกได]ว̂า กากอ]อยมีความเหมาะสมท่ีนํามา
เปSนวัตถุในการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท̂ง และผลการวิจัยน้ีสามารถใช]เปSนเช้ือเพลิงแทนไม]ฟ¢นได] 

  นฤมล พิมเนียบ  ได]ศึกษาถึงการผลิตและการยอมรับการใช]เช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเขียวใน
ครัวเรือนชนบท กรณีศึกษา ในการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท̂งท่ีทํามาจากแกลบ ส^วนเช้ือเพลิงเขียวจาก
ผักตบชวา (Eichormia carssipes Soims.)ผสมข้ีเลื่อย เพ่ือวิเคราะหAหาคุณสมบัติทางด]านความช้ืน 
ปริมาณสารระเหย ค̂าความร]อน คารAบอนคงตัวและพลังงานท่ีนําไปใช]งาน และทบสอบการยอมรับของ
ประชาชนในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยการสัมภาษรAจากประชากรเป�าหมาย การเลือก
ตัวอย̂าง โดยใช]ทฤษฏีความน̂าจะเปSน การสุ^มตัวอย̂างระบบ (Systematic Random Sampling) โดย
เปSนการสุ^มตัวอย̂างเปSนช̂วงๆ ทาการสุ^มประชากรจากตัวสุ^มเร่ิมต]น(Random start) แล]วนับไปตามช̂วง
ของการสุ^ม(Random interval) โดยการสุ^มประชากรคลองหลวงท้ัง 7 ตําบล ต้ังแต̂ ตําบลคลองหน่ึง ถึง
ตําบลคลองเจ็ด โดยการสุ^มประชากรทุกหมู̂บ]านทุกตําบล จากการศึกษาผลงานวิจัยการอัดก]อนเช้ือเพลิง
จากผักตบชวาผสมถ̂านลิกไนตAในอัตราส^วนแตกต̂างกัน ผลการวิเคราะหAองคAประกอบทางเคมี ปรากฏว̂า
เช้ือเพลิงท่ีผลิตจากผักตบชวาผสมถ̂านลิกไนตAท่ีอัตราส^วน 10 : 90 ให]ค̂าความร]อนเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4,194 
กิโลแคลอรีต̂อกิโลกรัมการทําแท̂งเช้ือเพลิงจากฟางข]าวและแกลบ โดยใช]ผักตบชวาเปSนตัวเช่ือมประสาน
พร]อมท้ังศึกษาหาค̂าความร]อนของถ̂าน จากการศึกษาพบว̂า อัตราส^วนฟางข]าว : ผักตบชวา และ แกลบ 
: ผักตบชวา ในอัตราส^วน 1: 3 ทําให]แท̂งเช้ือเพลิงจับตัวกันไม̂แตกเปราะและให]ค̂าความร]อนท่ี 3,956 
กิโลแคลอรีต̂อกิโลกรัมและ2,358 กิโลแคลอรีต̂อกิโลกรัม ดังน้ันจึงมีแนวคิดออกแบบและสร]างเคร่ืองอัด
ก]อนเช้ือเพลิงแข็งชนิดรูอัดจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร โดยมีท้ัง กระบวนการบดละเอียด 
กระบวนการผสม และกระบวนการอัดข้ึนรูปชนิดสกรูอัดอยู̂ในเคร่ืองเดียวกัน และเปSนการอัดแบบร]อน 
และทําการทดสอบสมรรถนะ (อัตราการผลิต)ของเคร่ือง การจับตัวกันของก]อนเช้ือเพลิงและ การหาค̂า
ความร]อนของก]อนเช้ือเพลิงท่ีผลิตได]ด]ายการเผา 

นายประสาน สถิตเรืองศักด์ิ กล^าวว̂า ค̂าการต]านทานแรงกด และค̂าความร]อนของแท̂งเช้ือเพลิง
ผลท่ีได]พบว̂าพบว̂าอัตราการผลิตและการต]านทานแรงกดของแท̂งเช้ือเพลิงจะแปรผันตรงกับปริมาณ
สัดส^วนการผสมโมลาสต̂อน้ําหนักของวัตถุดิบ แต̂ค̂าความหนาแน̂นและการใช]พลังงานในการอัดแท̂ง
เช้ือเพลิงจํา เพาะจะแปรผกผนักับปริมาณสัดสว̂นการผสมโมลาส สําหรับอัตราการผลิตแท̂งเช้ือเพลิงของ
สกรูอัดแท̂งเช้ือเพลิงมีความคลาดเคลื่อนจากการทดลองประมาณ 20% โดยมีอัตราการผลิตแท̂ง
เช้ือเพลิงท่ีความเร็วรอบของสกรูอัดแท̂งเช้ือเพลิง 145 รอบต̂อนาทีมีค̂าระหว̂าง0.8–0.9 kg/min และ
แท̂งเช้ือเพลิงท่ีได]มีค̂าความหนาแน̂นอยู̂ในช̂วง ในการแปรรูปวัสดุเหลือใช]จากผลมะพร]าวเปSนแท̂ง
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เช้ือเพลิงน้ันจะสามารถเลือกใช]ได]หลายกระบวนการ เช̂น กระบวนการเอ็กซAทรูชัน หรือ กระบวนการ
อัดไฮดรอกลิกสA เปSนต]น แต̂สําหรับกระบวนการอัดด]วยไฮดรอลิกสAน้ันจะมีอุปกรณAท่ีซับช]อน และมีการ
ทํางานท่ีไม̂ต̂อเน่ืองเมือเปรียบเทียบกับการอัดด]วยกระบวนการเอ็กซAทรูชันซึ่งโดยปกติกระบวนเอ็กซAทรู
ชันจะมีด]วยกัน 2 แบบคือกระบวนการอัดรีดร]อนและกระบวนการอัดรีดเย็น ซึ่งกระบวนการอัดรีดร]อน
น้ันมักจะใช]กับวัตถุดิบท่ีมีลิกนินเปSนส^วนประกอบหลักการให]ความร]อนก็เพ่ือท่ีจะทําให]ลิกนินท่ีมีอยู̂ใน
วัตถุดิบละลายออกมายึดเกาะวัตถุดิบให]คงรูปเปSนแท̂งเช้ือเพลิง โดยจากการทดลองท่ีผ^านมาซึ่งทํา การ
ทดลองผลิตเช้ือเพลิงแท̂งแข็งจากข้ีเลื่อยด]วยการเอ็กซAทรูชันแบบอัดรีดร]อน โดยใช]ขดลวดความร]อนเปSน
ตัวให]ความร]อนกับข้ีเลื่อยซึ่งเปSนวัตถุดิบท่ีนํา มาอัดเปSนแท̂งเช้ือเพลิง 
 
วิธีการทดลอง 
   ออกแบบเคร่ืองอัดก�อนเช้ือเพลิงแข็ง 
  การออกแบบเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งชนิดสกรูอัดจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรการ
ออกแบบเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งชนิดสกรูอัดจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ทําได]โดยการสร]าง
แบบจําลองข้ึนมาก̂อนจากโปรแกรมช̂วยการออกแบบทางคอมพิวเตอรA Solid Workโดยจะมีการ
จัดรูปแบบโครงสร]างและอุปกรณAให]อยู̂ในสัดส^วนท่ีเหมาะสมกับหน]าท่ีในการทํางานของโครงสร]างของ
อุปกรณAชนิดน้ัน ๆ โดยจะต]องคํานึงถึงลักษณะโครงสร]างท่ีได]มีการจําลองข้ึนมาเอาไว]เพ่ือไม̂ให]เกิดการ
คาดเคลื่อน ลักษณะของเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งชนิดสกรูอัดจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีได]
ออกแบบแล]ว 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ลักษณะเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งชนิดสกรูอัดจากวัสดุเหลือท้ิง 
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  อุปกรณ�การทดลอง  
    ในการทดสอบการอัดแท̂งเช้ือเพลิงท่ีเง่ือนไขต̂างๆ จะมีอุปกรณAในการทดลองดังน้ี 
  1. เคร่ืองอัดรีดแท̂งเช้ือเพลิง รายละเอียด กําลังขับ 3 แรงม]า 
 2. นาฬิกาจับเวลา 
 3. ตาช่ังนํ้าหนัก ขนาดการช่ัง 500 g 
 4. เวอรAเนียคาลิเปอรA แบบดิจิตัล 
 5. เคร่ืองทดสอบค̂าการต]านทานแรงกด 
 6. เคร่ืองทดสอบค̂าความร]อน  

 
เง่ือนไงการทดลอง 

   เง่ือนไขการทดลองการผลิตเช้ือเพลิงแข็งอัดแท̂งจะกําหนดสัดส^วนการผสมข้ีเลื่อยต̂อผงถ̂าน
ไม]ท่ี 80:20และความเร็วรอบของสกรูอัดแท̂งเช้ือเพลิงท่ี 270 รอบต̂อนาที แล]วทําการปรับ เปลี่ยน
สัดส^วนการผสมแป�งมันต̂อนํ้าหนักของวัตถุดิบ เพ่ือศึกษาผลกระทบต̂อการผลิต และสมบัติทาง
กายภาพของแท̂งเช้ือเพลิงโดยเง่ือนไขการทดลองมีดังน้ี 
  1. ใช]นํ้าแป�งเปSนตัวประสานในอัตราส^วน 1:2 
 

น้ําแป�งมัน:ชีวมวล น้ําแป�งมัน:ชีวมวล:ถ�าน 
1:2 1:2 

1:4 1:4 

1:6 1:6 

1.5:2 1.5:2 

1.5:4 1.5:4 

1.5:6 1.5:6 

 
  2. ใช]นํ้าแป�งเปSนตัวประสานในอัตราส^วน 1:4 
 

น้ําแป�งมัน:ชีวมวล น้ําแป�งมัน:ชีวมวล:ถ�าน 
1:2 1:2 

1:4 1:4 

1:6 1:6 

1.5:2 1.5:2 

1.5:4 1.5:4 

1.5:6 1.5:6 
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ผลการทดลอง 
จากการศึกษาเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งชนิดสกรูอัดจากข้ีเลื่อย โดยมีวัตถุประสงคAเพ่ือ

ศึกษากระบวนการอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งจากข้ีเลื่อยและสร]างเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งจากข้ีเลื่อย
พร]อมทดสอบสมรรถนะเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งจากวัสดุข้ีเลื่อยโดยมีผลการศึกษาดังน้ี 

ผลการศึกษากระบวนการอัดก�อนเช้ือเพลิงแข็งจากข้ีเลื่อย 
 การศึกษาการทํางานของเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งจากข้ีเลื่อยซึ่งศึกษาจากข]อมูลท่ัวไปใน

กระบวนการผลิตทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง ซึ่งเปSนประโยชนAต̂อการออกแบบ และจัดสร]าง
เคร่ืองมือ ซึ่งทาให]ทราบข]อมูลพ้ืนฐานท่ีเปSนประโยชนAต̂อการจัดสร]าง เช̂นข]อมูลท่ีเก่ียวกับลักษณะ
ของก]อนเช้ือเพลิงท่ีมีลักษณะแตกต̂างกันตามข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ โดยเร่ิมต]นจากนําวัตถุดิบท่ีได]
เตรียมเอาไว] ได]แก̂ ข้ีเลื่อยนํามาบดและผสมกับตัวประสาน แล]วใส^ลงในเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็ง 
ทําให]ได]แท̂งเช้ือเพลิง ท่ีมีลักษณะเปSนแท̂งกลมเส]นผ^าศูนยAกลางประมาณ 2 เซนติเมตรนอกจากน้ันยัง
มีข]อมูลของการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข]องดังแสดงในบทท่ี 2 

  ผลการสร�างเคร่ืองอัดก�อนเช้ือเพลิงแข็งจากจากข้ีเลื่อย 
 ผลการออกแบบ และสร]างเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งจากข้ีเลื่อยทําให]ได]เคร่ืองอัดก]อน

เช้ือเพลิงแข็งจากวัสดุข้ีเลื่อยจํานวน 1 เคร่ือง โดยมีหลักการทางาน1 กระบวนการ คือ กระบวนบวน
การอัด ซึ่งสามารถทํางานโดยการใช]สวิตซAควบคุม ควบคุมการทํางาน กระบวนการอัด รับกําลังขับ
จากมอเตอรAไฟฟ�าขนาด 3 แรงม]า ส^งกําลังจากสายพานขับพูลเลยAไปยังเพลาให]สกรูอัดหมุนและใช]
กระแสไฟฟ�าขนาด 220 วัตตA ท่ีเปSนตัวจ̂ายกระแสไฟส^งผ^านเบรกเกอรA แสดงเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิง
แข็งจากข้ีเลื่อย 

 จากผลการคํานวณการออกแบบข]างต]น และลักษณะของความสัมพันธAของแรงกระทําต̂างๆท่ี
บริเวณเกลียวอัด ดังน้ันผู]วิจัยได]ดําเนินการสร]าง และพัฒนาเคร่ืองอัดแท̂งถ̂านเช้ือเพลิงชีวมวลใน
รูปแบบเกลียวอัด ซึ่งเปSนเคร่ืองมือช̂วยในการผลิตถ̂านชีวมวลจากข้ีเลื่อยโดยมีส^วนประกอบดังน้ี 

 1) ส^วนต]นกําลัง (Motor) ใช]มอเตอรAไฟฟ�ากระแสสลับ 1 เฟส ขนาด 3 แรงม]า รอบการ 
ทํางานสูงสุด 1,475 รอบต̂อนาที  
 2) ส^วนสกรูอัด (Screw press) มีขนาดรัศมีเพลากลาง 25 มิลลิเมตร ขนาดรัศมีเกลียวป�อน

25 มิลลิเมตร และขนาดระยะพิตชAเกลียวป�อน 50 มิลลิเมตร  
 3) ล]อสายพานและสายพาน (Pulley and belt) ระบบทดกําลังใช]ล]อสายพานขนาดเส]นผ^าน

ศูนยAกลาง 80 มิลลิเมตร และ 500 มิลลิเมตร และสายพานเบอรA B91 ร̂อง B เปSนตัวส^งถ̂ายกําลัง 
4) ช̂องสําหรับใส^ชีวมวล (Hopper) สามารถใส^วัตถุดิบได]คร้ังละ 2 กิโลกรัม 
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ผลการทดสอบการหาสัดส�วนท่ีเหมาะสมในการผสมชีวมวลและตัวประสาน 
 

 
  

จากกราฟผลการทดสอบหาอัตราการอัดก]อนเช้ือเพลิงของข้ีเลื่อยพบว̂าในการอัดก]อน
เช้ือเพลิงท่ีสามารถอัดข้ึนรูปได]ทุกอัตราส^วนผสมแต̂อัตราส^วนวนท่ีดีท่ีสุดในตัวประสาน 1:2 คือ 1:2 
เพราะเปSนอัตราส^วนท่ีได]ค̂าความร]อนและความหนาแน̂นมาก   

 

 
 

จากกราฟผลการทดสอบหาอัตราการอัดก]อนเช้ือเพลิงของข้ีเลื่อยผสมถ̂าน พบว̂าในการอัด
ก]อนเช้ือเพลิงท่ีสามารถอัดข้ึนรูปได]ทุกอัตราส^วนผสมแต̂อัตราส^วนวนท่ีดีท่ีสุดในตัวประสาน 1:4 คือ
1:6 เพราะเปSนอัตราส^วนท่ีได]ค̂าความร]อนและความหนาแน̂นมาก  
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จากกราฟการหาประสิทธิภาพการใช]งานของความร]อนของแท̂งเช้ือเพลิงชีวมวลพบว̂าตัวประสาน 
1:2 และ 1:4 มีอัตราส^วน คือ 1:4 และ1.5:2  มีเปอรAเซ็นตAการใช]งานของความร]อนมากท่ีสุดตามลําดับ 

 

 
 

จากกราฟการหาค̂าความหนาแน̂นของแท̂งเช้ือเพลิงชีวมวลพบว̂าตัวประสาน 1:2 และ 1:4 
มีอัตราส^วน คือ1.5:6 มีค^าความหนาแน̂นมากท่ีสุดทําให]ประสิทธิภาพการใช]งานมากกว̂าอัตราส^วนอ่ืน 

 
สรุปผลการทดลอง 

เคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งชนิดสกรูอัดจากข้ีเลื่อยผสมถ̂าน มีขนาดความกว]างเท̂ากับ 65 
เซนติเมตร ความยาว 95 เซนติเมตร ความสูง 105 เซนติเมตร ใช]มอเตอรAไฟฟ�ากระแสสลับ 1 เฟส ขนาด 
3 แรงม]า รอบการทํางานสูงสุด 270 รอบต̂อนาที มีขนาดรัศมีเพลากลาง 19 มิลลิเมตร ขนาดรัศมีเกลียว
ป�อน 25 มิลลิเมตรและขนาดระยะพิตชAเกลียวป�อน 50 มิลลิเมตร โดยมีหลักการทํางาน 1กระบวนการ 
คือ กระบวนการอัด ซึ่งสามารถทํางานโดยการใช]สวิตซAควบคุม ควบคุมการทํางาน โดยมีหลักการทํางาน
เร่ิมจากเป�ดเคร่ือง โดยท่ีสวิตชAควบคุมอยู̂หลังเคร่ือง หลังจากท่ีเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงเร่ิมทํางาน ก็นําท่ี
เราผสมไว]แล]วใส^ลงในช̂องป�อนวัสดุ เพ่ือให]ง̂ายต̂อกระบวนการอัด ใช]เวลาในการอัดประมาณ 3 นาที 
โดยจะทําการอัดด]วยสกรูเพ่ือให]เกิดการอัดวัสดุออกมาเปSนก]อนเช้ือเพลิงจากกระบวนการอัด 

-การทดสอบการใช]งานเคร่ืองอัดก]อนเช้ือเพลิงแข็งชนิดสกรูอัดจากข้ีเลื่อยผสมถ̂าน เพ่ือหา
สัดส^วนท่ีเหมาะสมของข้ีเลื่อยพบว̂าสัดส^วนท่ีเมาะสมท่ีสามารถข้ึนรูปก]อนเช้ือเพลิงแข็งได] ในการอัดข้ี
เลื่อยจะใช]เวลาในการอัดก]อนเพ่ือให]ได]ความยาวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ในอัตราส^วนตัวประสาน 1:2 
น่ันคือ 1:2 เท̂ากับ 19.45 วินาที  และมีอัตราการอัดก]อนอยู̂ท่ี 27.94 กิโลกรัมต̂อช่ัวโมง สามารถให]
ค̂าความร]อนเท̂ากับ 21.43 MJ/kg  ส^วนตัวประสาน 1:4 ในการอัดก]อนเพ่ือให]ได]ความยาวเฉลี่ย 10 
เซนติเมตร น่ันคือ 1.5:6 เท̂ากับ 20.13 วินาที และมีอัตราการอัดก]อนอยู̂ท่ี 28.79กิโลกรัมต̂อช่ัวโมง 
สามารถให]ค^าความร]อนเท̂ากับ 22.59 MJ/kg  

- ความหนาแน̂นของแท̂งชีวมวลจากข้ีเลื้อยผสมถ̂านอยู̂ในช̂วง 467.06-916.41 kg/m3 

- ค̂าความร]อนของแท̂งชีวมวลจากข้ีเลื้อยผสมถ̂านอยู̂ในช̂วง 15.55-22.59 MJ/kg 

การวิเคราะหAความเปSนไปได]ทางเศรษฐกิจของการผลิตเช้ือเพลิงแข็งชนิดสกรูอัดจากข้ีเลื่อย
ผสมถ̂าน ในเชิงพาณิชยAพบว̂า ได]ผลตอบแทนคุ]มค̂าต̂อการลงทุนคือ ผลตอบแทนต̂อการใช]จ̂ายและ
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อัตราผลตอบแทนของโครงการ 45 เปอรAเซ็นตA จึงควรส^งเสริมให]มีการผลิตเปSนการสร]างงานให]แก̂
ชนบท ซึ่งมีความต]องการใช]ฟ¢นและถ̂านมากอยู̂แล]วอัตราส^วนผสม ท่ีควรส^งเสริมให]ผลิตทดแทนฟ¢น
และถ̂านคืออัตราส^วนท่ี 1.5:6 เพราะมีประสิทธิภาพการใช]งานของความร]อนท่ีเหมาะสมและยังเปSน
การนําเอาข้ีเลื้อยมาใช]ให]เกิดประโยชนAมากอีกด]วย 

 
ข�อเสนอแนะ 
  1. ควรจะมีการออกแบบตัวเคร่ืองอัดให]สามารถทําการถอดออกมาแก]ไขได]ง̂าย ซึ่งจะ
สามารถทําการบํารุงรักษาได]ง̂ายอีกด]วย 

 2. ควรจะมีการเพ่ิมเติมระบบกวนวัตถุดิบบริเวณฮอปเปอรAเข]าไปในตัวเคร่ืองด]วย 
 3. ควรมีการติดต้ังออินเวอรAเตอรAเพ่ือปรับความเร็วรอบ 
 4. ควรมีการปรับปรุงชุดอุปกรณAปากกระบอกอัด 

 5. ควรคํานึงถึงการสึกหรอของสกรูอัดกับกระบอกอัด 
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การศึกษาป̂จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการสึกหรอของเครื่องมือตัดเฉือนด�วย
วิธีการวัดแบบ Reference Point ในกระบวนการกัดโลหะ ANSI 1050 

The study of factors that affect of the cutting tools wear by reference 
point measurement in the metal milling process ANSI 1050. 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาผลกระทบของพารามิเตอรAในการตัดเฉือนท่ีต̂อการสึกหรอ
ของเคร่ืองมือตัดเฉือน ซึ่งประกอบด]วยความเร็วรอบ, อัตราการป�อน และระยะป�อนลึก ในงานวิจัยน้ี
เคร่ืองกัดอัตโนมัติถูกนํามาใช]ร^วมกับเคร่ืองมือตัดเฉือนแบบเอ็นมิลลAไฮสปrดเคลือบผิวด]วย TiCN  แบบ 
4 คมตัด ท่ีมีขนาดเส]นผ^านศูนยAกลาง 10 มิลลิเมตร ในการกัดวัสดุเหล็กกล]าคารAบอนปานกลางเกรด 
ANSI 1050 โดยปราศจากนํ้าหล^อเย็น ความสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนถูกตรวจอบด]วยกล]อง
จุลทัศนAแบบแสงย่ีห]อ Olympus รุ̂น BX51M-BD-Motorized ท่ีมีกําลังขยาย 5 เท̂า วิธีการวัดจะวัด
จากจุดตัดของเส]นจําลองคมตัดทํามุม 45 เข]าไปหาจุดท่ีมีระยะท่ีมีการสึกหรอมากท่ีสุด (Reference 
Point) การออกแบบการทดลองแบบแฟคทรอเรียล 23 ถูกใช]สําหรับการออกแบบการทดลองและใช]
การวิเคราะหAผลทางสถิติ จากการทดลองพบว̂าป\จจัยหลักท่ีส^งผลกระทบโดยตรงต̂อการสึกหรอของ
เคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีระดับนัยสําคัญ 95% คือความเร็วรอบ (S) และอัตราการป�อน (F) โดยความเร็ว
รอบเพ่ิมข้ึนจาก 800 เปSน 1270 รอบต̂อนาที และอัตราการป�อนลดลงจาก 60 เปSน 20 มิลลิเมตรต̂อ
นาที จะส^งผลต̂อการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
คําสําคัญ : เคร่ืองจักร CNC, การสึกหรอของเคร่ืองมือตัด, แฟคทรอเรียล 23, เอ็นมิลลA 

 
Abstract 

 The objective of this research is to study the effect of cutting parameters on 
wear of cutting tools. Which consists of rotational speed, feed rate and deep feed 
distance. In this research, the automatic milling machine is used in combination with 
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high speed milling cutter, TiCN coated with 4-edge, diameter 10 mm. When milling 
medium carbon steel material ANSI 1050 without coolant. The wear and tear of the 
cutting tools is examined by Olympus brand optical camera model BX51M-BD-
Motorized. With a magnification of 5 times. Measurement method: Measure from the 
point of cut of the cutting edge at a 45°angle to the point of reference wear. 
Factorial 23 experimental design is used for experimental design and statistical 
analysis. From the experiment, it is found that the main factors which directly affect 
the wear of the cutting tools at the significant level of 95% are the speed (S) and the 
feed rate (F) with the speed increased from 800 to 1270 rpm. And the feed rate 
decreased from 60 to 20 millimeters per minute Will result in increased tool wear. 
 
Keywords: CNC machine, cutting tool wear, Factorial 23, Endmills 
 
บทนํา 

ป\จจุบันกระบวนการกัดข้ึนรูป เปSนกระบวนการตัดเฉือนวัสดุอีกหน่ึงวิธีการท่ีนิยมใช]ในการ
กัดข้ึนรูป นับว̂ามีความสําคัญอย̂างย่ิงต̂อการเจริญเติบโตอย̂างต̂อเน่ืองทางด]านเทคโนโลยีการผลิต
และการพัฒนาด]านบุคลากรของอุตสาหกรรมการผลิตต̂างๆ เช̂นการผลิตช้ินส^วนยานยนตA แม̂พิมพAท่ี
ใช]ในอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก รวมไปถึงการผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยA ซึ่งปฏิเสธไม̂ได]ว̂า
อุตสาหกรรมเหล^าน้ีมีส^วนสําคัญต̂อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

การสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนคือการเปลี่ยนรูปร̂างของเคร่ืองมือตัดเฉือนจากรูปร̂างเดิม 
เกิดการสูญเสียเน้ือของวัสดุ และยังส^งผลต̂อประสิทธิภาพในกระบวนการตัดเฉือน และอายุการใช]งาน
ของเคร่ืองมือตัดเฉือน รูปแบบการสึกหรอของการวัดการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนสามารถ
จําแนกวิธีการวัดออกเปSน 2 รูปแบบใหญ^ๆได]แก̂ การวัดทางตรง และการวัดทางอ]อม วิธีการวัด
ทางตรงจะวัดท่ีขอบคมตัดของเคร่ืองมือตัดเฉือนโดยใช]กล]องจุลทัศแบบแสง (Optical Microscope) 
และแมชชีนวิช่ัน (Machine Vision) และวิธีการวัดทางอ]อมจะวัดระดับการสึกของเคร่ืองมือตัดเฉือน
ด]วยการประมวลผลจากสัญญาณท่ีวัดได]จากกระบวนการตัดเฉือนอาทิเช̂น การวัดแรง การวัดแรงบิด
ของสป�นเดิล (Spindle) ท่ีเกิดข้ึนจากการตัดเฉือนเปSนต]น Ali Abbar Khleif et al. [2015].  

สาเหตุการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนข้ึนกับเง่ือนไขการตัดเฉือน ช้ินงาน วัสดุท่ีใช]ทํา
เคร่ืองมือ รวมถึงรูปร̂างรูปทรงของเคร่ืองมือตัดเฉือน ในกรณีการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนท่ี
ข้ึนอยู̂กับเง่ือนไขการตัด (Cutting Condition) จะประกอบไปด]วยความเร็วในการตัด (Cutting 
speed: V) และความหนาของเศษตัด บางคร้ังอายุการใช]งานของเคร่ืองมือตัดเฉือนอาจลดลงอย̂าง
รวดเร็วถ]ามีการเพ่ิมระยะการป�อนลึก (Depth of cut) โดยใช]ความเร็วในการตัดเฉือนท่ีตํ่าซึ่งจะทําให]
อัตราการคายเศษตัด (Chip) ตํ่า ซึ่งจะทําให]เคร่ืองมือตัดเฉือนเกิดการสึกหรอท่ีบริเวณต̂างๆต̂อไปย้ี 
Nose wear เกิดจากการเสียดสีส^งผลให] มุม rake negative เพ่ิมข้ึน ส^งผลทําให]ความคมของ
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เคร่ืองมือตัดเฉือนจะหายไป และการสึกหรอแบบ Nose wear จะข้ึนอยู̂กับเง่ือนไขการตัดท่ีใช]
ท้ังหมด Flank wear เปSนการสึกหรอท่ีเกิดข้ึนจากการขัดถูอย̂างรุ̂นแรงของ clearance face 
เคร่ืองมือตัดเฉือนกับพ้ืนผิวท่ีเกิดข้ึนใหม̂ของช้ินงาน อัตราการสึกหรอจะเพ่ิมข้ึนอย̂างรวดเร็วและเข]าสู^
สภาวะการสึกหรอคงท่ี และจะเกิดข้ึนอีกคร้ังเม่ือหมดอายุการใช]งานของเคร่ืองมือตัดเฉือนซึ่งนําไปสู^
การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนจากการตัดเฉือน Crater wear เปSนผลมาจากอุณหภูมิจากการตัด
เฉือนและแรงเฉือนท่ีเพ่ิมข้ึนบน rake face เปSนผลกระทบจากการสึกหรอแบบ Crater wear ท่ี
เกิดข้ึนอย̂างต̂อเน่ือง Dimla E et al. [1999].  

กระบวนการตัดเฉือนภายใต]ภาวะการตัดเฉือนแบบแห]งจําเปSนต̂ออุตสาหกรรมท่ีถูกควบคุม
ด]วยกฎหมายด]านชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งข]อดีของภาวะการตัดเฉือนแบบแห]งเพ่ิมอายุการใช]
งานของเคร่ืองมือตัดเฉือนโดยลดการเกิดเทอรAมอลช็อก (thermal shocks) ท่ีเกิดข้ึนจากนํ้าหล^อเย็น 
ลดค̂าใช]จ̂ายในการจัดซื้อสารหล^อเย็น ความร]อนของเศษตัด 80-90% จะกระจายตัวไปยังช้ินงานซึ่ง
จะทําให]ตัดเฉือนได]ง̂ายข้ึน และไม̂มีสารตกค]างง̂ายต̂อกระบวนการทําความสะอาด K. Aruna 
Prabha et al. [2018]. 

วิธีการวัดการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนด]วยวิธีวัดแบบทางตรงโดยใช] optical stereo 
microscope ในการวัดการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนโดยวัด flank wear และ corner wear บน
ตําแหน̂งท่ี 2 ของ tool flank surface ขนาดการสึกหรอจะถูกวัดจากเส]นอ]างอิงท่ีสร]างข้ึนบน tool 
flank surface เข]าไปหาจุดท่ีเกิดการสึกหรอมาก Paolo C. Priarone etc. [2018]. และยังพบว̂า 
อัตราการป�อนลึกคือป\จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดต̂ออายุการใช]งานของเคร่ืองมือตัดเฉือน Khairi Yusuf et al. 
[2010]. 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การวัดการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนโดยวัด flank wear และ corner wear 
บนตําแหน̂งท่ี 2 ของ tool flank surface. 
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ภาพท่ี 2 การสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนด]วย optical microscopy ระยะการสึกหรอจะถูกวัดจาก
ปลายของคมตัดไปจนถึงจุดท่ีการสึกหรอสิ้นสุด Khairi Yusuf et al. [2010]. 

 
วิธีการออกแบบการทดลองแบบแฟคทรอเรียลจะสามารถหารป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อการสึก

หรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนได] ซึ่งอังศุมาริน [2560].ได]กําหนดป\จจัยในการตัดเฉือน 4 ป\จจัย ได]แก̂ 
อัตราป�อนต̂อฟ\น, ความเร็วตัดเฉือน, ความลึกของการตัดในแนวรัศมี และความลึกของการตัดใน
แนวแกน ผลการศึกษาพบว̂าป\จจัยท่ีมีอิทธิพลหลักต̂อการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนคือ อัตราการ
ป�อนลึกในแนวแกนและรัศมีย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อังศุมาริน [2560]. 
 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล^าวทําให]ผู]วิจัยจึงสนใจจะศึกษาป\จจัยท่ีส^งผลกระทบต̂อ
การสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเน่ืองจากในกระบวนการกัดโลหะจําเปSนต]องได]รับการกําหนดพารามิเตอรA
การตัดเฉือนท่ีเหมาะสม เพ่ือช̂วยในการลดต]นทุนในการผลิตและทําให]ผลิตภัณฑAท่ีได]มีคุณภาพสูง 
โดยการทดลองน้ีจะศึกษาในวัสดุเหล็กกล]าคารืบอนปานกลาง เกรด ANSI 1050  โดยกํารูปแบบการ
ทดลองเชิงแฟคทรอเรียล 23 แฟคทรอเรียลประกอบด]วย ความเร็วรอบ อัตราการป�อน ระยะป�อนลึก
ในแนวแกนและรัศมี และการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนจะถูกตรวจสอบด]วยกล]องกล]องจุลทัศนA
แบบแสงท่ีมีกําลังขยาย 5 เท̂า โดยวัดจากจุดตัดของเส]นจําลองคมตัดทํามุม 45° เข]าไปหาจุดท่ีมีระยะ
ท่ีมีการสึกหรอมากท่ีสุด (Reference Point)  โดยผลลัพธAท่ีได]จากการทดลองคือการกําหนด
พารามิเตอรAการตัดเฉือนท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับกระบวนการกัดโลหะเกรด ANSI 1050 ท่ีใช]เคร่ืองมือ
ตัดแบบ TiCN Coated High-Speed Steel  End Mill ซึ่งคาดว̂าจะเปSนประโยชนAต̂ออุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส^วน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาผลกระทบของพารามิเตอรAในการตัดเฉือนท่ีส^งผลกระทบต̂อการสึกหรอของ
เคร่ืองมือตัด 

2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือน 
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ขอบเขตการศึกษา 
 1.ตัวแปรควบคุม 
    - เคร่ืองกัดท่ีควบคุมด]วยคอมพิวเตอรA (CNC) แบบ 3 แกน 
    - วัสดุทดสอบเหล็กกล]าคารAบอน เกรด S50C ขนาด 64x64x24 มิลลิเมตร 
    - เคร่ืองมือตัดเฉือนไฮสปrดเอ็นมิลลA (HSE) แบบ 4 คมตัด ชนิดเคลือบผิว TiCN  
       เส]นผ^านศูนยAกลาง 10 มิลลิเมตร ความยาวคมตัด 24 มิลลิเมตร 
    - การตัดเฉือนแบบแห]ง (Dry Cutting Condition) 
    - ระยะป�อนลึกในแนวแกน (Axial Depth of Cut : Ap) ท่ีระยะ 10 มิลลิเมตร 
    - การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทรอเรียล 23 แฟกทรอเรียล ทําการทดลอง 2 ซ้ํา 
  2.ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 
    - ความเร็วรอบ (Spindle Speed) 800 และ 1270 รอบต̂อนาที 
    - อัตราการป�อน (Feed Rate) 20 และ 60 มิลลิเมตรต̂อนาที 
    - ระยะป�อนลึกในแนวรัศมี (Radial Depth of Cut : Ae) 2.5 และ 5 มิลลิเมตร 
 
อุปกรณ�และวิธีการวิจัย 

1. เคร่ืองมือ อุปกรณAและวัสดุ 
1.1 เค ร่ืองจักร การปฏิบั ติการกัดข้ึนรูป ช้ินงานทดสอบถูกดําเนินการด]วย

เคร่ืองกัดอัติโนมัติ CNC Vertical Machining Center รุ̂น VMC 500-16 เคลื่อนท่ีแบบ 3 แกน 

 
 

ภาพท่ี 3 เคร่ืองกัดอัตโนมัติ รุ̂น VMC 500-16 
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1.2 กล]องจุลทัศนAแบบแสงย่ีห] อ  Olympus รุ̂น BX51M-BD-Motorized ท่ี มี
กําลังขยาย 5 เท̂า  

 
 

ภาพท่ี 4 กล]องจุลทัศนAแบบแสงย่ีห]อ Olympus รุ̂น BX51M-BD-Motorized 
 
1.4 เคร่ืองมือตัดเฉือน ดอกกัดไฮสปrดเอ็นมิล (HSE Co 8%) แบบ 4 คมตัด เคลือบ

ผิวด]วยไทเทเนียม คารAโบ-ไนไตร (TiCN) เส]นผ^านศูนยAกลาง (D) 10 มิลลิเมตร ความยาวคมตัด (l) 25 
มิลลิเมตร ความโตด]ามจับ (d) 10 มิลลิเมตร ความยาวท้ังหมด (L) 75 มิลลิเมตร เน่ืองจากดอกกัด
ชนิดน้ีไม̂จําเปSนท่ีจะต]องใช] Spindle Speed ท่ีสูงมากนัก อีกท้ังยังสามารถนํากลับมาลับคมตัดเพ่ือใช]
ใหม̂ได]อีกจึงถูกนํามาใช]ในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 5 เคร่ืองมือตัดเฉือนเอ็นมิลไฮสปrด 
 

1.5 วัสดุทดสอบ เหล็กกล]าคารAบอน เกรด S50C จัดเปSนกลุ^มเหล็กกล]าคารAบอน
ปานกลางท่ีนิยมใช]ในงานผลิตช้ินส^วนพ้ืนฐาน งานโครงสร]าง งานอุปกรณAการเกษตร งาน
เคร่ืองจักรกล งานแม̂พิมพAช้ินส^วนในเคร่ืองยนตAเปSนต]น โดยท่ัวไปเหล็กกล]าคารAบอน เกรด S50C ท่ีมี
คุณสมบัติท่ีดีในหลายด]านเช̂น ด]านความแข็งแรงท่ีมีค̂าความแข็งอยู̂ท่ี 235 HB ความเหนียวแกร̂ง 
และท่ีสําคัญมีราคาถูก และถูกทําให]มีขนาด กว]าง 64 มิลลิเมตร ยาว 64 มิลลิเมตร และหนา 24 
มิลลิเมตรสําหรับใช]ในการศึกษา 
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ภาพท่ี 6 วัสดุทดสอบเหล็กกล]าคารAบอน เกรด S50C 
 
ตารางท่ี 1 องคAประกอบทางเคมีของช้ินงานทดสอบ S50C 
 

องค�ประกอบทางเคมี C Si Mn P S Cr Fe 

เปอร�เซ็นโดยน้ําหนัก 
(%Wt.) 

0.5320 0.2630 0.7770 0.0187 0.0017 0.0947 Bal. 

 
2.  วิธีการวิจัย 

2.1 การออกแบบการทดลอง ในการศึกษาคร้ังน้ีวิธีการออกแบบการทดลอง 2k 
แฟคทรอเรียลถูกนํามาใช]เพ่ือหาจํานวนป\จจัยท่ีมีผลกระทบต̂อผลตอบสนองอย̂างมีนัยสําคัญ ป\จจัยท่ี
ใช]ในการทดลองประกอบด]วย ความเร็วรอบ (spindle speed), อัตราการป�อน (Feed rate), ระยะ
ป�อนลึกในแนวรัศมี (Radial Depth of Cut) ดังแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งจะได] 23=16 แฟคทรอเรียล 2 
ซ้ํา 

 
ตารางท่ี 2 ป\จจัยท่ีใช]ในการทดลอง 
 

Factor Symbol 
Level 

Unit 
Low ( - ) High ( + ) 

Spindle Speed S 800 1270 rpm 
Feed rate F 20 60 mm/min 
Radial Depth of Cut Ae 2.5 5 mm 
Axial Depth of Cut Ap 10 mm 
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2.2 การกําหนดรูปแบบกํารตัดเฉือน (Tool path operation) ในการศึกษาการ
เลือกใช]รูปแบบการตัดเฉือนจะมีลักษณะการตัดเฉือนเปSนแบบ งานกัดทวน คือทิศทางการหมุนของ
เคร่ืองมือตัดเฉือนจะมีทิศทางตรงกันข]ามกับการเคลื่อนท่ีของช้ินงานดังท่ีได] แสดงในไว]ในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 7 การกําหนดรูปแบบการตัดเฉือน 
 
2.3 การกําหนดรูปแบบการวัดการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีผ^านกระบวนการ

ตัดเฉือน จะถูกตรวจสอบด]วยกล]องจุลทรรศนAแบบแสง (Optical Microscope: OM) ท่ีกําลังขยาย 5 
เท̂า โดยการสึกหรอของคมตัดเคร่ืองมือตัดเฉือนท้ัง 4 คมตัดจะได]รับการตรวจสอบ และนําค̂าการสึก
หรอท่ีวัดได]มาหาค̂าเฉลี่ย เพ่ือนําไปสู^การวิเคราะหAหาป\จจัยท่ีส^งผลกระทบต̂อการสึกหรอของ
เคร่ืองมือตัดเฉือนด]วยวิธีการทางสถิติ โดยจะวัดจากจุดตัดของเส]นจําลองคมตัดท่ีสร]างข้ึนทํามุม 45° 
เข]าไปหาจุดท่ีมีระยะท่ีมีการสึกหรอมากท่ีสุด ซึ่งจะเรียกวิธีแบบน้ีว̂าการวัดการสึกหรอแบบ 
Reference Point 

 

 
 

ภาพท่ี 8 การวัดการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนแบบ Reference Point 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตารางท่ี 3 ค̂าการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือน (Tool wear) 
 

StdOrder RunOrder 
S 

(Rpm.) 
F 

(mm/min) 
Ae 

(mm.) 
Ap 

(mm.) 

Tool 
wear 
(µm.) 

1 1 800 20 2.5 10 37.63 
2 2 1270 20 2.5 10 121.74 
3 3 800 60 2.5 10 60.50 
4 4 1270 60 2.5 10 63.43 
5 5 800 20 5 10 64.90 
6 6 1270 20 5 10 106.15 
7 7 800 60 5 10 66.84 
8 8 1270 60 5 10 47.33 
9 9 800 20 2.5 10 39.03 
10 10 1270 20 2.5 10 101.97 
11 11 800 60 2.5 10 61.97 
12 12 1270 60 2.5 10 55.62 
13 13 800 20 5 10 53.67 
14 14 1270 20 5 10 86.36 
15 15 800 60 5 10 65.60 
16 16 1270 60 5 10 68.80 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว̂าการกําหนดพารามิเตอรAในการตัดเฉือนท่ี ความเร็วรอบ(S) 1270 rpm. 
อัตราการป�อน (F) 20 mm/min. ระยะป�อนลึกในแนวรัศมี (AE) 2.5 mm. ระยะป�อนลึกในแนวแกน 
(AP) 10 mm. ท่ีทําให]เกิดการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนมากท่ีสุด และจะนําค̂าท่ีวัดได]ไปวิเคราะหA
ความแปรปรวนเชิงแฟกทอเรียลแบบ 23 แฟกทอเรียลจะได]ผลการวิเคราะหAในตารางท่ี4 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหAความแปรปรวนเชิงแฟกทอเรียลแบบ 23 แฟกทอเรียล การสึกหรอของ
เคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีวัดขนาดการสึกหรอด]วยรูปแบบ Reference Point 
 

Analysis of Variance for Wear type Ref. Point (coded units) 
 
Source               DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS       F     P 
Main Effects          3   3471.67   3471.67   1157.22   12.90   0.002 
  S                   1   2531.47   2531.47   2531.47   28.21   0.001 
  F                   1    920.52    920.52    920.52   10.26   0.013 
  Ae                  1     19.68     19.68     19.68    0.22   0.652 
2-Way Interactions    3   4084.97   4084.97   1361.66   15.18   0.001 
  S*F                 1   3621.93   3621.93   3621.93   40.37   0.000 
  S*Ae                1    462.20    462.20    462.20    5.15   0.053 
  F*Ae                1      0.84      0.84      0.84    0.01   0.925 
3-Way Interactions    1    226.58    226.58    226.58    2.53   0.151 
  S*F*Ae              1    226.58    226.58    226.58    2.53   0.151 
Residual Error        8    717.83    717.83    89.73 
  Pure Error          8    717.83    717.83     89.73 
Total  

S = 9.47251     PRESS = 2871.31 
R-Sq = 91.56%   R-Sq(pred) = 66.22%   R-Sq(adj) = 84.17 

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหAความแปรปรวนเชิงแฟกทอเรียลแบบ 23 แฟกทอเรียล การ
สึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีวัดขนาดการสึกหรอด]วยรูปแบบ Reference Point โดยกําหนดระดับ

ความเช่ือม่ันท่ี 95% (α=0.05) สังเกตจากค̂า P-value ของป\จจัยจะต]องมีค̂าน]อยกว̂า 0.05 จึงจะ
เปSนป\จจัยท่ีมีผลต̂อการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนอย̂างมีนัยสําคัญ ซึ่งสามารถเรียงลําดับจาก
ป\จจัยท่ีส^งผลกระทบมากท่ีสุดดังต̂อไปน้ี 
 1) ความเร็วรอบ (S) 
 2) อัตราการป�อน (F) 
 3) อันตรกิริยาระหว̂างความเร็วรอบและอัตราการป�อน (S*F) 
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ภาพท่ี 9 การประมาณอิทธิพลหลักของป\จจัยท่ีส^งผลกระทบต̂อการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือน 
  
 ภาพท่ี 9 แสดงการวิเคราะหAอิทธิพลหลัก (Main effect plot) ท่ีจะส^งผลกระทบต̂อการสึกหรอ
ของเคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีวัดขนาดการสึกหรอด]วยรูปแบบ Reference Point จากกราฟจะเห็นได]ว̂า
ความเร็วรอบ (S) และระยะป�อนลึกในแนวรัศมี (Ae) เม่ือระดับป\จจัยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก จะ
ส^งผลทําให]เกิดการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับอัตราการป�อน (F) เม่ือระดับป\จจัย
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบ จึงจะส^งผลต̂อการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีเพ่ิมข้ึน ป\จจัยหลักท่ี
ส^งผลกระทบโดยตรงต̂อการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีระดับนัยสําคัญ 95% คือความเร็วรอบ (S) 
และอัตราการป�อน (F) โดยความเร็วรอบเพ่ิมข้ึนจาก 800 เปSน 1270 รอบต̂อนาที และอัตราการป�อน
ลดลงจาก 60 เปSน 20 มิลลิเมตรต̂อนาที จะส^งผลต̂อการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ภาพท่ี 10 การประมาณอิทธิพลร̂วมระหว̂างป\จจัยท่ีส^งผลกระทบ 
ต̂อการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือน 
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 จากภาพท่ี  10 แสดงการวิเคราะหAอิทธิพลร̂วมระหว̂างป\จจัย (Interaction plot) จากกราฟ
สามารถอธิบายได]ดังน้ี  
 1)  อิทธิพลร̂วมระหว̂างความเร็วรอบกับอัตราการป�อน (S*F) และความเร็วรอบกับระยะ
ป�อนลึกในแนวรัศมี (S*Ae) พบว̂าท่ีความเร็วรอบ 800 รอบต̂อนาที จะส^งผลให]อัตราการสึกหรอของ
เคร่ืองมือตัดเฉือนมีแนวโน]มท่ีเพ่ิมข้ึน ก็ต̂อเม่ืออัตราการป�อนเพ่ิมข้ึนจาก 20 เปSน 60 มิลลิเมตรต̂อ
นาที และระยะป�อนลึกในแนวรัศมีเพ่ิมข้ึนจาก 2.5 เปSน 5 มิลลิเมตร ในทางตรงกันข]ามท่ีความเร็ว
รอบ 1270 รอบต̂อนาที จะส^งผลให]อัตราการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนมีแนวโน]มท่ีเพ่ิมข้ึน ก็
ต̂อเม่ืออัตราการป�อนลดลงจาก 60 เปSน 20 มิลลิเมตรต̂อนาที และระยะป�อนลึกในแนวรัศมีลดลงจาก 
5 เปSน 2.5 มิลลิเมตร   
 2)  อิทธิพลร̂วมระหว̂างอัตราการป�อนกับระยะป�อนลึกในแนวรัศมี (F*Ae) พบว̂าท่ีอัตราการ
ป�อน 20 หรือ 60 มิลลิเมตรต̂อนาที จะส^งผลให]อัตราการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนมีแนวโน]มท่ี
เพ่ิมข้ึน เม่ือระยะป�อนลึกในแนวรัศมีเพ่ิมข้ึนจาก 2.5 เปSน 5 มิลลิเมตร 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนสามารถสรุปได]ว̂า ความเร็วรอบ เปSนป\จจัยท่ี
ส^งผลกระทบต̂อการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนอย̂างมีนัยสําคัญมากท่ีสุด เม่ือเคร่ืองมือตัดเฉือน
หมุนด]วยความเร็วรอบท่ีสูง จํานวนคมตัดของเคร่ืองมือตัดเฉือนจะเกิดการตัดเฉือนด]วยความถ่ีท่ีมาก
ข้ึน แรงจากการตัดเฉือนเกิดกับเคร่ืองมือตัดเฉือนมากข้ึน ทําให]เคร่ืองมือตัดเฉือนมีอัตราการสึกหรอ
เพ่ิมข้ึน  
 
ข�อเสนอแนะ 
 การวัดขนาดการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนมีรูปแบบการวัดท้ังทางตรงและทางอ]อม 
ดังน้ันการวัดการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดเฉือนควรจะได]รับการวัดท่ีหลากหลาย และนําข]อมูลมูลลท่ี
ได]มาเปรียบเทียบกันว̂าผลท่ีได]สดคล]องกันหรือไม̂ เสนอให]วัดแบบพ้ืนท่ีการสึกหรอ (Area Tool 
Wear)  
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงคAในการศึกษาพัฒนาออกแบบและสร]างเคร่ืองบดขวดแก]ว พร]อมทํา
การทดสอบหาประสิทธิภาพของเคร่ือง ผู]วิจัยศึกษาข]อมูล รวบรวมทฤษฎี กลไกการทํางาน และ
ข้ันตอนการออกแบบเคร่ืองบดขวดแก]ว เพ่ือใชเ©ปSนแนวทางในการสร]างเคร่ืองบดขวดแก]ว ผู]วิจัยได]
สร]างเคร่ืองบดขวดแก]วแบบลูกกลิ้งคู̂ท่ีมีขนาดความกวา©ง 50 เซนติเมตร ความยาว 65 เซนติเมตร 
และขนาดความสูง 120 เซนติเมตร ในการออกแบบเลือกใช]มอเตอรAขนาด 1 แรงม]าเปSนต]นกําลัง ส^ง
กําลังโดยสายพาน และพูลเล^ยAในนการขับเคลื่อนเพลาท่ีมีชุดใบมีดบดขวดแก]วจํานวน 2 ชุด ใน 1 ชุด 
มีใบมีดจํานวน 14 ใบ การหาประสิทธิภาพของเคร่ือบดขวดแก]ว ผู]วิจัยเลือกใช]ขวดแก]วชนิดโซดาไลมA
ท่ีมีขนาดปริมาตรสุทธิ 710 มิลลิลิตร 640 มิลลิลิตร 250 มิลลิลิตร 200 มิลลิลิตร และขนาด 150 
มิลลิลิตร มาใช]ในการทดสอบ พบว̂าเคร่ืองบดขวดแก]วแบบลูกกลิ้งคู̂เคร่ืองน้ีมีอัตราบดได] 732.72 
กิโลกรัมต̂อช่ัวโมง และมีประสิทธิภาพในการบดขวดแกว]อยู̂ที่ 91.72 เปอรAเซนตA 
 
คําสําคัญ: เคร่ืองบดขวดแก]ว,ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร, 
 

Abstract 
The objective of this research was to study, development, design and 

creation a glass bottle recycling machine. Along with testing for the efficiency of the 
machine. The researcher studied the data collecting the working mechanism theory 
and design process for the glass bottle recycling machine. To be used as a guideline 
for creating a glass bottle recycling machine. The researcher created a double roller 
glass bottle recycling machine with a width of 50 cm, length of 65 cm and height of 
120 cm. In the design, choose a 1 hp motor. Transmitted by belt And pulley in shaft 
drive with 2  sets of grinding bottles for glass bottles. In 1  set, there are 14  blades. 
Evaluation of the efficiency of the glass bottle recycling machine. The researcher 
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selected soda lime glass bottles with net volume of 710 milliliters, 640 milliliters, 250 
milliliters, 200 milliliters and 150 milliliters for testing. Found that this double roller 
glass bottle recycling machine has a crushing rate of 732.72 kilograms per hour. And 
the efficiency of glass bottle recycling machine is 91.72 percent. 
 
Keyword: Bottle recycling machine, Efficiency machine, 
 
บทนํา 

ในป\จจุบันขวดแก]วเปSนบรรจุภัณฑAท่ีนิยมใช]กันมานาน และแพร̂หลายมากในการใช]บรรจุ
สินค]า วัตถุดิบหลักท่ีนํามาใช]ในการผลิต คือ ทรายแก]ว โซดาแอช หินปูน เศษแก]ว อลูมินา ไนเตรต 
และซีลีเนียม เปSนต]น เน่ืองจากขวดแก]วเปSนบรรจุภัณฑAท่ีมีด]วยคุณสมบัติท่ีใสสะอาด และปลอดภัย 
สินค]าท่ีบรรจุในขวดแก]วจะดูมีค̂ามากกว̂าบรรจุภัณฑAประเภทอ่ืน แก]วจึงเปSนภาชนะท่ีใช]ประโยชนAได]
มากท่ีสุด และสามารถนํากลับมาใช]ใหม̂ได] 

จากข]อมูลการผลิตขวดแก]วพบว̂าประเทศไทยมีการผลิตอยู̂ท่ี 2 ล]านตันต̂อปr (คิดเปSนจํานวน
ขวด ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร ถึง 5 พันล]านขวด) ซึ่งหากเศษแก]วเหล^าน้ีถูกท้ิงเปSนขยะจะเปSน
จํานวนมหาศาล ป\จจุบันมีการรณรงคAมากมายให]นําแก]วกลับมาใช]หมุนเวียนในรูปแบบต̂างๆ ทําให]
ช̂วยลดพลังงาน และปริมาณขยะไปได]เปSนจํานวนมาก ทําให]ผู]บริโภคหันมานิยมใช]บรรจุภัณฑAท่ีเปSน
ขวดแก]วมากข้ึน อุตสาหกรรมประเภทท่ีใช]ขวดแก]วเปSนตัวบรรจุภัณฑA บริษัทผู]ผลิตจึงมีการรับซื้อขวด
ท่ีใช]แล]วกลับมาหลอมใหม̂ ทําให]มีการรับซื้อของเก̂าเพ่ิมมากข้ึน และเกิดการขนส^งเพ่ิมมากข้ึน การ
ขนส^งแต̂ละคร้ังจะใช]พ้ืนท่ีมากเน่ืองจากขวดแก]วมีขนาดใหญ^ใช]พ้ืนท่ีในการขนส^งมาก  

ด]วยสาเหตุน้ีจึงได]มีการออกแบบ และทําการสร]างเคร่ืองย̂อยขวดแก]วข้ึนมา เพ่ือท่ีจะนําขวด
แก]วมาย̂อยให]มีขนาดเล็กจะประหยัดเน้ือท่ีในการขนส^ง ลดค̂าใช]จ̂ายต̂างๆ ให]แก̂ผู]ประกอบธุรกิจ
ค]าขายของเก̂าได]มากข้ึน จากการศึกษาพบว̂าเคร่ืองย̂อยขวดแก]วท่ีมีใช]กันอยู̂ท่ัวๆ ไปจะมีป\ญหาใน
เร่ืองของเสียง และย̂อยได]น]อย ทางผู]จัดทําได]มองเห็นป\ญหาในส^วนน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะสร]างเคร่ืองย̂อย
ขวดแก]วท่ีใช]หลักการทํางานของเคร่ืองย̂อยขวดแก]วแบบลูกกลิ้งคู̂ ซึ่งจะทําการย̂อยโดยการทุบ หรือ
อัดให]มีขนาดเล็กลง โดยมีลูกกลิ้งหมุนทุบขวดแก]วอัดกับตัวแผ^นอัด ทําให]ลดเสียงขณะทําการย̂อย 
และสามารถรับภาระการบดอัดปริมาณมากๆ  
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสร]างเคร่ืองบดขวดแก]ว 
2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพและอัตราการบดย̂อยของเคร่ืองบดขวดแก]ว 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ออกแบบและสร]างเคร่ืองต]นแบบบดขวดแก]วท่ีมีขนาดความกว]าง 50 เซนติเมตร ความ
ยาว 65 เซนติเมตร ความสูง 120 เซนติเมตร ท่ีสามารถย̂อยขวดแก]วท่ีมีเส]นผ^านศูนยAกลาง 20 
เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร  

2. ใช]มอเตอรAไฟฟ�า ขนาด 1 แรงม]า มีความเร็วรอบสูงสุด 1,450 รอบต̂อนาที ใช]กําลังไฟฟ�า 
220 โวลตA  

3. ใช]ลูกกลิ้งคู̂แบบใบมีดในการตีขวด ขนาดลูกกลิ้ง 3 น้ิว ยาว 36 เซนติเมตร ขนาดเฟ¢อง 87 
มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร ขนาดพูลเล^ยAตัวตาม 12 น้ิว 2 ร̂องA และตัวขับขนาด 4 น้ิว 2 ร̂อง A  

4. สามารถย̂อยขวดแก]วชนิดโซดา ไลมA ขวดท่ีนํามาใช]ในการทดลอง ได]แก̂ ขวดท่ีมีปริมาตร
สุทธิ 710 มิลลิลิตร 640 มิลลิลิตร 250 มิลลิลิตร 200 มิลลิลิตร และ150 มิลลิลิตร 

 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ   

1. ได]ประสิทธิภาพและอัตตราการบดของเคร่ืองบดขวดแก]ว 
2. ได]ข]อมูลเพ่ือใช]สําหรับพัฒนาเคร่ืองบดขวดแก]วสําหรับผู]สนใจท้ังภายในและภายนอก 

  
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. ศึกษาข]อมูลการออกแบบ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง 

2. คํานวณและออกแบบขนาดเคร่ืองบดย̂อยขวดแก]วให] มีขนาดท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการทํางานได]ดี 

3. วัสดุในการสร]างเคร่ืองบดขวดแก]ว จะเปSนวัสดุท่ีหาได]ตามท]องตลาด มีคุณภาพในการใช]
งานในการสร]าง และเหมาะสมในการสร]างเคร่ือง 

4. ออกแบบและสร]างเคร่ืองต]นแบบ 
5. แก]ไขข]อบกพร̂องต̂างๆ ของเคร่ือง 
6. เลือกวัสดุที่เหมาะสมเพ่ือนํามาสร]างเคร่ืองบดย̂อยขวดแก]ว 
7. สร]างเคร่ืองบดย̂อยขวดแก]ว ตามวัตถุประสงคAที่กําหนดไว] 
8. ทดสอบเคร่ืองบดย̂อยขวดแก]ว เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ือง 
9. บันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการออกแบบโครงสร]างของเคร่ือง มีขนาดความกว]าง 50 เซนติเมตร ความยาว 65 
เซนติเมตร ความสูงของเคร่ือง 120 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 1 ผลการออกแบบเคร่ืองบดขวดแก]วโดยเทคโนโลยี CAD 
  

 ผลการสร]างเคร่ืองบดขวดแก]ว เร่ิมจากสร]างช้ินส^วนต̂างๆตามแบบ จากน้ันประกอบส^วนเข]า
ด]วยกันเร่ิมต้ังแต̂ต้ังแต̂ชุดโครงสร]าง ชุดย̂อยขวดแก]ว ชุดรองรับเศษแก]ว ชุดส^งกําลัง และอุปกรณA
ควบคุมการทํางาน 

 
 

ภาพท่ี 2 ผลการสร]างเคร่ืองบดขวดแก]ว 
 

ผลการทดลอง โดยทําการหย̂อนขวดลงเคร่ืองอย̂างต̂อเน่ือง ทําการจับเวลาช̂วง 5 นาที 10 
นาที และ 15 นาที โดยทดลองบดขวดแก]วขนาด 710 มิลลิลิตร 640 มิลลิลิตร 250 มิลลิลิตร 200 

ช�องทางใส�ขวดแก+ว 
 

รางระบายเศษแก+วท่ีบดแล+ว 
 

มอเตอรL 

ชุดบดขวดแก+ว 

ชุดส�งกําลัง 
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มิลลิลิตร และ 150 มิลลิลิตร อย̂างละ 3 คร้ัง ของทุกช̂วงเวลา จากนํ้าทําการช่ังนํ้าหนักแล]วบันทึกผล
ลงในตารางทดลอง 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงความสัมพันธAอัตราการบดย̂อยในช̂วงเวลา 5 นาที 10 นาที และ15 นาที  
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธAอัตราการบดย̂อยในช̂วงเวลา 5 นาที 10 นาที และ15 นาที น่ัน
คือภายในเวลา 5 นาที สามารถบดย̂อยขวดแก]วขนาด 710 640 250 200 และ150 มิลลิลิตร แสดง
ในรูปของอัตราการบดย̂อยจะได] 11.98:5 ,8.24:5 ,4.56:5 ,5.72:5 และ3.44:5 ในช̂วงเวลา 10 นาที 
สามารถบดย̂อยขวดแก]วขนาด 710 640 250 200 และ150 มิลลิลิตร อัตราการบดย̂อยจะได] 
10.1:10, 7.96:10, 4.62:10, 5.49:10 และ3.82:10 และในช̂วงเวลา 15 นาที สามารถบดย̂อยขวด
แก]วขนาด 710 640 250 200 และ150 มิลลิลิตร อัตราการบดย̂อยจะได]  7:43:15, 6.16:15, 
3.94:15, 5.18:15 และ3.65:15 ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธAประสิทธิภาพการบดย̂อยในช̂วงเวลา 5 นาที 10 นาที และ15 นาที 
 

กราฟประสิทธิภาพการบดย̂อยในช̂วงเวลา 5 นาที 10 นาที และ15 นาที จากกราฟใน
ช̂วงเวลา 5 นาที ประสิทธิภาพในการบดย̂อยขวดแก]วขนาด 710, 640, 250, 200 และ150 มี
ประสิทธิภาพในการบดย̂อยเท̂ากับ 33%, 47%, 30.7%, 40.5% และ44.5% ในช̂วงเวลา 10 นาที 
ประสิทธิภาพในการบดย̂อยขวดแก]วขนาด 710, 640, 250, 200 และ150 มีประสิทธิภาพในการบด
ย̂อยเท̂ากับ 57%, 52%, 49%, 49% และ56% และในช̂วงเวลาสุดท]าย คือ ช̂วงเวลา 15 นาที 
ประสิทธิภาพในการบดย̂อยขวดแก]วขนาด 710, 640, 250, 200 และ150 มีประสิทธิภาพในการบด
ย̂อยเท̂ากับ 60%, 68%, 57%, 49% และ 69% ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การบดขวดแก]วท้ัง 3 เวลา เศษแก]วท่ีมีขนาดเกิน 10 มิลลิเมตร เม่ือบดออกมามีนํ้าหนักท่ี
ใกล]เคียงก̂อนบดมากท่ีสุดและมีเศษแก]วตกค]างน]อยท่ีสุด คือ ขวดแก]วขนาด 710 มิลลิลิตร ท่ีเวลา 5 
นาที และ อัตราการบดพบว̂าภายในเวลา 5 นาที ขวดแก]วท่ีมีขนาด 710 มิลลิลิตร มีอัตราบดท่ีดีที่สุด 
และ ประสิท ธิภาพการบดพบว̂าภายในเวลา 15 นาที ขวดแก]วท่ี มีขนาด 150 มิลลิลิตร มี
ประสิทธิภาพการบดท่ีดีท่ีสุด และจากการคํานวณหาอัตราการบดย̂อย และประสิทธิภาพการบดย̂อย 
ในเวลา 1 ช่ัวโมง สามารถหาอัตราบดย̂อยและประสิทธิภาพการบดย̂อยได] ดังน้ี ในเวลา 1 ช่ัวโมง 
สามารถบดย̂อยขวดแก]วขนาด 710 มิลลิลิตร ได] 718.8 kg/hr ขวดขนาด 640 มิลลิลิตร สามารถ
ย̂อยขวดแก]วได] 494.4 kg/hr ขวดขนาด 250 มิลลิลิตร สามารถย̂อยขวดแก]วได] 273.6 kg/hr ขวด
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ขนาด 200 มิลลิลิตร สามารถย̂อยขวดแก]วได] 343.2 kg/hr ขวดขนาด 150 มิลลิลิตร สามารถย̂อย
ขวดแก]วได] 372 kg/hr  ขวดท่ีขนาดความจุ 710 มิลลิลิตร 640 มิลลิลิตร 250 มิลลิลิตร 200 
มิลลิลิตรและ150 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพการบดย̂อยเท̂ากับ 91.6 % จากการทดลองการบดย̂อย
ขวดแก]วในเวลา 1 ช่ัวโมง เคร่ืองบดย̂อยขวดแก]วมีอัตราการบดอยู̂ท่ี 732.72 กิโลกรัมต̂อช่ัวโมง และ
มีประสิทธิภาพการบดย̂อยเท̂ากับ 91.72 เปอรAเซนตA 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรขยับลูกกลิ้งให]ชิดกันมากกว̂าน้ีเพ่ือให]ได]เศษแก]วท่ีละเอียดมากข้ึน 
2. ควรติดต้ังล]อเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย]าย  
3. การออกแบบระบบลําเลียงวัตถุดิบป�อนเข]าเคร่ืองย̂อยและออกแบบการย̂อยแต̂ละคร้ังให]

ป�อนเพียงรอบเดียว 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาวิธีการการทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข มาตราส^วน  
1 : 1,000 ด]วยอากาศยานไร]คนขับ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) ในบริเวณตําบลเขาน]อย 
อําเภอท̂าม̂วง จังหวัดกาญจนบุรีโดยทําการบินถ̂ายภาพครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50,000 ตารางเมตร 
ในงานวิจัยได]มีการทดลองเปรียบเทียบการใช]จํานวนจุดควบคุมภาพถ̂ายภาคพ้ืนดิน (Ground 
Control Point : GCP) เพ่ือใช]ในการปรับแก]ภาพเชิงเรขาคณิตดังน้ี : 

- จํานวน 5 GCPs ได]ค^า RMS เท̂ากับ 0.026 เมตร 

- จํานวน 6 GCPs ได]ค^า RMS เท̂ากับ 0.026 เมตร 

- จํานวน 8 GCPs ได]ค^า RMS เท̂ากับ 0.029 เมตร 

- จํานวน 12 GCPs ได]ค^า RMS เท̂ากับ 0.029 เมตร 

จากการทดลองเปรียบเทียบการใช]จํานวนจุดควบคุมภาพถ̂ายภาคพ้ืนดิน พบว̂าการทํา
ภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลขมาตราส^วน 1 : 1,000 ด]วยอากาศยานไร]คนขับ UAV ท่ีใช]จุดควบคุมภาพถ̂าย
ภาคพ้ืนดินจํานวนต้ังแต̂ 5 จุด จนถึง 12 จุด น้ันไม̂ได]เพ่ิมความละเอียดของความถูกต]อง หรือ ลด
ค̂าเฉลี่ยความผิดพลาดกําลังสอง (Root Mean Square Error: RMS) อย̂างมีนัยสําคัญ 

 
คําสําคัญ: ภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข, อากาศยานไร]คนขับ, จุดควบคุมภาพถ̂ายภาคพ้ืนดิน 
 

Abstract 
The main purpose of this project is to study the process of digital color 

orthophoto production scale 1:1,000 by using Unmanned Arial Vehicle (UAV). The 
approximately areasof 50,000 square meters which localesat Khao-Noi Sub -District, 
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Tha-Muang District in Kanchanaburi Province  was chosen as studied area. The 
different number of 12 ground control points (GCP) applied to edit-geometric 
correction and the result of Root Mean Square Error (RMS) were found as follows : 

- 5 GPSs, RMS 0.026 meter 

- 6 GPSs, RMS 0.026 meter 

- 8 GPSs, RMS 0.029 meter 

- 12 GPSs, RMS 0.029 meter 

The results of comparative experiment of Digital Color Orthophoto Production 
1:1,000 found that the number of GCP at 5 – 12 GCPs is statistically insignificant to 
impress the accuracy. The production of Digital Color Orthophoto Production scale 
1:1,000following the process as mention meets the standard accuracy 

 
Keywords : Orthophoto, Unmanned aerial vehicle (UAV), Ground Control Points  
 
บทนํา 

การทํางานทางด]านวิศวกรรมและสถาป\ตยกรรมในป\จจุบัน มีความจําเปSนต]องมีการสร]าง
ภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข ท่ีมีรายละเอียดค̂าพิกัดและระดับ พร]อมรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ ท้ังน้ี
เพ่ือจะได]ทราบถึงตําแหน̂ง รูปร̂าง และขนาดท่ีแท]จริงของรูปแผนท่ีหรือรูปแปลงท่ีดินน้ันๆ พร]อม
สิ่งก̂อสร]างต̂างๆ เพ่ือใช]ในการออกแบบและประเมินความคุ]มค̂าของโครงการ และในป\จจุบันอากาศ
ยานไร]คนขับ (Unmanned aerial vehicle : UAV) ได]มีบทบาทในการทํางานแผนท่ีภาพถ̂ายทาง
อากาศอย̂างแพร̂หลาย จึงจําเปSนต]องทําการศึกษาเรียนรู] 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใช]งาน อากาศยานไร]คนขับ Unmanned aerial vehicle (UAV) 
2. เพ่ือทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1. ภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข (พันโท กิตติศักด์ิ ศรีกลาง, 2559) 

ผลิตจากภาพถ̂ายทางอากาศสีซึ่งผ^านกระบวนการปรับแก]ความผิดเพ้ียนเน่ืองจากเรขาคณิต
ของการถ̂ายภาพและความสูงต̂างของภูมิประเทศ (Relief Displacement) โดยมีระบบพิกัดอ]างอิง 
ผลลัพธAท่ีได]คือ ภาพถ̂ายท่ีปรากฏรายละเอียดลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาท่ีทําการ
ถ̂ายภาพไว]ท้ังหมด มีมาตราส^วนและความถูกต]อง สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และ
รูปร̂างของวัตถุได]เช̂นเดียวกับแผนท่ีลายเส]น หรือแผนท่ีภูมิประเทศ 



264 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

2. การถ̂ายภาพทางอากาศ (พันโท กิตติศักด์ิ ศรีกลาง, 2559) 
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจด]วยภาพถ̂ายทางอากาศข้ึนอยู̂กับภาพท่ี

มี คุณภาพดี ซึ่งจะได]จากการวางแผนอย̂างระมัดระวัง และการปฏิบัติท่ีเท่ียงตรงตาม แผนการบิน ท่ี
กําหนดซึ่งมีองคAประกอบดังน้ี 

2.1 แผนท่ีแนวบิน (Flight Map) แสดงตําแหน̂งถ̂ายภาพ แผนท่ีท่ีมีอยู̂แล]วเพ่ือแสดง
พ้ืนท่ีของบริเวณโครงการ เช̂น แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส^วน 1:50,000 หรือ 1:250,000 นักบินจะ
เลือกสิ่งเด̂น ๆ ท่ีปรากฏอยู̂ท้ังบนแผนท่ีแนวบินและในภูมิประเทศอย̂างน]อยสองสิ่งเปSนท่ีหมาย และ
บังคับให]เคร่ืองบินบินโดยให]เส]นแนวบิน (Line of Flight) ผ^านเหนือจุดน้ัน ๆหรือใช]เคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS ท่ีติดต้ังบนเคร่ืองบินเพ่ือนําร̂องไปตามเส]นแนวบินท่ีมีการกําหนดไว]
ล^วงหน]า พ้ืนท่ีโครงการท่ีเปSนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ]าจะสามารถครอบคลุมได]สะดวกท่ีสุดด]วยแนวบินตาม
แนวเหนือ-ใต] หรือ ตะวันออก-ตะวันตก โดยหลังจากเลือกความยาวโฟกัสของกล]องแล]ว มาตราส^วน
ภาพถ̂าย ส^วนซ]อน และส^วนเกยแล]วก็สามารถเตรียมแผนท่ีแนวบินได] 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย̂างแผนท่ีแนวบิน (Flight Map) 
 

2.2 เกณฑAกําหนด (Specification) ซึ่งจะระบุถึงรายละเอียดของการถ̂ายภาพ รวมท้ัง
ข]อกําหนดเฉพาะอย̂าง รายละเอียดท่ีเก่ียวกับ วัสดุ เคร่ืองมือ และวิธีการท่ีจะใช]ในโครงการ และ
รวมถึงความต]องการ และเกณฑAยอมรับได] (Tolerances) เช̂น 

- เกณฑAทั่วไป   :  พ้ืนท่ีโครงการ ฯลฯ 
- มาตราส^วน   :  การกําหนดระดับบินเพ่ือให]ได]มาตราส^วน 

ภาพถ̂ายท่ีต]องการและเกณฑAยอมรับได] 
- ส^วนซ]อน / ส^วนเกย :  จํานวนร]อยละ และ เกณฑAยอมรับได] 
- ความเอียง (Tilt) :  เกณฑAที่ยอมรับได] 
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- ความเบน (Crab) :  เกณฑAที่ยอมรับได] 
- คุณภาพ   :  ความคมชัด เมฆ แสง ฤดูกาล สภาพอากาศ  

มุมสูงของดวงอาทิตยA ฯลฯ 
- กล]องถ̂ายภาพ  :  ลักษณะของกล]อง ความยาวโฟกัส การวัดสอบ 
- การอัดภาพ   :  วัสดุที่ใช]อัดภาพ ความเปรียบต̂าง (Contrast) 
- ดัชนีภาพถ̂าย  :  รูปแบบของดัชนีภาพถ̂าย (Photo Index) 
- กรรมสิทธ์ิในภาพถ̂าย : ผู]เปSนเจ]าของ การส^งมอบ การเก็บรักษา 

3. มาตรฐานการสํารวจด]วยอากาศยานไร]คนขับเพ่ืองานวิศวกรรม (วิศวกรรมสถานแห̂ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภA, 2561). 

ป\จจุบันความก]าวหน]าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีด]านอากาศยานไร]คนขับและการค]นพบ
อัลกอริทึมการประมวลผลภาพในการสร]างแบบจําลองสามมิติจากภาพถ̂ายสองมิติทางด]าน
คอมพิวเตอรAวิช่ัน (computer vision) ทําให]มีการพัฒนาระบบการทําแผนท่ีจากอากาศยานไร]คนขับ 
(Unmanned aerial vehicle photogrammetry) ข้ึนทําให]การใช]งานง̂าย สะดวก และมีความ
คล^องตัวมากข้ึนเม่ือเทียบกับวิธีการสํารวจด]วยภาพถ̂ายทางอากาศแบบเดิม (traditional 
photogrammetry) อีกท้ังให]ผลลัพธAหลายลักษณะท่ีมีรายละเอียดและความถูกต]องแม̂นยําสูง ได]แก̂ 
ข]อมูลแบบจําลองพ้ืนผิวเชิงเลข (digital surface model) แผนท่ีภาพถ̂ายทางอากาศท่ีทําจาก
แบบจําลองพ้ืนผิวเชิงเลข (true orthophoto) และแบบจําลองสามมิติเชิงเลข (3d texture mesh 
model) สามารถนําไปใช]งานทางด]านวิศวกรรมได]เปSนอย̂างดี ด]วยเหตุน้ีจึงทําให]มีการนําอากาศยาน
ไร]คนขับไปใช]ในการทําแผนท่ีอย̂างกว]างขวาง เน่ืองจากเทคโนโลยีการทําแผนท่ีด]วยอากาศยานไร]
คนขับมีลักษณะเปSนระบบอัตโนมัติ จึงทําให]บุคคลท่ัวไปนําไปใช]ในการทําแผนท่ีโดยไม̂ต]องมีความรู]
ความเข]าใจถึงป\จจัยสําคัญท่ีต]องคํานึงถึงในการทํางานเพ่ือให]ได]ผลลัพธAท่ีมีคุณภาพตามต]องการ ซึ่งใน
ความเปSนจริงการสํารวจด]วยอากาศยานไร]คนขับจําเปSนต]องมีความรู]พ้ืนฐานหลายด]าน โดยเฉพาะ
อย̂างย่ิงความรู]ทางด]านการสํารวจด]วยภาพถ̂ายทางอากาศ เน่ืองจากอุปกรณAท่ีใช]มีหลากหลายระดับ
คุณภาพ รวมไปถึงเทคนิคการวางแผนการทํางานในแต̂ละข้ันตอนล]วนมีผลต̂อคุณภาพผลลัพธAที่ได]  

3.1 Unmanned aerial vehicle (UAV) 
อากาศยานไร]คนขับ คือ อากาศยานท่ีไม̂มนัีกบินประจําการอยู̂บนเคร่ือง ซึ่งเปSนอากาศ

ยานท่ีไม̂ต]องใช]คนขับหรือนักบินภายในเคร่ือง แต̂สามารถควบคุมได] โดยในป\จจุบันได]มีการนําอากาศ
ยานไร]คนขับมาประยุกตAใช]ในการบันทึกภาพถ̂ายเพ่ือนามาประมวลผลในด]านของ Photogrammetry 

3.2 มาตรฐาน ASPRS Accuracy Standards for Large-Scale Maps 
โดยความร̂วมมือของหน̂วยงาน ASPRS Photogrammetric Applications Division 

(PAD) และ Primary Data Acquisition Divisions (PDAD) ซึ่งวัตถุประสงคAของการจัดทํามาตรฐาน
งานน้ีคือ การกําหนดและพัฒนามาตรฐานความถูกต]องเชิงตําแหน̂ง โดยมุ̂งเน]นในเร่ืองของ ข]อมูล
ดิจิทัล ได]แก̂ ข]อมูลดิจิทัลของออรAโธสีเชิงเลข(Orthophotos) , ข]อมูลค̂าระดับในรูปแบบของข]อมูล
ดิจิทัล(digital elevation data) ท้ังน้ีมาตรฐานงานน้ีได]รวบรวม เกณฑAของค̂าความถูกต]องสําหรับ 
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ข]อมูลดิจิทัลของ Orthophotos และ ข]อมูลค̂าระดับในรูปแบบของข]อมูลดิจิทัล ซึ่งค̂าความถูกต]อง
เชิงตําแหน̂งจะไม̂ได]นํามาอ]างอิงเปรียบเทียบกับ มาตราส^วนแผนท่ี และ ช̂วงของเส]นช้ันความสูง แต̂
มาตรฐานชุดน้ีจะทําการระบุ ค̂าความถูกต]องเชิงตําแหน̂งของผลลัพธAเชิงตําแหน̂งท่ีได]จากการ
ประมวลผลข]อมูล เปรียบเทียบกับ ขนาดของ Pixel เพ่ือมุ̂งเน]นผลของความสําคัญในเร่ืองของค̂า 
GSD ต̂อความถูกต]องเชิงตําแหน̂งของผลลัพธA 

3.3 มาตรฐาน The National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA) 
The National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA) จัดทํ ามาตรฐาน

ฉบับน้ีข้ึนเพ่ือทําการระบุวิธีการตรวจสอบค̂าความถูกต]องเชิงตําแหน̂งโดยใช]หลักการตรวจสอบทาง
สถิติเพ่ือตรวจสอบค̂าความถูกต]องเชิงตําแหน̂งในแผนท่ีและข]อมูลเชิงตําแหน̂งแบบดิจิทัล ท้ังน้ีวิธีการ
ตรวจสอบความถูกต]องของข]อมูลจะทําการเปรียบเทียบและหาผลต̂าง ของข]อมูลการรังวัดใน
ภาคพ้ืนดินท่ีได]ทําการรังวัดในภูมิประเทศจริงซึ่งผลการรังวัดจะต]องมีคุณภาพ รวมไปถึงมีค̂าความ
ถูกต]องเชิงตําแหน̂งท่ีสูงเพียงพอต̂อการนําไปใช]ในการอ]างอิงตรวจสอบ กับข]อมูลดิจิทัลหรือข]อมูลเชิง
ตําแหน̂งท่ีต]องการตรวจสอบ จากน้ันจึงนําผลการตรวจสอบมาทําการคํานวณตามหลักทางสถิติเพ่ือ
จะนํามาสรุปผลของคุณภาพและความถูกต]องเชิงตําแหน̂งของข]อมูล ในรูปแบบของค̂า root-mean-
square error (RMSE) ท่ีเปSนค̂ารากท่ีสองของค̂าเฉลี่ยของ ผลรวมของข]อมูลผลต̂างกําลังสองของค̂า
พิกัดท่ีทําการรังวัดในภาคพ้ืนดินกับค̂าพิกัดของผลลัพธAท่ีได]จากการประมวลผล จากน้ันนําค̂า RMSE 
มาคํานวณค̂าความถูกต]องเชิงตําแหน̂งท่ีความเช่ือม่ันท่ี 95% ตามมาตรฐาน NSSDA เพ่ือท่ีจะ
สามารถนําไปใช]ยืนยันความถูกต]องของผลลัพธAเชิงตําแหน̂ง 

3.4 มาตรฐาน Geospatial Positioning Accuracy Standards PART 4: Standards 
for Architecture, Engineering, Construction (A/E/C) and Facility Management National 

ทําให]สามารถวางแผนการทํางานประมวลผลด]วยอากาศยานไร]คนขับได]อย̂างเหมาะสม
ถูกต]องมากข้ึน เพ่ือให]ได]ผลลัพธAท่ีมีความถูกต]องเชิงตําแหน̂งเหมาะสมต̂อการนําไปประยุกตAใช]งาน 
นอกจากน้ียังทําให]เข]าใจและตระหนักเห็นความสําคัญ ของค̂าความถูกต]องท้ังแนวราบและแนวด่ิงใน
งานวิศวกรรม ไม̂ได]ข้ึนเพียงกับมาตราส^วนของแผนท่ี ซึ่งในมาตรฐาน Geospatial Positioning 
Accuracy Standards PART 4 :  Standards for Architecture, Engineering, Construction 
(A/E/C) and Facility Management National จะยกตัวอย̂างงานด]านวิศวกรรมท่ีใช]มาตราส^วน
เช̂นเดียวกัน แต̂ ค̂าความถูกต]องเชิงตําแหน̂งกับแตกต̂างกัน ดังน้ันเพ่ือท่ีจะควบคุมคุณภาพและค̂า
ความถูกต]องของผลลัพธAจะต]องมีความเข]าใจในเร่ืองของค̂าความละเอียดของผลลัพธA ค̂า GSD รวมไป
ถึงขนาดของPixel ท้ังน้ีก็เพ่ือการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติและการประมวลผลเพ่ือให]ได]ผลลัพธA
เชิงตําแหน̂งท่ีตรงกับความต]องการเชิงตําแหน̂งท้ังในแนวราบและแนวด่ิงตามงานวิศวกรรม 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การเลือกสถานท่ีในการทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข 
การเลือกสถานท่ีในการทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข 1:1,000 โดยได]เลือกสถานท่ีเดอะแฮท- 
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เชอรี รีสอรAท ตําบลเขาน]อย อําเภอท̂าม̂วง กาญจนบุรี เน่ืองจากการบินถ̂ายภาพทางอากาศของ วิจัย 
อยู̂ภายใต]เง่ือนไงในการบินถ̂ายภาพ ด]วยอากาศยานไรคนขับ (UAV) ตามประกาศกระทรวงคมนาคม 
เร่ือง หลักเกณฑAการอนุญาตและเง่ือนไขในการบังคับหรือปล^อยอากาศยานซึ่งไม̂มีนักบินประเภท
อากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 ซึ่งลงประกาศต้ังแต̂วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 ดังน้ี 

- ได]รับอนุญาตจากเจ]าของพ้ืนท่ีที่จะทําการบิน 
- ห]ามทําการบินโดยใช]ความสูงเกิน 90 เมตร ( 300 ฟุต) เหนือพ้ืนดิน 
- ต]องทําการบินในระหว̂างเวลาพระอาทิตยAข้ึนถึงพระอาทิตยAตกซึ่งสามารถมองเห็นอากาศ

ยานได]อย̂างชัดเจน 
- ห]ามทําการบินเหนือเมือง หมู̂บ]าน ชุมชน หรือพ้ืนท่ีที่มีคนมาชุมนุมอยู̂ 
2. จัดทําจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point : GCP) 
จาก ทฤษฎี และ หลักการ จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point : GCP) จะต]อง

เปSนมีขนาดท่ีเห็นเด̂นชัดในภาพถ̂ายโดย ความสัมพันธAของ GCP จะเปSน 2 เท̂าของ Ground 
Sampling Distance (GSD)เราจึงทําการคํานวณหาค̂า GSD จาก ค̂าจําเพาะกล]องถ̂ายภาพท่ีใช]งาน 

ในการทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข ทําการบินถ̂ายภาพด]วยอากาศยานไร]คนขับย่ีห]อ DJI รุ̂น 
Phantom 4 proมี ความกว]างของเซ็นเซอรAกล]อง 13.2 mm ความยาวโฟกัส 8.8 mm และ ความ
กว]างของภาพ 5472px และใช]ความสูงบิน 90 เมตร สามารถทําการคํานวณหา GSD จากสูตร 

GSD       = (Sw * H * 100) 

(Fr * imW) 
GSD       = (13.2 * 90 * 100) 

(8.8 * 5472) 
         ดังน้ัน GSD    =  2.47 เซนติเมตร/พิกเซล 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอย̂าง จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point : GCP)   
 
จากความสัมพันธAของ GCP จะเปSน 2 เท̂าของ Ground Sampling Distance (GSD) 

ดังน้ัน ขนาด GCP มีขนาด 5 เซนติเมตร/พิกเซลและจากทฤษฎี จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (GCP) จะต]อง
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เปSนมีขนาดท่ีเห็นเด̂นชัดในภาพถ̂ายโดยเราได]ตรวจสอบขนาดพิกเซล แล]วเลือกทํา GCP ท่ีขนาด 10 
พิกเซล x 10 พิกเซลดังน้ันจะได]ขนาด GCP ท่ี 50 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร 

3. วางแผนงานถ̂ายภาพทางอากาศ 
เม่ือทําการตรวจตรวจสอบองคAประกอบในการพิจารณาวางแผนงานถ̂ายภาพทางอากาศ 

ครบถ]วนสมบูรณAแล]ว จึงทําการวาง จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point : GCP) ตาม
ตําแหน̂งท่ีเลือกไว] แล]วทําการหาค̂าพิกัดของจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (GCP) ด]วยวิธีการการรังวัดแบบ
จลนAในทันที (Real-time kinematic survey : RTK) โดยเราได]ทําการวาง จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน 
(Ground Control Point : GCP) ท้ังหมด 14 จุด คลอบคลุมพ้ืนท่ี จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground 
Control Point : GCP) และ ได]ทําการวางจุดตรวจสอบ ไว]อีก 6 จุด รวมเปSนท้ังหมด 20 จุด 

4. แอพพลิเคช่ันคํานวณเส]นทางแนวบิน และถ̂ายภาพ 
เม่ือเราทําการตรวจสอบสถานะของ อากาศยานไร]คนขับ (UAV) ด]วยแอพพลิเคช่ันช̂วยบิน 

DJI GOPRO4 เรียบร]อยแล]ว เราจะเร่ิมคํานวณเส]นทางแนวบิน และถ̂ายภาพ ด]วย แอพพลิเคช่ัน
คํานวณเส]นทางแนวบิน และถ̂ายภาพPix4d Capture โดย 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แอพพลิเคช่ัน Pix4d Capture เลือกรูปแบบแนวการบินถ̂ายภาพ และทําการต้ังค̂าต̂างๆ 
 

5. โปรแกรมประมวลผลเพ่ือทําแผนท่ีจากภาพถ̂ายทางอากาศ 
โปรแกรมประมวลผลเพ่ือทําแผนท่ีจากภาพถ̂ายทางอากาศ จะใช]งานโปรแกรม Pix4D 

mappe เปSนตัวช̂วยในการประมวลผล การปรับแก]ความผิดเพ้ียนเน่ืองจากเรขาคณิตของการ
ถ̂ายภาพ โปรแกรม Pix4Dmappeจะแสดงค̂าพิกัดของแต̂ละรูปภาพถ̂ายทางอากาศท่ีได]ทําการเพ่ิม
ลงไป ดังภาพท่ี 5 ทําการตรวจสอบว̂าค̂าพิกัดตรงกับสถานท่ีจริงท่ีเราไปทําการถ̂ายภาพ ทางอากาศ
มาหรือไม̂ ถ]าถูกต]องก็ดําเนินการต̂อไป 

เม่ือทําการเพ่ิม จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (GCP) แล]ว โปรแกรม Pix4Dmappe จะแสดงจุด จุด
ควบคุมภาคพ้ืนดิน (GCP) ในแผนท่ี ทําการตรวจสอบความถูกต]องอีกคร้ัง หากไม̂มีส^วนไหนท่ีต]องทํา
การแก]ไข สามารถดําเนินประมวลผลข้ันต]น  
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6. การทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข 
เม่ือเร่ิมกระบวนการประมวลข้ันต]น ระบบจะทําการคํานวณ Keypoints และ จับคู̂รูปภาพ 

ท่ีต̂อเน่ืองกันแล]วจึงทําการปรับแก]ภาพถ̂ายในส^วนของ การปรับข]อมูลภูมิศาสตรAของภาพถ̂ายให]
ถูกต]อง เม่ือทําการปรับข]อมูลภูมิศาสตรAแล]วระบบจะทําการตรวจสอบความถูกต]องของภาพท่ีทําการ
จับคู̂ภาพถ̂ายอีกคร้ัง จากน้ันเข]าสู^กระบวนการสร]าง Point Cloud และ Mesh เปSนการเพ่ิมความ
หนาแน̂นของจุด 3 มิติของแบบจําลอง 3 มิติท่ีได]จาก ทําการคํานวณในข้ันตอนท่ี 1 กระบวนการ
ประมวลข้ันต]นซึ่งข]อมูลท่ีได]ในข้ันตอนน้ีจะสามารถนําไปประมวลผลเปSน Digital Surface Model 
(DSM)และ ภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข (Orthomosaic) ต̂อไป จากน้ันเข]าสู^กระบวนการสร]าง DSM, 
Orthomosaicและ Index ข้ันตอนน้ีเปSนกระบวนการสร]าง Digital Surface Model (DSM)และ 
ภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข (Orthomosaic) โดยนําข]อมูลแบบจําลอง 3 มิติ และ Point Cloud ท่ีได]
จากข้ันตอนท่ีมาประมวลผลต̂อยอด 

  

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงการทํางาน กระบวนการประมวลข้ันต]น และPoint Cloud ท่ีได]จากการประมวลผล 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพแสดงแบบจําลอง 3 มิติท่ีได]จากการประมวลผล 
 

ผลการวิจัย 
 คุณภาพของภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข 

1) ค̂า Images คือ ค̂ามัธยฐานของจุดสําคัญต̂อภาพ คือจุดลักษณะท่ีสามารถตรวจจับได]บนภาพ  
ผลข]อมูลจากการดําเนินการขนาดภาพของจุดตรวจสอบ > ¼ ได]ค^ามัธยฐานของ 57,579 จุดสําคัญต̂อภาพ 
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2) ค̂า Dataset คือ จํานวนภาพท่ีเป�ดใช]งานในการปรับเทียบ ผลข]อมูลจากการดําเนินการ
ของจํานวนภาพท่ีเป�ดใช]งานในการปรับเทียบ คือ จํานวนรูปภาพท่ีเป�ดใช]งานเท̂ากับ 100% ถูก
ปรับเทียบในหน่ึงบล็อก 

3) ค̂า Camera Optimization คือการเพ่ิมประสิท ธิภาพกล]อง ซึ่ งผลข]อมูลจากการ
ดําเนินการเลนสA Perspective : อัตราร]อยละของความแตกต̂างระหว̂างความยาวโฟกัสเร่ิมต]นและ
ระยะโฟกัสท่ีเหมาะสมเท̂ากับ 4.17%  

4) ค̂า Matching คือ ค̂ามัธยฐานของการจับคู̂ต̂อภาพท่ีปรับเทียบแล]ว ซึ่งผลข]อมูลจากการ
ดําเนินการค̂ามัธยฐานของการจับคู̂ต̂อภาพท่ีปรับเทียบแล]ว 21,594.6 ภาพต̂อภาพท่ีปรับเทียบแล]ว 

5) ค̂า Georeferencing คือ การดําเนินการมีการอ]างอิงทางภูมิศาสตรAหรือไม̂โดยการอ]างอิง
ทางภูมิศาสตรAจะแสดงสิ่งท่ีใช]ในการอ]างอิงทางภูมิศาสตรA ซึ่งผลข]อมูลจากการดําเนินการใช] 6 GCPs 
(แบบ 3D) ค̂าRMS = 0.026 เมตร 

 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดคุณภาพเบ้ืองต]นของภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข 
 
Images median of 57579 keypoints per image 

 

Dataset 81 out of 81 images calibrated (100%), all images enabled 
 

Camera Optimization 4.17% relative difference between initial and optimized internal camera parameters 
 

Matching median of 21594.6 matches per calibrated image 
 

Georeferencing yes, 6 GCPs (6 3D), mean RMS error = 0.026 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6 แผนท่ีภาพออรAโธสีเชิงเลข ท่ีได]หลังการปรับแก] 
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ภาพท่ี 7 แผนท่ีภาพออรAโธสีเชิงเลข เป�ดผ^านโปรแกรม Google Earth Pro และ QGIS 

 
อภิปรายผล 

การทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลขมาตราส^วน 1 : 1,000ซึ่งใช]จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground 
Control Point : GCP) ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีในการทําการถ̂ายภาพทางอากาศ จํานวน 5 จุด หรือ
มากกว̂า ในการปรับแก]ความผิดเพ้ียนของภาพถ̂ายทางอากาศ ก็ไม̂ได]เพ่ิมความละเอียดของความ
ถูกต]อง หรือ ลดค̂าเฉลี่ยความผิดพลาดกําลังสอง(Root Mean Square Error: RMS) ได]อย̂างมี
นัยสําคัญ  

จากผลจากการเปรียบเทียบการเลือกใช]งานจํานวนจุดควบคุมภาพถ̂ายภาคพ้ืนดิน (Ground 
Control Point : GCP) จาการทดลองท้ัง 4 คร้ัง พบว̂า การทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลขมาตราส^วน  
1 : 1,000 ด]วยอากาศยานไร]คนขับ (UAV) ท่ีใช]จุดควบคุมภาพถ̂ายภาคพ้ืนดิน (GCP) จํานวนต้ังแต̂ 5 
จุด จนถึง 12 จุด น้ันไม̂ได]เพ่ิมความละเอียดของความถูกต]อง หรือ ลดค̂าเฉลี่ยความผิดพลาดกําลัง
สอง (Root Mean Square Error: RMS) อย̂างมีนัยสําคัญในขนาดพ้ืนท่ีการทดลอง50,000 ตาราง
เมตร ท่ีใช]ในการทําการทดสอบ 
 
ข�อเสนอแนะ 

การทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข มาตราส^วน 1 : 1,000 ควรจัดทําจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน 
(Ground Control Point : GCP)ท่ีต]องมีค̂าผิดเพ้ียน ในแนวแกน X แกน Y และ แกน Z หรือ มีค̂า 
Accuracy ในแนวแกน X แกน Y และ แกน Z  อยู̂ในเกณฑAมาตรฐาน 
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บทคัดย�อ 

ในป\จจุบันเทคโนโลยีงานก̂อสร]างได]ก]าวหน]าอย̂างรวดเร็ว และมีการแข̂งขันทางธุรกิจสูงข้ึน 
ดังน้ันองคAกรต̂างๆจึงมีการปรับปรุงหลายๆด]าน การปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในงานก̂อสร]างเพ่ือ
ประหยัดเวลาและประหยัดต]นทุนในการดําเนินงาน โดยในการดําเนินงานก̂อสร]างให]แล]วเสร็จในป\จจุบัน
ใช]เวลาน]อยลงจากอดีตมาก โดยเฉพาะหมวดงานโครงสร]างท่ีดําเนินการได]อย̂างรวดเร็ว ทําให]ส^งผลต̂อ
หมวดงานสถาป\ตยAซึ่งเปSนงานท่ีใช]เวลาในการดําเนินงานท่ีใช]เวลานาน เช̂น งานก̂ออิฐ เปSนต]น 
ยกตัวอย̂างผนังภายในประเภทก̂อฉาบ ได]แก̂ ผนังก̂อด]วยอิฐมอญ และคอนกรีตมวลเบา เปSนต]น ดังน้ัน
งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาผลิตภาพและเศษวัสดุท่ีเหลือในการติดต้ังผนังภายใน 2 รูปแบบ 
ได]แก̂ ผนังก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]าน และผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 2 ด]าน จากโครงการ
ก̂อสร]างอาคารพักอาศัยสูงไม̂เกิน 8 ช้ัน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว̂าการติดต้ังผนัง
ก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบาฉาบด]วยเคร่ืองพ̂นฉาบ มีค̂าผลิตภาพแรงงานมากท่ีสุด (0.78 ตารางเมตร/คน•
ช่ัวโมง) และมีปริมาณของเสียจากการติดต้ังน]อยท่ีสุด (2.23 กิโลกรัม/ตารางเมตร) เน่ืองจากผนังก̂อด]วย
อิฐมอญใช]จํานวนอิฐ และปริมาณปูนก̂อมากกว̂าทําให]ส^งผลต̂อค̂าผลิตภาพแรงงาน   
 

คําสําคัญ: ผนังภายใน, การติดต้ังผนัง, ผลิตภาพ, ของเสีย 
 

Abstract 
The construction technology advances quickly and have more business 

competition. Manufacturers of construction materials today have developed their 
products to increase productivity in construction, to minimize labor crisis, and to save 
time and cost in construction. The construction will be completed in less time than 
the present to the past. Especially the structural work section that performs quickly, 
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resulting in architecture, which is a job that takes a long time to complete. This 
research aims to study the labor productivity and waste in the installation of two – 
sided plastered masonry brick walls and two-sided plastered lightweight concrete 
block walls. Data were collected from three construction projects, which are low – 
rise residential buildings in the Bangkok metropolitan area. The results of this 
research show that among two different types of interior walls, the one made of 
two-sided plastered lightweight concrete block walls has the highest labor 
productivity ratings (0.78 sq.m/man-hours.) and produce the minimal amount of 
waste (2.23 kg/sq.m). Because the masonry walls use more bricks and mortar than 
the lightweight concrete block walls, it will affect the labor productivity. 
 

Keywords: Interior Wall, Wall Installation, Productivity, Waste 
 
บทนํา 

ในป\จจุบันได]มีผู]ผลิตวัสดุก̂อสร]างหลายรายพยายามคิดค]นเทคโนโลยีในการผลิตวัสดุก̂อสร]างท่ี
ช̂วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานก̂อสร]าง โดยลดป\ญหาการขาดแคลนแรงงานก̂อสร]าง และ
ประหยัดเวลาในการก̂อสร]างทําให]สามารถส^งมอบงานให]กับลูกค]าได]เร็วข้ึน ซึ่งผู]ผลิตวัสดุก̂อสร]างหลาย
รายได]คิดค]นศึกษาเพ่ือปรับปรุงผลิตภาพของแรงงานก̂อสร]างให]สูงข้ึน Oglesby (1989) กล^าวว̂า ผลิต
ภาพ คือ อัตราส^วนระหว̂างผลผลิตท่ีน̂าพึงพอใจต̂อต]นทุนในการผลิต หรือหมายถึง การแสดงให]เห็นถึง
ความสามารถในการทํางานของงานท่ีกําลังพิจารณางานหน่ึงผ^านการใช]ทรัพยากร หรือป\จจัยท่ีใช]ในการ
ผลิต (วรรณวิทยA, 2555) โดยในการดําเนินงานก̂อสร]างให]แล]วเสร็จในป\จจุบันใช]เวลาน]อยลงจากอดีต
มาก  โดยเฉพาะหมวดงานโครงสร]างท่ีดําเนินการได]อย̂างรวดเร็ว ทําให]ส^งผลต̂อหมวดงานสถาป\ตยA ซึ่ง
เปSนงานท่ีใช]เวลาในการดําเนินงานท่ีใช]เวลานาน วัสดุก̂อสร]างหน่ึงท่ีผู]ผลิตวัสดุก̂อสร]างให]ความสําคัญ 
และค]นคว]าวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานคือ ผนังก้ันภายในอาคาร ซึ่งในป\จจุบันโครงการส^วน
ใหญ^ยังใช]การก̂อผนังอิฐมอญหรืออิฐมวลเบาพร]อมฉาบปูนทับ เน่ืองจากงานก̂อผนังฉาบปูนเปSนงานท่ี
ต]องใช]แรงงานจํานวนมาก ใช]เวลานาน มีเศษวัสดุเหลือท้ิง และอาจประสบป\ญหาแตกร]าวในภายหลังได]
ง̂าย จนต]องมีการแก]ไขผิวงานอยู̂บ̂อยคร้ัง จึงมีผู]ผลิตวัสดุก̂อสร]างหลายรายนําเสนอทางเลือกอ่ืนในการ
ติดต้ังผนังก้ันภายใน อาทิ ผนังสําเร็จรูป ผนังมอรAต]าหล^อในท่ี เปSนต]น มาทดแทนผนังก̂อ-ฉาบด]วยอิฐ
มอญหรือคอนกรีตมวลเบา อย̂างไรก็ตามผนังภายในทางเลือกเหล^าน้ียังไม̂ได]เปSนท่ีนิยมมากนัก เน่ืองจาก
เจ]าของโครงการยังขาดข]อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑAเหล^าน้ีในการตัดสินใจเลือกใช] เช̂น ประโยชนAท่ีจะได]รับ 
ความยากง̂ายในข้ันตอนการทํางานเปSนต]น 

งานวิจัยน้ี มี วัตถุประสงคA เพ่ือวัดผลิตภาพในการติดต้ังผนังภายในท่ีก̂อด]วยอิฐมอญ 
เปรียบเทียบผลดังกล^าวกับผนังภายในท่ีก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบา โดยผลการศึกษาท่ีได]สามารถ
นําไปใช]เปSนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑAผนังภายในทางเลือกตลอดจนศึกษาตัวแปร
ท่ีส^งผลกระทบต̂อผลิตภาพในการทํางาน 
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วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลิตภาพ และของเสียท่ีเกิดข้ึนในการก̂อสร]างผนังภายในท่ีก̂อด]วยอิฐ

มอญ กับผนังภายในท่ีก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบต]นทุนในการก̂อสร]างหรือติดต้ังผนังภายในท่ีก̂อด]วยอิฐมอญ กับผนัง

ภายในท่ีก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบผนังภายใน ได]แก̂ ผนังก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]าน และผนังก̂อ

ด]วยคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 2 ด]าน 
2. โครงการท่ีเก็บข]อมูลเปSนโครงการก̂อสร]างอาคารพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยแยกเก็บข]อมูลโครงการประเภทเดียวกัน มีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีก̂อสร]างท่ีมี
ประสิทธิภาพใกล]เคียงกัน  ผนังมีลักษณะเปSนผนังทึบ โดยทําการเก็บข]อมูลจํานวนท้ังสิ้น 2 โครงการ 
โดยในแต̂ละโครงการมีกลุ^มตัวอย̂างในการเก็บข]อมูล  

3. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบผนังภายใน จะพิจารณาด]านผลิตภาพ ต]นทุน และการเหลือเศษ
วัสดุจากการติดต้ังผนัง  
 

ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 
1. ทําให]ทราบถึงข]อมูลเก่ียวกับผลิตภาพ และของเสียท่ีเกิดข้ึนในการก̂อสร]างผนังภายในด]วย

อิฐมอญ และคอนกรีตมวลเบา เช̂น เวลาในการทํางาน จํานวนแรงงาน และต]นทุน เปSนต]น 
2. ทําให]ทราบถึงกระบวนการผลิตผนังภายในก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]าน และการก̂อ

คอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 2 ด]าน 
3. เพ่ือประโยชนAต̂อผู]รับเหมาในการเลือกรูปแบบการก̂อสร]างผนังจากข]อมูลการเปรียบเทียบ

ผลิตภาพ กระบวนการผลิตของการก̂อสร]างผนังภายในด]วยอิฐมอญ และคอนกรีตมวลเบา 
 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยน้ีมีแนวทางในการดําเนินการประกอบด]วยข้ันตอนหลัก 5 ข้ันตอน ได]แก̂ 
1. ศึกษาและรวบรวมทฤษฎีและวรรณกรรมวิจัยท่ีเก่ียวข]อง ซึ่งประกอบด]วย รายละเอียด

และข้ันตอนการทํางานติดต้ังผนังภายในก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]าน และผนังภายในก̂อคอนกรีต
มวลเบาฉาบปูน 2 ด]าน และทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข]องกับการวัดผลิตภาพ ป\ญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนในก̂อสร]าง และการวัดเชิงปริมาณของเสียจากโครงการก̂อสร]าง  

2. ออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บข]อมูลซึ่งประกอบด]วย แบบฟอรAมตารางเก็บข]อมูลภาคสนาม 
และรายการข]อมูลโครงการท่ีต]องการจากบริษัทผู]รับเหมา 

3. คัดเลือกโครงการก̂อสร]างท่ีติดต้ังผนังภายในก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]าน และผนัง
ภายในก̂อคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 2 ด]าน รูปแบบละ 1 โครงการ สําหรับเก็บข]อมูล 
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4. เก็บและรวบรวมข]อมูลภาคสนามท้ัง 2 โครงการ 
5. วิเคราะหAและสรุปผล โดยเปรียบเทียบผลิตภาพเฉลี่ยของงานติดต้ังผนัง เปรียบเทียบ

ต]นทุนเฉลี่ยของงานติดต้ังผนัง เปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยในการทํางาน ประเมินมูลค̂าของเสียท่ี
เกิดข้ึนจากการทํางาน  

 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพผนังก̂อด]วยอิฐมอญ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบา 

เหล็กทับหลังสาํเร็จรูป 4 

อิฐมอญแบบ 2 รู
กลวง ขนาด 
16x5x6 ซม. 

คอนกรีตมวลเบา
ขนาด20x60x7.5 ซม. 

เสาเอ็นสําเร็จรูป 
ขนาด 7x10 ซม. 

เหล็กกรงไก̂ 

เสาเอ็นสําเร็จรูป 
ขนาด 7x10 ซม. 

เหล็กกรงไก̂ 

เหล็ก RB6 @40 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการติดต้ังผนังภายใน 

จากการเก็บข]อมูลผลิตภาพ ของเสีย และต]นทุนของผนังภายใน ได]ผลดังน้ี 
1.1. ผลการเก็บข]อมูลผลิตภาพผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 2 ด]าน 

จากการเก็บข]อมูลผลิตภาพการติดต้ังผนังก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]าน ซึ่งเปSน
โครงการก̂อสร]างอาคารชุดพักอาศัย ความสูง 5 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร ผู]วิจัยได]ทําการเก็บข]อมูลการ
ติดต้ังผนังก̂อด]วยอิฐมอญช้ันท่ี 1 ถึงช้ันท่ี 5 รวมท้ังหมด 5 ช้ัน  ในแต̂ละช้ันได]เก็บข]อมูลผนังจํานวน 4 
แผง ซึ่งมีขนาดท่ีใกล]เคียงกัน  

ในการเก็บข]อมูล ผู]วิจัยแบ̂งข้ันตอนการทํางานติดต้ังผนังก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูนออกเปSน 8 
ข้ันตอนย̂อย เร่ิมจากการทําความสะอาดพ้ืนท่ีและขึงเอ็น จนถึงข้ันตอนสุดท]ายการฉาบแต̂งผิวบาง
และขัดผิวหลังจากฉาบเสร็จ การดําเนินงานมีช̂างเพียงชุดเดียว โดยจะทําหน]าท่ีท้ังงานก̂อและงาน
ฉาบ 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แผนภูมิผลิตภาพเฉลี่ยการติดต้ังผนังด]วยผนังก̂ออิฐมอญ 
 

1.2. ผลเก็บข]อมูลด]านผลิตภาพผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 2 ด]าน โครงการท่ีเก็บ
ข]อมูลเปSนโครงการก̂อสร]างอาคารชุดพักอาศัย ความสูง 8 ช้ัน โดยผู]วิจัยได]ทําการเก็บข]อมูล 5 ช้ัน  
ในแต̂ละช้ันได]เก็บข]อมูลผนังจํานวน 4 แผง ซึ่งมีขนาดท่ีใกล]เคียงกัน โดยในการเก็บข]อมูลแต̂ละช้ันมี
การฉาบโดยใช]เคร่ืองพ̂นฉาบ 2 แผง และฉาบด]วยมือ 2 แผง เพ่ือนํามาใช]เปรียบเทียบเปรียบเทียบ
ผลิตภาพของผนังภายในรูปแบบต̂างๆ 
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ภาพท่ี 4 แผนภูมิผลิตภาพงานติดต้ังภายในก̂อคอนกรีตมวลเบาแบบฉาบมือ 
และแบบฉาบด]วยเคร่ืองพ̂นฉาบ 

 
จากภาพท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลิตภาพของผนังภายในรูปแบบต̂าง ๆ พบว̂า คนงาน

มีผลิตภาพในการก̂อผนังด]วยอิฐมอญ และฉาบปูน 2 ด]านมีผลิตภาพน]อยท่ีสุด เน่ืองจากในการทํางาน
ไม̂สามารถดําเนินการให]เสร็จต̂อเน่ืองท้ังแผง เน่ืองจากมีการเทเสาเอ็น คานทับหลังรวมถึงคอยเวลาให]
เสาเอ็น คานทับหลังมีการแข็งตัวรับนํ้าหนักได] ซึ่งผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 2 ด]านมีการ
ทํางานท่ีคล]ายคลึงกับผนังก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]าน แต̂ใช]จํานวนอิฐในการก̂อน]อยกว̂า และไม̂มี
ทับหลัง เม่ือเทียบกับผนังท้ัง 3 รูปแบบ เห็นได]ชัดว̂าตัวแปรในการเพ่ิมเวลาในการทํางานคือการฉาบ
ปรับระดับ และฉาบผิวบาง  ซึ่งได]มีการลดเวลาโดยใช]เคร่ืองพ̂นฉาบ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แผนภูมิผลิตภาพงานติดต้ังภายในก̂อคอนกรีตมวลเบาแบบฉาบมือ 
และแบบฉาบด]วยเคร่ืองพ̂นฉาบ 
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2. ผลการเก็บข]อมูลของเสีย (Waste) 
ผู]วิจัยได]นําปริมาณของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการก̂อสร]างมาใส^ในถังและช่ังนํ้าหนักเพ่ือดู

ปริมาณของของเสีย โดยเก็บข]อมูลปริมาณของเสียหน̂วยเปSนกิโลกรัม และนํามาเปรียบเทียบกับขนาด
พ้ืนท่ีของผนังซึ่งมีหน̂วยเปSนตารางเมตร ได]ผลแสดงดังในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการเก็บข]อมูลของเสียผนังท้ัง 2 รูปแบบ 
 

รูปแบบผนัง 
ปริมาณเฉลี่ยของเสีย 
(กิโลกรัม/ตารางเมตร) 

1) ผนังก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]าน 5.63 

2) ผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 2 ด]าน        2.23 

 
จากตารางท่ี 1 พบว̂า ของเสียจากการติดต้ังผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 2 ด]าน มี

น]อยกว̂าผนังก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]าน โดยของเสียเกิดข้ึนจากการแตกหักของวัสดุก̂อ และปูนท่ี
ใช]ก̂อ โดยเฉพาะอย̂างย่ิงผนังก̂อด]วยอิฐมอญใช]ปูนในการก̂อและจํานวนอิฐในการก̂อเปSนปริมาณมาก
จึงทําให]เกิดของเสียมากกว̂าผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 2 ด]าน 

3. ผลการเก็บข]อมูลราคาต]นทุน (Cost) 
ในการวิเคราะหAต]นทุนของงานติดต้ังผนัง ผู]วิจัยได]ศึกษาและสอบถามข]อมูลราคาค̂าวัสดุ และ

ข]อมูลค̂าแรงจากผู]รับเหมาโครงการท่ีเก็บข]อมูลของผนังแต̂ละรูปแบบ และคํานวณต]นทุนค̂าวัสดุ 
ค̂าแรง รวมถึงค̂าของเสียเศษวัสดุ (จากตารางท่ี 1) ได]ผลดังในภาพท่ี 6 โดยพบว̂าผนังรูปแบบ
คอนกรีตมวลเบาฉาบมือใช]ต]นทุนในการก̂อสร]างน]อยท่ีสุด รองลงมาอันดับ 1 คือ ผนังรูปแบบ
คอนกรีตมวลเบาฉาบโดยใช]เคร่ืองพ̂น และอันดับสุดท]ายคือ ผนังก̂ออิฐมอญ เน่ืองจากอิฐมอญมีค̂า
ผลิตภาพน]อยส^งผลทําให]ค̂าแรงมากข้ึน และมีค̂าของเสียมากท่ีสุด ซึ่งปริมาณของเสียเกิดจากการ
แตกหักของวัสดุ และปูนท่ีใช]ก̂อ  
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ภาพท่ี 6 แผนภูมิราคาต]นทุนค̂าวัสดุ ค̂าแรง และค̂าของเสยี 
 
สรุปผล และข�อเสนอแนะ 

ด]านผลิตภาพในการติดต้ังผนังภายใน 
คนงานมีผลิตภาพท่ีสูงท่ีสุดในการติดต้ังผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบา เน่ืองจากจํานวนของ

วัสดุท่ีใช]ก̂อ และปริมาณปูนก̂อน]อยกว̂าส^งผลถึงผลิตภาพของแรงงาน และสามารถทํางานได]ต̂อเน่ือง
ท้ังแผง ในขณะท่ีคนงานมีผลิตภาพในการก̂อผนังด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]านมีผลิตภาพน]อยท่ีสุด 
เน่ืองจากในการทํางานไม̂สามารถดําเนินการให]เสร็จต̂อเน่ืองท้ังแผง เน่ืองจากมีการเทเสาเอ็น คานทับ
หลังรวมถึงคอยเวลาให]เสาเอ็น คานทับหลังมีการแข็งตัวรับนํ้าหนักได]  

ด]านต]นทุนและของเสีย 
งานวิจัยน้ีแยกพิจารณาต]นทุนของการติดต้ังผนังภายในเปSน 2 ส^วน คือ ต]นทุนของผนัง และ

ต]นทุนท่ีสูญเสียไปในรูปของของเสียเศษวัสดุจากการติดต้ังซึ่งพบว̂าผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบาฉาบ
ปูน 2 ด]านฉาบมือมีราคาต]นทุนรวมน]อยท่ีสุด เน่ืองจากไม̂มีการใช]เคร่ืองจักรประกอบกับเปSนรูปแบบ
ผนังท่ีช̂างมีความคุ]นเคยทําให]ส^งผลต̂อผลิตภาพและค̂าแรง จึงทําให]ราคาต]นทุนรวมถูกท่ีสุด ในส^วน
ของเสียพบว̂าผนังก̂อด]วยอิฐมอญฉาบปูน 2 ด]าน มีปริมาณของเสียมากท่ีสุด เน่ืองจากมีของเสียท่ีเกิด
จากการแตกหักของวัสดุ และปูนท่ีใช]ก̂อ ซึ่งผนังก̂อด]วยอิฐมอญใช]ปูนในการก̂อ และจํานวนอิฐในการ
ก̂อมากกว̂าผนังก̂อด]วยคอนกรีตมวลเบาจึงทําให]เกิดของเสียมากท่ีสุด 

 
ข�อเสนอแนะ 

นอกจากการพิจารณาในส^วนของเวลาในการทํางาน ต]นทุนค̂าแรง ของเสียเศษวัสดุจากการ
ติดต้ัง และป\ญหาอุปสรรคในการติดต้ังผนัง เจ]าของโครงการควรพิจารณาในเร่ืองของฉนวนความร]อน 
การทนไฟ การป�องกันเสียง ความพร]อมของสินค]าในตลาด ความคุ]นชินของช̂างกับรูปแบบของผนัง 
เปSนต]น เพ่ือนํามาวิเคราะหAเปSนเหตุผลในการเลือกใช]รูปแบบผนังท่ีส^งผลต̂อต]นทุนในระยะยาว 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีเปSนการเปรียบเทียบสัมประสิทธ์ิการพาความร]อนระหว̂างแผ^นมีครีบแบบไม̂ผ^าร̂อง 
แผ^นมีครีบแบบผ^า 1 ร̂อง และแผ^นมีครีบแบบผ^า 3 ร̂อง โดยการพุ̂งชนของอากาศ แผ^นมีครีบท้ัง 3 
แบบทําจากแผ^นอะลูมิเนียม โดยมีวัตถุประสงคAเพ่ือต]องการเพ่ิมสัมประสิทธ์ิการพาความร]อน หัวฉีดมี
ขนาดเส]นผ^านศูนยAกลางคงท่ีเท̂ากับ 38.1 มิลลิเมตร โดยกําหนดค̂า Reynolds Number เท̂ากับ 
5000, 15000 และ 25000 และระยะห̂างระหว̂างปลายหัวฉีดกับแผ^นมีครีบท่ีระยะ 38.1 มิลลิเมตร
(H/D=1), 76.2 มิลลิเมตร(H/D=2) และ 114.3 มิลลิเมตร(H/D=3)   

จากการทดสอบพบว̂า แผ^นทดสอบท้ัง 3 แบบ เม่ือค̂า Reynolds Number เพ่ิมข้ึน ทําให]ค^า
สัมประสิทธ์ิการพาความร]อนเพ่ิมข้ึนด]วย โดยท่ี H/D คงท่ี และระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับแผ^น
ทดสอบเพ่ิมข้ึน ค̂าสัมประสิทธ์ิการพาความร]อนลดลง โดยท่ีค̂า Reynolds Number คงท่ีตลอดการ
ทดสอบ เม่ือพิจารณาจากการทดสอบท่ีค̂า Reynolds Number คงท่ี โดยนําแผ^นทดสอบท้ัง 3 แบบ 
มาเปรียบเทียบกัน พบว̂าแผ^นมีครีบแบบผ^า 3 ร̂อง ให]ค̂าสัมประสิทธ์ิการพาความร]อนได]สูงสุด จาก
ทุกสภาวะการทดสอบ ซึ่งมากกว̂าแผ^นครีบแบบผ^า 1 ร̂อง และแผ^นครีบแบบไม̂ผ^าร̂อง คิดเปSนร]อยละ 
8.3 % และ 20.6 % โดยเฉลี่ย ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: การถ̂ายเทความร]อน, สัมประสิทธ์ิการถ̂ายเทความร]อน, ลักษณะการไหลของอากาศ 

 

Abstract 
This research was the comparison of the convection heat transfer coefficient 

between normal fin plate, one-groove fin plate, and three-groove fin plate by jet 
impingement method. All the test plates are made from aluminum material. The aim 
of study was the enhancement of the convection heat transfer coefficient. A 
diameter of jet was fixed by 38.1 mm. The Reynolds numbers for this test of 5000, 
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15,000, and 25,000 and the ratio of the distance from the end of jet to the test plate 
to a diameter of jet (H/D), H/D =1, 2, and 3 that varied 38.1 mm, 76.2 mm, and 114.3 
mm, respectively, of the distance from the end of jet to the test plate were used on 
this test. 

The result from experiment, with constant H/D, clearly shown that higher 
Reynolds number increased the convection heat transfer coefficient. On the other 
hand, higher H/D decreased the convection heat transfer coefficient at constant 
Reynolds number. The another result, the comparison of the convection heat 
transfer coefficient of all test plate, at constant Reynolds number, was found that 
the convection heat transfer coefficient of three-groove fin plate has higher than 
one-groove fin plate and normal fin plate, on average, by 8.3% and 20.6%, 
respectively.  
 
Keyword: Heat Transfer, Heat Transfer Coefficient, Flow Visualization 
 

บทนํา 

การพุ̂งชนระบายความร]อน (Jet Impingement Heat Transfer) คือ เปSนกลไกการถ̂ายเท
ความร]อนโดยการพุ̂งชนกันของของไหล  ซึ่งเกิดข้ึนจากของไหลกระทบกับพ้ืนผิว โดยรอบๆ บริเวณท่ี
มีการกระทบกันน้ัน จะเหมือนเปSนฟ�ลAมขนาดบางห̂อหุ]มพ้ืนผิวไว]ทําให]เกิดการถ̂ายเทความร]อนได]ง̂าย 
การพุ̂งชนของอากาศจากหัวฉีดน้ันเปSนวิธีท่ีใช]กันอย̂างแพร̂หลายในงานทางวิศวกรรมเพ่ือเพ่ิมการ
ถ̂ายเทความร]อนในบริเวณท่ีต]องการการถ̂ายเทความร]อนโดยการพาความร]อนสูงและยังเปSนวิธีท่ีถูก
ประยุกตAใช]ในงานหลายอย̂างเช̂น  การระบายความร]อนให]กับมอเตอรA และการระบายความร]อนให]
อุปกรณAอิเล็กทรอนิกสAในเคร่ืองคอมพิวเตอรA เปSนต]น เทคนิคการพุ̂งชนของอากาศจากหัวฉีดน้ีเปSน
วิธีการระบายความร]อนให] กับช้ินส^วนอิเล็กทรอนิคสA ท่ี มีการยอมรับอย̂างแพร̂หลายเพราะมี
ประสิทธิภาพในการระบายความร]อนต̂อหน่ึงหน̂วยพ้ืนท่ีสูง ตัวอย̂างการใช]ประยุกตAงานในลักษณะน้ี 
เช̂น แผ^นครีบท่ีใช]กับมอเตอรA แผ^นครีบท่ีใช]กับเคร่ืองขยายเสียง แผ^นครีบท่ีใช]กับคอมพิวเตอรA เปSนต]น 

อย̂างไรก็ตามยังมีอุปกรณAเสริมท่ีสามารถช̂วยเพ่ิมประสิทธิภาพการถ̂ายเทความร]อน (Heat 
Transfer Coefficient) โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการระบายความร]อน ท่ีเรียกว̂า Pin-Fin ซึ่งมีลักษณะ
เปSนครีบหลายลักษณะตามความเหมาะสมของการนําไปใช]งาน ตัวอย̂างเช̂น แผ^นมีครีบแบบไม̂ผ^าร̂อง 
แผ^นมีครีบแบบแท̂งเข็ม แผ^นมีครีบแบบผ^าร̂อง เปSนลักษณะของ  Pin-Fin ท่ีมีการใช]ในการระบาย
ความร]อนช้ินส^วนอิเล็กทรอนิคสAทั่วไป 

ดังน้ันผู]วิจัยได]เห็นถึงความสําคัญในการทําวิจัย เพ่ือมุ̂งเน]นพัฒนาครีบระบายความร]อนให]
เหมาะสมกับอุปกรณAทางอิเล็กทรอนิกสAท่ีมีความซับซ]อนและพัฒนาย่ิงข้ึนได]อย̂างมีประสิทธิภาพ จึง
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สร]างชุดทดสอบเพ่ือใช]ทดสอบในงานวิจัยและสามารถพัฒนางานทางด]านระบายความร]อนในอนาคต 
อีกท้ังยังสามารถเปSนเคร่ืองทดสอบในห]องปฏิบัติทางกลได]อีกด]วย 

 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบสัมประสิทธ์ิการพาความร]อนของแผ^นมีครีบแบบไม̂ผ^าร̂อง แผ^นมีครีบ
แบบผ^า 1 ร̂อง และแผ^นมีครีบแบบผ^า 3 ร̂อง 

2. เพ่ือศึกษาค̂า Reynolds Number ท่ีมีผลต̂อสัมประสิทธ์ิการพาความร]อนของแผ^นมีครีบ
แบบไม̂ผ^าร̂อง แผ^นมีครีบแบบผ^า 1 ร̂อง และแผ^นมีครีบแบบผ^า 3 ร̂อง 

3. เพ่ือศึกษาระยะห̂างระหว̂างปลายหัวฉีดกับแผ^นมีครีบ (H/D) ท่ีมีผลต̂อสัมประสิทธ์ิการพา
ความร]อนของแผ^นมีครีบแบบไม̂ผ^าร̂อง แผ^นมีครีบแบบผ^า 1 ร̂อง และแผ^นมีครีบแบบผ^า 3 ร̂อง 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ใช] Smoke Wire Technique ในการถ̂ายภาพการเคลื่อนท่ีของอากาศ 
2. ใช]แผ^นอะลูมิเนียมมีครีบแบบผ^าร̂องกับแบบไม̂ผ^าร̂อง 
3. ค̂า Reynolds Number จะอยู̂ในช̂วง 5000 – 30000 
4. อุณหภูมิที่ใช]ในการทดสอบเท̂ากับ 60  องศาเซลเซียส 
5. ระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับผิวบนของครีบเท̂ากับ 38.1, 76.2 และ 114.3 มิลลิเมตร 
6. ขนาดเส]นผ^านศูนยAกลางของหัวฉีดคงท่ีเท̂ากับ 38.1 มิลลิเมตร 
7. การทดสอบน้ีจะเปSนการถ̂ายเทความร]อนโดยการพาความร]อน   

 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ   

1. ทําให]ทราบค̂าการถ̂ายเทความร]อนความร]อนของแผ^นครีบท่ีความสูงของครีบต̂างกันแต̂ใช]
วัสดุเดียวกัน 

2. สามารถเปSนข]อมูลให]กับผู]ใช]เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสAเพ่ือช̂วยในการตัดสินใจเลือกใช]ชนิดของ
แผ^นครีบระบายความร]อนให]กับอุปกรณAอิเล็กทรอนิกสA 
  
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการระบายความร]อนด]วยวิธีการพุ̂งชนของอากาศเปSนอีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช]ใน
การระบายความร]อนสูงต̂อพ้ืนท่ีและเพ่ือให]เหมาะสมกับช้ินงานท่ีต]องการระบายความร]อนออก ดังน้ัน
จึงออกแบบชุดทดสอบโดยมีอุปกรณAและเคร่ืองมือท่ีใช]ในการทดสอบดังแดงในภาพท่ี 1 ประกอบด]วย 
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ภาพท่ี 1 Schematic Chart แสดงอุปกรณAต̂างๆ 

 

1. ระบบป�อนลมเข]าใช] Blower ย่ีห]อ BLACK & DECKER รุ̂น kx4010-b1 ความเร็ว 1,300 
รอบต̂อนาที ทําหน]าท่ีจ̂ายลมเข]าสู^ระบบผ^านอุปกรณAต̂างๆ ก̂อนท่ีจะออกจากหัวฉีดกระทบกับแผ^น
ความร]อน  

2. อุปกรณAปรับความเร็วของอากาศก̂อนทําการทดสอบ ใช] Ball Valve ท้ังสองตัว ย่ีห]อ 
SANWA ขนาด 38.1 มิลลิเมตร ทําหน]าท่ีปรับอัตราการไหลของอากาศให]มีปริมาณตามท่ีต]องการ
ทดสอบ และทําหน]าท่ีระบายอากาศส^วนเกินจากท่ีต]องการทดสอบออก  

3. อุปกรณAปรับความราบเรียบของอากาศ ใช]วัสดุท่ีมีลักษณะเปSนกล^องสี่เหลี่ยมขนาด 
300x300x300 มิลลิเมตร โดยติดต้ังหลอดกาแฟไว]ภายใน ซึ่งจะเรียกอุปกรณAชนิดน้ีว̂า Plenum ทํา
หน]าท่ีปรับความราบเรียบของอากาศก̂อนท่ีจะออกจากหัวฉีดโดยออกแบบให]อากาศท่ีถูกส^งเข]ามา
จาก Blower ไหลผ^านหลอดกาแฟท่ีติดต้ังอยู̂ในกล^อง Plenum ดังรูป 

4. อุปกรณAท่ีทําหน]าท่ีสร]างควันเพ่ือสังเกตการเคลื่อนท่ีของอากาศ ใช] Smoke Wire เพ่ือใช]
ในการสังเกตทิศทางการไหลของของไหล (Flow Visualization ) เปSนเทคนิคการใช]ควันเพ่ือศึกษา
โครงสร]างของลักษณะการเคลื่อนท่ีของอากาศ (Flow Structure) วิธีท่ีนํามาใช]ในงานวิจัยน้ี คือ การ
นําเส]นลวดฮีตเตอรA มาติดต้ังไว]ห̂างจากทางออกของหัวฉีด โดยก̂อนทําการทดสอบจะต]องทําการทา
นํ้ามันลงบนเส]นลวด และเม่ือปล^อยกระแสไหลผ^านเส]นลวดจะทําให]เส]นลวดร]อนข้ึนและนํ้ามันจะถูก
เผาไหม]แล]วทําให]เกิดเปSนควันสีขาวท่ีเกิดจากการเผาไหม]นํ้ามัน เข]าไปสู^เส]นทางการเคลื่อนท่ีของ
อากาศแล]วทําการถ̂ายภาพท่ีมีฉากหลังเปSนสีดําและบริเวณรอบๆ มืด โดยทําการฉายไฟเข]าไป ทําให]
สามารถถ̂ายภาพออกมาเห็นลักษณะการเคลื่อนท่ีของอากาศ และโครงสร]างของอากาศท่ีเคลื่อนท่ี
ออกมาได]ชัดเจนมากท่ีสุด  

1.Blower

2.Ball valve

0f control

3.Plenum

Ball valve

0f by pass

4.Finned plate

Jet

5.Heater

6.Smoke wire
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 5. แผ^นครีบเปSนแผ^นอะลูมิเนียมมีครีบแบบผ^าร̂องและไม̂ผ^าร̂องขนาด 105x130x20 
มิลลิเมตร 3 แผ^น มาติดต้ังไว]บน Heater เพ่ือศึกษาค̂าการถ̂ายเทความร]อนท่ีเกิดข้ึน ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 

        ก.แผ^นครีบไม̂ผ^าร̂อง        ข.แผ^นครีบแบบผ^า 1 ร̂อง        ค.แผน̂ครีบแบบผ^า 3 ร̂อง 
        (Finned Plate 1)               (Finned Plate 2)               (Finned Plate 3) 

 
ภาพท่ี 2 แผ^นอะลูมิเนียมมีครีบท่ีใช]ในการทดสอบ  

 
 6. อุปกรณAจ̂ายความร]อนและชุดควบคุมอุณหภูมิ ใช] Heater ท่ีมีลักษณะเปSนแผ^นสี่เหลี่ยม 

ส^วนชุดควบคุมอุณหภูมิ ทําหน]าท่ีควบคุมอุณหภูมิของแผ^นความร]อนให]มีอุณหภูมิตามท่ีต]องการ
ทําการศึกษา โดยภายในเคร่ืองควบคุมจะมีหม]อแปลงท่ีทําหน]าท่ีปรับค̂ากระแสไฟฟ�าและ
แรงดันไฟฟ�าให]มีปริมาณท่ีเหมาะสมกับค̂าอุณหภูมิท่ีทําการต้ังไว] ซึ่งจะมี Sensor ท่ีทําหน]าท่ีตัดต̂อ
การทํางานของ Heater เม่ือมีอุณหภูมิ สูงหรือตํ่ากว̂าท่ีต]องการศึกษาโดยมีดวงไฟแสดงสถานการณA
ทํางานของตัวเคร่ือง  

7. อุปกรณA วัดความเร็วของอากาศใช] Vane Anemometer เคร่ืองมือน้ีถูกใช]กันอย̂าง
แพร̂หลายในการวัดความเร็วของอากาศ ซึ่งมีลักษณะเปSนมือจับโดยท่ีปลายมือจับจะมีใบพัดติดอยู̂ท่ี
ส^วนปลาย เม่ืออากาศว่ิงผ^านตัวใบพัดเข]าไปซึ่งขวางการเคลื่อนท่ีของอากาศอยู̂ทําให]ใบพัดท่ีปลาย
หมุนและถูกแปลงไปเปSนค̂าความเร็วของอากาศท่ีไหลผ^าน  

8. อุปกรณAท่ีใช]ในการถ̂ายภาพการเคลื่อนท่ีของอากาศใช]ไฟ Spot Light ให]ความสว̂าง
เพ่ือให]เห็นควันท่ีเข]าไปอยู̂ในการเคลื่อนท่ีของอากาศได]ชัดเจน นํามาใช]ส^องแสงขณะเป�ดเคร่ืองกําเนิด
ควันและใช]กล]องถ̂ายภาพท่ีมีความไวสูงในการจับภาพ 

9. อุปกรณAวัดอุณหภูมิของอากาศ ใช]เทอรAโมมิเตอรAแบบดิจิตอล เปSนอุปกรณAวัดอุณหภูมิของ
แผ^นครีบความร]อน อุปกรณAชนิดน้ีสามารถใช]วัดอุณหภูมิได]ต้ังแต̂ -10 ถึง 200 องศาเซลเซียส หรือท่ี 
-14 ถึง 392 องศาฟาเรนไฮดA โดยใช]วัดอุณหภูมิที่ปลายทางออกของหัวฉีดและวัดอุณหภูมิที่แผ^นครีบ  

การศึกษาสําหรับงานวิจัยน้ีจะแบ̂งการทดสอบออกเปSน 3 ส^วน คือ แบ̂งตามระยะความสูง
จากปลายทางออกจากหัวฉีดกับแผ^นความร]อน (H/D) หลังจากน้ันจึงทําการปรับค̂าความเร็วไปท่ีค̂า
ต̂างๆ ท่ีต]องการศึกษา และการใช]แผ^นครีบต̂างลักษณะกัน แล]วทําการวัดอุณหภูมิท่ีตรงร̂องผิวบนของ
ฐานแผ^นครีบและท่ีทางออกของหัวฉีด และค̂าความร]อนให]ป�อนให]กับแผ^นความร]อนเพ่ือนํามา
คํานวณค̂าสัมประสิทธ์ิการพาความร]อนของแผ^นครีบ 
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ภาพท่ี 3 ชุดทดสอบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงระยะห̂างหัวฉีดกับแผ^นครีบ (H/D) ต̂าง ๆ 
  

วิธีการทดสอบ 
1. ปรับระยะห̂างหัวฉีดกับแผ^นความร]อน 38.1 มิลลิเมตร (H/D=1) 
2. เป�ด Heater ต้ังอุณหภูมิท่ี 60 ๐C วัดค̂าความต̂างศักยAและกระแสไฟฟ�าท่ีป�อนให]กับ

แผ^นความร]อน ท้ิงไว]ประมาณ 20-30 นาท่ี เพ่ือให]ระบบเข]าสู^สภาวะ Steady state 
3. เดินเคร่ือง Blower แล]วทําการปรับความเร็วของอากาศหลังจากออกจากหัวฉีดให]

เท̂ากับ 2 เมตร/วินาที  
4. จับเวลาการทํางานของ Heater ขณะทํางานและตอนท่ีหยุดการทํางานเม่ืออุณหภูมิ

แผ^นความร]อนถึง 60 ๐C ท้ังหมด 5 รอบ เพ่ือนํามาหาค̂าความร]อนจริงท่ีป�อนให]กับแผ^นความร]อน 
บันทึกผล  

5. ใช]เทอรAโมมิเตอรA วัดอุณหภูมิของอากาศท่ีไหลออกจากปลายหัวฉีด และอุณหภูมิของ
แผ^นความร]อน แล]วนํามาคํานวณหาค̂าสัมประสิทธ์ิการพาความร]อน บันทึกผล 

H/D=1 H/D=2 H/D=3

HD=38.1mm H

H

D

D

Jet

Jet

Jet

=114.3mm

=76.2mm
=38.1mmD
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6. เป�ดอุปกรณAชุดกําเนิดควัน แล]วใช]กล]องถ̂ายภาพลักษณะการเคลื่อนท่ีของอากาศขณะ
พุ̂งออกมาจากฉีด กระทบกับแผ^นความร]อน 

7. ทําการทดสอบซ้ําข]อ 2-5 โดยการปรับความเร็วของอากาศเม่ือออกมาจากหัวฉีดท่ี 6 
เมตร / วินาที และ 10 เมตร / วินาที  

8. ปรับความสูงของหัวฉีดจากแผ^นความร]อนท่ี 76.2 มิลลิเมตร (H/D=2) และทําการ
ทดสอบซ้ําข]อ 2-6 

9. ปรับความสูงของหัวฉีดจากแผ^นความร]อนท่ี 114.3 มิลลิเมตร (H/D=3) และทําการ
ทดสอบซ้ําข]อ 2-6 
 

ผลการวิจัย 

กรณีแผ^นครีบแบบไม̂ผ^าร̂อง ผลการทดสอบท่ีระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับแผ^นครีบความร]อน 
และความเร็วของอากาศ ผลการทดสอบพบว̂า ระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับแผ^นครีบความร]อนน้ัน จะมี
ผลต̂อการถ̂ายเทความร]อน น่ันคือ เม่ือระยะมีค̂ามากข้ึน  จะทําให]ความสามารถในการถ̂ายเทความ
ร]อนมีค̂าลดลง เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับผลกระทบท่ีเกิดจากความเร็ว ระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับ
แผ^นครีบความร]อนท่ีเท̂ากัน ซึ่งถ]าหากความเร็วของอากาศท่ีพุ̂งชนมากข้ึน ความสามารถในการ
ถ̂ายเทความร]อนน้ันจะมีค̂าเพ่ิมข้ึน ภาพท่ี 5 แสดงภาพถ̂ายการเคลื่อนท่ีของอากาศโดยใช] Smoke 
wire flow visualization technique ในกรณีท่ีแผ^นครีบไม̂ผ^าร̂องท่ีระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับแผ^น
ครีบความร]อนท่ี H/D เท̂ากับ 1, 2 และ3 ตามลําดับ เพ่ือมาใช]ในการอธิบายควบคู̂ไปกับผลการ
ทดสอบท่ีได]จากการคํานวณค̂าสัมประสิทธ์ิการถ̂ายเทความร]อนท่ีระยะต̂าง ๆ ซึ่งจากภาพถ̂ายจะเห็น
ว̂า ท่ีระยะ H/D เท̂ากับ 1 และ 2 บริเวณท่ีอากาศพุ̂งชนสัมผัสกับแผ^นครีบความร]อนน้ันจะเห็นว̂า มี
ลักษณะของการไหลของอากาศเกิดข้ึน เน่ืองจากอากาศท่ีสัมผัสกับแผ^นครีบความร]อนน้ันจะเกิดการ
ไหลสัมผัสและพาความร]อนออกจากแผ^นครีบความร]อนออกไป เม่ือนําแผ^นครีบแบบไม̂ผ^าร̂อง มา
เปรียบเทียบกับแผ^นมีครีบแบบผ^าร̂อง ซึ่งความสามารถในการถ̂ายเทความร]อนจะน]อยกว̂าแผ^นครีบ
แบบผ^าร̂อง 

 
ภาพท่ี 5 ภาพถ̂ายลักษณะการเคลื่อนท่ีของอากาศกรณีแผ^นครีบแบบไม̂ผ^าร̂อง  

ท่ี H/D=1,  H/D=2,  H/D=3 
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กรณีแผ^นครีบแบบผ^าร̂อง ผลการทดสอบท่ีระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับแผ^นครีบความร]อน 
และความเร็วของอากาศ ผลการทดสอบพบว̂า ระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับแผ^นครีบความร]อนน้ัน จะมี
ผลต̂อการถ̂ายเทความร]อน น่ันคือเม่ือระยะมีค̂ามากข้ึน ๆ จะทําให]ความสามารถในการถ̂ายเทความ
ร]อนมีค̂าลดลง เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับผลกระทบท่ีเกิดจากความเร็วของอากาศ ระยะห̂าง
ระหว̂างหัวฉีดกับแผ^นครีบความร]อนท่ี เท̂ากัน ถ]าหากความเร็วของอากาศท่ี พุ̂งชนมากข้ึน 
ความสามารถในการถ̂ายเทความร]อนน้ันจะมีค̂าเพ่ิมข้ึน ภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 แสดงภาพถ̂ายการ
เคลื่อนท่ีของอากาศโดยใช] Smoke wire flow visualization technique ในกรณีท่ีแผ^นครีบผ^าร̂อง
ท่ีระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับแผ^นครีบความร]อนท่ี H/D เท̂ากับ 1, 2 และ3 ตามลําดับ เพ่ือมาใช]ใน
การอธิบายควบคู̂ไปกับผลการทดสอบท่ีได]จากการคํานวณค̂าสัมประสิทธ์ิการถ̂ายเทความร]อนท่ีระยะ
ต̂างๆ ซึ่งจากภาพถ̂ายจะเห็นว̂าท่ีระยะ H/D เท̂ากับ 1 และ 2 บริเวณท่ีอากาศพุ̂งชนสัมผัสกับแผ^น
ครีบความร]อนน้ัน ก็จะเห็นว̂า แผ^นครีบแบบมีร^องน้ัน อากาศจะพาความร]อนท่ีอยู̂ในแผ^นครีบได]ดีกว̂า
แผ^นครีบแบไม̂ผ^าร̂อง สังเกตได]จากการไหลของอากาศท่ีไหลตามร̂องท่ีผ^าของแผ^นครีบแบบผ^าร̂อง ซึ่ง
ก็เปSนกลไกท่ีช̂วยในการเพ่ิมความสามารถในการถ̂ายเทความร]อน  

 
ภาพท่ี 6 ภาพถ̂ายลักษณะการเคลื่อนท่ีของอากาศกรณีแผ^นครีบแบบผา̂ 1 ร̂อง  

ท่ี H/D=1,  H/D=2,  H/D=3 

 
ภาพท่ี 7 ภาพถ̂ายลักษณะการเคลื่อนท่ีของอากาศกรณีแผ^นครีบแบบผา̂ 3 ร̂อง  

ท่ี H/D=1,  H/D=2,  H/D=3 
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ภาพท่ี 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบแผ^นมีครีบต̂างลักษณะท่ี Re ต̂าง ๆ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ป\จจัยท่ีมีผลต̂อค̂าสัมประสิทธ์ิการพาความร]อน โดยในการศึกษาคร้ังน้ี มีป\จจัยท่ีใช]ในการ

พิจารณาอยู̂ด]วยกัน 2 ป\จจัย คือ ค̂า Reynolds Number เท̂ากับ 5000, 15000 และ 25000 
ระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับแผ^นทดสอบ (H/D) ท่ี H/D เท̂ากับ 1, 2 และ 3 เท̂ากับ 38.1 มิลลิเมตร, 
76.2 มิลลิเมตรและ 114.3 มิลลิเมตร ตามลําดับ หัวฉีดมีขนาดเส]นผ^านศูนยAกลางคงท่ีเท̂ากับ 38.1 
มิลลิเมตร ตลอดการทดสอบ ซึ่งสามารถสรุปได]ด้ังน้ี 

1. อิทธิพลของค̂า Reynolds Number ท่ีมีผลต̂อค̂าสัมประสิทธ์ิการพาความร]อน โดยศึกษา
ท่ี 5000, 15000 และ 25000 ของแผ^นครีบแบบผ^า 3 ร̂อง, แผ^นครีบแบบผ^า 1 ร̂องและแผ^นครีบ
แบบไม̂ผ^าร̂อง จากการทดสอบ พบว̂า ค̂า Reynolds Number เพ่ิมข้ึน ทําให]ค̂าสัมประสิทธ์ิการพา 
ความร]อนเพ่ิมข้ึนตามด]วย เม่ือ H/D คงท่ี ตลอดการทดสอบ  

 2. อิทธิพลของระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับแผ^นทดสอบ ท่ีมีผลต̂อค̂าสัมประสิทธ์ิ การพา
ความร]อน โดยศึกษาท่ี H/D เท̂ากับ 1, 2 และ 3 ของแผ^นครีบแบบผ^า 3 ร̂อง, แผ^นครีบ แบบผ^า 1 
ร̂องและแผ^นครีบแบบไม̂ผ^าร̂อง จากการทดสอบพบว̂า เม่ือระยะห̂างระหว̂างหัวฉีดกับ   แผ^นทดสอบ
เพ่ิมข้ึนค̂าสัมประสิทธ์ิการพาความร]อนลดลง โดยท่ีค^า Reynolds Number คงท่ี ตลอดการทดสอบ 

เม่ือพิจารณาจากการทดสอบท่ีค̂า Reynolds Number คงท่ี โดยนําแผ^นทดสอบท้ัง 3 แบบ 
มาเปรียบเทียบกัน พบว̂า แผ^นมีครีบแบบผ^า 3 ร̂อง ให]ค̂าสัมประสิทธ์ิการพาความร]อนได]สูงสุด  
จากทุกสภาวะการทดสอบ ซึ่งมากกว̂า แผ^นครีบแบบผ^า 1 ร̂อง และแผ^นครีบแบบไม̂ผ^าร̂อง คิดเปSน
ร]อยละ 8.3 % และ 20.6 % โดยเฉลี่ย ตามลําดับ 
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ทดสอบ อาจทําให]การวัดค̂าอุณหภูมิที่ออกจากหัวฉีดคลาดเคลื่อนได] 
2. ถ]าหากเส]นผ^านศูนยAกลางหัวฉีดมีขนาดใหญ^ข้ึน การพาความร]อนของแผ^นครีบความร]อน
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บทคัดย�อ 

แบบจําลองพฤติกรรมของอากาศเม่ือไหลในท̂อลมทรงสี่เหลี่ยมน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือเปSนแบบ
ประกอบการสอนส^วนหน่ึงด]านการไหลของของไหลและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของของไหล กําหนดให]
อากาศท่ีความดันสถิต 248.84 Pa อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 50%RH เปSนของไหลไหลในท̂อลม
สังกะสีเกรดมาตรฐานทรงสี่เหลี่ยมผืนผ]าขนาดพ้ืนท่ีหน]าตัดความกว]าง 500 mm ความสูง 250 mm 
ความหนา 3 mm ยาว 4 m ท̂อลมสําหรับจําลองการไหลมี 3 เง่ือนไข ได]แก̂ ท̂อลมเปล^า ท̂อลมท่ีมีสิ่ง
กีดขวางรูปทรงกระบอกกลมเส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mm และ 100 mm สิ่งกีดขวางเรียงตัวกันแบบ 
Staggered สูง 250 mm พบว̂าลักษณะของการเกิด Wake หลังการไหลปะทะสิ่งกีดขวางมีขนาด
ใหญ^ข้ึน โดยการไหลผ^านทรงกระบอกขนาดเส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mm และ 100 mm มีระยะการ
เกิด Wake เท̂ากับ 0.3 m และ 0.9 m ตามลําดับ และการไหลผ^านท̂อตรงไม̂มีสิ่งกีดขวางจะไม̂มีการ
เกิด Wake ในระบบ นอกจากน้ีเกิดความเร็วหลังการปะทะสิ่งกีดขวางสูงสุดเท̂ากับ 19.023 m/s 
และ 24.642 m/s ตามลําดับ ซึ่งมากกว̂าความเร็วสูงสุดจากการไหลปกติในท̂อไม̂มีสิ่งกีดขวาง มีค̂า 
14.54 m/s และจะเกิดช̂วงของการลู^เข]าสู^ช̂วง Fully Developed Flow  ท่ีตําแหน̂ง L =2 m และ 
2.5m ตามลําดับ ซึ่งแสดงให]เห็นว̂าความป\�นป�วนของของไหลท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธAกับขนาดของสิ่ง
กีดขวาง หากสิ่งกีดขวางมีขนาดใหญ^ข้ึน และพ้ืนท่ีช̂องว̂างระหว̂างทรงกระบอกท่ีของของไหลไหลผ^าน
ย่ิงน]อยลง ความเค]นเฉือนท่ีผิวท̂อ ความเร็วและความป\�นป�วนจะเกิดมากข้ึนเช̂นกัน 

 
คําสําคัญ: ของไหล, Fully Developed Flow, Turbulence Length, Wake 
 

Abstract 
 The simulation study of air flow through obstruction in rectangular duct 
shows the behavior of fluid flow in 3 conditions and to be the part of fluid 
mechanics instruction. The air with 25℃ , 50%RH at static pressure 248.84 Pa is used 
to be the fluid flow in the standard rectangular duct with the dimension of 500 mm 
width, 250 mm height, 3 mm thickness and 4 m long. The duct conditions are normal 
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duct, cylindrical obstruction with 80 mm and 100 mm in diameter. The obstructions 
have the height of 250 mm, number of 8 with staggered arrangement.  The 
simulations result that the wake occurs behind the cylinder staggered (L=0.8m) with 
the distance of 0. 3m and 0. 9m for cylinder diameter 80 mm and 100 mm, 
respectively, and no wake occurs in normal duct. Moreover, the maximum velocity 
are 19.023 m/s and 24.642 m/s at the duct wall behind the cylinders respectively, 
and the maximum velocity in normal duct is at middle of velocity profile with 14.54 
m/s. The fully developed flow are at the position L=2 m and 2.5 m in the cylinder 
diameter 80 mm and 100 mm, respectively.  Thus, the cylindrical diameter, the 
distance between cylinder and the wall shear stress are the parameters related to 
the velocity and turbulence flow.  
 
Keywords: Fluid, Fully Developed Flow, Turbulence Length, Wake 
 
บทนํา 
 ของไหล (Fluid) คือ สสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรูปร̂างหรือมีการไหลอย̂างต̂อเน่ืองเม่ืออยู̂
ภายใต]ความเค]นเฉือน (Shear Stress) ซึ่งของไหลสามารถเปSนได] 2 สถานะ คือ ของเหลว (Liquid) 
และแก�ส (Gas) แสดงให]เห็นว̂าเม่ือขอบเขตระบบหรือเง่ือนไขระบบมีการเปลี่ยนแปลง ของไหลจึงมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดการไหล ส^งผลกระทบต̂อระบบท่ีของไหลไหลผ^าน เม่ือพิจารณา
ขอบเขตของระบบการไหลมี 2 ประเภท ได]แก̂ การไหลภายใน (Internal Flow) และการไหล
ภายนอก (External Flow) และเม่ือพฤติกรรมของของไหลเกิดการไหลจะมี 2 ลักษณะการไหล ตาม
หลักวิศวกรรมเรียกว̂า การไหลแบบราบเรียบ (Laminar Flow) และ การไหลแบบป\�นป�วน 
(Turbulent Flow) ซึ่งการไหลท้ัง 2 ลักษณะส^งผลกระทบต̂อตัวแปรในการพิจารณาและวิเคราะหA
ระบบของไหลอย̂างมาก เช̂น การถ̂ายเทความร]อน งานระบบท̂อของไหลต̂างๆ เปSนต]น ดังน้ัน
การศึกษาพฤติกรรมของไหลจึงเปSนสิ่งสําคัญเพ่ือให]เกิดความเข]าใจและวิเคราะหAเพ่ือเลือกออกแบบ
ระบบหรือใช]งานระบบได]อย̂างถูกต]อง  
 การวิเคราะหAเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของของไหลสามารถพิจารณาได]จากค̂าเรยAโนลดA 
(Reynold Number, Re) ซึ่งเปSนค̂าท่ีจะแสดงถึงช̂วงการเกิดการไหลแบบราบเรียบและป\�นป�วน โดย
ค̂าเรยAโนลดAเปSนค̂าไร]หน̂วยท่ีมีความสัมพันธAกับ ความหนาแน̂นของไหล ความเร็วของของไหล ขนาด
พ้ืนท่ีท่ีของไหลไหลผ^านและความหนืดของของไหล สําหรับการไหลภายในท̂อลมจะเกิดการไหลแบบ
ราบเรียบเม่ือค̂าเรยAโนลดAน]อยกว̂า 2,300 และการไหลแบบป\�นป�วนเม่ือค̂าเรยAโนลดAมากกว̂า 10,000 
หากค̂าเรยAโนลตAอยู̂ระหว̂างค̂าต้ังแต̂ 2,300 – 10,000 แสดงว̂าของไหลอยู̂ในช̂วงของการเปลี่ยนแปลง
การไหลจากการไหลแบบราบเรียบเปSนป\�นป�วน (Transitional Flow)  
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 ดังน้ัน เพ่ือการศึกษาพฤติกรรมการไหลให]เห็นภาพท่ีชัดเจน จึงเกิดการสร]างแบบจําลอง
พฤติกรรมการไหลของของไหลข้ึนเบ้ืองต]น โดยการเลือกใช]อากาศและท̂อลมสังกะสีเกรดมาตรฐาน
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ]าในการวิเคราะหAเบ้ืองต]นของการไหลของอากาศเม่ือไหลผ^านท̂อลมรูปทรงสี่เหลี่ยม
และเม่ือไหลผ^านสิ่งกีดขวางทรงกระบอกขนาดเส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mm และ 100 mm 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไหลของลมเม่ือไหลผ^านท̂อลมปกติและท̂อลมท่ีมีสิ่งกีดขวาง

ทรงกระบอกกลม 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะการเกิดการไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบป\�นป�วน และ Velocity 

Profile 

3. เพ่ือเปSนสื่อประกอบการสอนในส^วนหน่ึงของเน้ือหาสายวิชาท่ีเก่ียวเน่ืองกับของไหล  

 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ทําการจําลองท̂อลมสังกะสีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ]ามีความสูง 250 mm ความกว]าง 500 

mmและความยาว 4 m ความหนาท̂อ 3 mm จํานวน 3 แนวท̂อ  

2. ท̂อลมเส]นท่ี 1 เปSนท̂อลมปกติไม̂มีสิ่งกีดขวาง ท̂อลมเส]นท่ี 2 และ 3 เปSนท̂อลมท่ีมีสิ่งกีด

ขวางรูปทรงกระบอกกลม เส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mmและ 100 mm ตามลําดับ ทรงกระบอกมีความ

สูง 250 mm จํานวน 8 แท̂งวางเรียงตัวกันแบบ Staggered  

3. วิเคราะหAผลแบบจําลองการไหลของอากาศอุณหภูมิห]อง 25 องศาเซลเซียส 50%RH 

ความดันสถิต 248.84 Pa เม่ือไหลผ^านท̂อลมท้ัง 3 เง่ือนไข  

 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. ศึกษาและเข]าใจถึงพฤติกรรมการไหลของลมเม่ือผ^านท̂อลมท้ัง 3 รูปแบบ 

2. ศึกษาและเข]าใจของการไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบป\�นป�วน และ Velocity Profile 

3. เข]าใจพ้ืนฐานของพฤติกรรมการไหลและความสําคัญของค̂าตัวแปรท่ีเก่ียวข]อง 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 แบบจําลองพฤติกรรมของอากาศเม่ือไหลผ^านสิ่งกีดขวางในท̂อลมทรงสี่เหลี่ยมเปSนการศึกษา
พฤติกรรมการไหลของอากาศท่ีไหลผ^านท̂อลมด]วย 3 เง่ือนไขลักษณะท̂อท่ีแตกต̂างกัน และใช]
โปรแกรมFlow Simulation ในโปรแกรม SolidWorks เพ่ือวิเคราะหAพฤติกรรมของไหล โดย
รายละเอียดวิธีวิจัยมีดังต̂อไปน้ี 

1. สร]างแบบจําลองท̂อลมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ]า  
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ท̂อลมท่ีสร]างในแบบจําลองมีความสูง 250 mm ความกว]าง 500 mm ความหนา 3 mm 
และยาว 4 m เปSนวัสดุสังกะสี เกรดมาตรฐานท่ัวไป ซึ่งมีค̂า Hydraulic Diameter (Dh) เท̂ากับ 
333.33 mm ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 

 
 

ภาพท่ี 1.1 ท̂อลมทรงสี่เหลีย่มผืนผ]า 
 
ท̂อลมท่ีมีสิ่งกีดขวาง มี 2 รูปแบบท่ีสร]างในแบบจําลอง โดยขนาดความสูง 250 mm ความ

กว]าง 500 mm หนา 3 mm และยาว 4 m เปSนวัสดุสังกะสี เกรดมาตรฐานท่ัวไป โดยสิ่งกีดขวางมี
รูปทรงเปSนทรงกระบอกกลม เส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mmและ 100 mm ดังภาพท่ี 1.2 ทรงกระบอก
กลมท่ีมีการจัดเรียงตัวแบบ Staggered มีขนาดและการจัดเรียงดังภาพท่ี 1.3 

 

                       
 

ภาพท่ี 1.2 สิ่งกีดขวางทรงกระบอกกลม                ภาพท่ี 1.3 การจัดเรียงตัวแบบ Staggered 
 
2. กําหนดอากาศให]เปSนของไหลท่ีวิเคราะหA 

อากาศเปSนของไหลท่ีใช] ในการวิเคราะหA  โดยพิจารณาอากาศเปSนของไหลไม̂อัดตัว 
(Incompressible Fluid) มีคุณสมบัติทางเทอรAโมไดนามิกสA คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 50% 
RH ท่ีความดันสถิต 248.84 Pa มีค̂าความหนาแน̂น 1.2187 kg/m3 และค̂าความหนืด 17.93x10-6 
kg/m·s 

3. การสร]างเง่ือนไขการต้ังค̂าการวิเคราะหA  เลือก Flow Simulation ในโปรแกรม 

SolidWorks โดยกําหนดให]ท̂อวางอยู̂ภายใต]สภาพแวดล]อมท่ีมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท่ีความ

ดันบรรยากาศ และไม̂มีการถ̂ายเทความร]อนผ^านผนังท̂อ อากาศไหลเข]าสู^ท̂อด]วยอัตราการไหล

ปริมาตรคงท่ี 0.944 kg/s ขาเข]าให]เร่ิมเปSนการไหลแบบ Fully Developed มีความดันสถิตท่ีทางขา
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เข]า 284.84 Pa และด]านทางออกปลายท̂อลมมีความดันเท̂ากับความดันบรรยากาศ เม่ือต้ังค̂าเสร็จ

สิ้นแล]วจึงประมวลวิเคราะหAผลท่ีแสดงจากโปรแกรม 

 

ผลการวิจัย 
 แบบจําลองพฤติกรรมของไหลไหลผ^านท̂อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ]าได]ทําการวิเคราะหAพฤติกรรม

การไหลได]ผลการทดลองดังข]อมูลต̂อไปน้ี 
1. ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลเม่ืออากาศไหลผ^านท̂อปกติไม̂มีสิ่งกีดขวาง 

ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลเม่ืออากาศไหลผ^านท̂อปกติไม̂มีสิ่งกีดขวางแสดงดังแผนภาพ
สีความเร็วของอากาศในภาพท่ี 2.1 การไหลของอากาศท่ีมีความดันสถิต 248.84 Pa ไหลตลอดแนว
ท̂อลมมีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด 14.54 m/s เกิดค̂า Reynold Number เท̂ากับ 296,485 ท่ีตําแหน̂ง
ก่ึงกลางท̂อลม และบริเวณท่ีสัมผัสกับผิวท̂อด]านใน ความเร็วลมจะมีค̂าตํ่าสุดมีความเร็วเฉลี่ยอยู̂ท่ี 
5.153 m/s เกิดค̂า Reynold Number เท̂ากับ 105,075 ซึ่งเกิดข้ึนท่ีบริเวณผิวท̂อด]านใน เน่ืองจาก
ความเค]นเฉือน (Wall Shear Stress) ตามหลักการทฤษฎีของ Velocity Profile ของรูปแบบการ
ไหลภายในท̂อ (Internal Flow) และค̂าความเร็วท่ีผิวท̂อไม̂เปSนศูนยAเน่ืองจากทําการจําลองการไหล
โดยต้ังสมมุติฐานว̂าให]ผิวท̂อเปSนแบบ Ideal Wall มีความเรียบผิวท่ีเรียบมากจึงเกิดแรงเสียดทานท่ี
บริเวณผนังตํ่า เพ่ือกําหนดเปSนตัวแปรควบคุม และแถบสีคอนทัวรAภาพแสดงรูปทรงตาม Velocity 
Profile การไหลของอากาศผ^านท̂อไร]สิ่งกีดขวางพบว̂ามี Turbulence Length อยู̂ท่ี 0.32 m เม่ือ
ไหลไป ณ ตําแหน̂ง L = 1.5 m แล]วจึงเข]าสู^ช̂วงของ Fully Developed Turbulence Flow ซึ่งจะ
เห็นได]ว̂าเกิดการไหลแบบ Fully Developed Flow ท่ีเร็วเน่ืองจากทําการต้ังเง่ือนไขให]ลักษณะการ
ไหลท่ีขาเข]าเปSนแบบ Fully Developed Flow เพ่ือทําการลดความยาวของท̂อ และลดทรัพยากรใน
การทําการจําลองค̂า เน่ืองจากหากไม̂ได]ทําการต้ังเง่ือนไขของไหลขาเข]าเปSน Fully Developed 
Flow ไว] ของไหลท่ีเข]ามาจะเกิดช̂วง Entrance Region จากน้ันจึงเกิดช̂วงลักษณะการไหลแบบ 
Transient Flow แล]วจึงเกิดการไหลแบบ Fully Developed Flow ซึ่งลักษณะดังกล^าวจะต]องทํา
การจําลองท̂อท่ียาวข้ึนมาก ซึ่งจะเปSนการเพ่ิมภาระในการจําลอง ใช]ทรัพยากรเกินความจําเปSน เช̂น 
ทรัพยากรด]านเวลาในการจําลองผล ทรัพยากรด]านคอมพิวเตอรA เปSนต]น ซึ่งผลท่ีได]ออกมาไม̂ได]เปSน
ประโยชนAในการศึกษาทดลอง 
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ภาพท่ี 2.1  ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลเม่ืออากาศไหลผ^านท̂อตรงไม̂มีสิ่งกีดขวาง 
 

2. ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลเม่ืออากาศไหลผ^านท̂อปกติมีสิ่งกีดขวางรูปทรงกระบอก

กลมเส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mm 

ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลเม่ืออากาศไหลผ^านท̂อท่ีมีสิ่งกีดขวางรูปทรงกระบอกกลม
เส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mm เรียงตัวแบบ Staggered จํานวน 8 กระบอก สูง 250 mm ผลแผนภาพ
สีความเร็วของอากาศแสดงดังภาพท่ี 2.2 การไหลของอากาศท่ีมีความดันสถิต 248.84 Pa เม่ือเข]าสู^
ทางเข]าท̂อลมเปSนการไหลแบบ Fully Developed ซึ่งมีค̂าเท̂ากันกับการจําลองการไหลในท̂อตรงไม̂
มีสิ่งกีดขวาง เพ่ือพิจารณาถึงผลเปรียบเทียบระหว̂างการไหลในท̂อตรงไม̂มีสิ่งกีดขวาง กับการไหลใน
ท̂อท่ีมีสิ่งกีดขวาง และเม่ือถึงตําแหน̂งท่ี L = 0.42 m อากาศจะไหลปะทะกับแท̂งทรงกระบอกกลม 
ส^งผลให]เกิดการกระจายตัวของการไหลพบว̂า อากาศบริเวณขอบผนังท̂อจะเกิดความเร็วสูงสุดท่ี 
19.02 m/s (Re = 103,423) เน่ืองจากความเค]นเฉือนท่ีเกิดข้ึนระหว̂างของไหลกับผนังรวมกับการ
เปลี่ยนทิศทางของการไหลกระทันหันสร]างความป\�นป�วน (โซนสีแดง) และเม่ืออากาศไหลผ^านมา
ตําแหน̂งท่ี L = 0.8 m เปSนระยะท่ีไหลพ]นสิ่งกีดขวาง บริเวณด]านหลังแนวสิ่งกีดขวาง (โซนสีนํ้าเงิน) 
จะเกิดเปSน Wake หรือการป\�นป�วนของของไหลข้ึนซึ่งในบริเวณท่ีเกิด Wake จะเกิดการไหลแบบหมุน
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วนข้ึน เปSนระยะทาง 0.3 m ซึ่งจะทําให]ของไหลเกิดการไหลแบบป\�นป�วนมากย่ิงข้ึนทําให]ของไหลเกิด
การกระจายตัวข]าม layer กันไปมาซึ่งในบริเวณดังกล^าวจะมีความเร็วท่ีตํ่ามาก โดยในการจําลองผล
ดังแสดงในภาพท่ี 2.2 มีค^าความเร็วอยู̂ที่ 1.189 m/s (Re = 6,465) ซึ่งหากนําความเร็วบริเวณน้ีไปใช]
งานจะทําให]อากาศท่ีออกจากท̂อไหลกระจายตัวได]ไม̂ดี ความเร็วลมตํ่า การใช]งานของไหลท่ีผ^านสิ่ง
กีดขวางจึงควรใช]งานหลังจากเกิด Fully Developed Flow ก̂อน ซึ่งการไหลด]วยเง่ือนไขของของ
ไหล ขนาดท̂อ และสิ่งกีดขวางข]างต]นพบว̂าเม่ือไหลผ^านตําแหน̂ง L = 2 m จะเร่ิมเข]าสู^การไหลแบบ 
Fully Developed Turbulence Flow อีกท้ังยังพบว̂า Turbulence Length มีระยะเท̂ากับ 0.071 m 

ข]อดีของการเกิด Wake หรือการไหลแบบป\�นป�วนน้ีจะช̂วยทําให]ของไหลท่ีเกิดข้ึนเกิดการ
ผสมกันท่ีรวดเร็วมากกว̂าการไหลแบบท่ีไม̂มี Wake ยกตัวอย̂างเช̂น ในการถ̂ายเทความร]อนให]แก̂ของ
ไหลหากของไหลเปSนการไหลแบบ Uniform Flow จะใช]ระยะเวลามากข้ึนและความยาวท̂อท่ียาวข้ึน 
เพราะลักษณะการถ̂ายเทความร]อนจะเกิดข้ึนแค̂บริเวณ Layer ข]างเคียงท่ีมีอุณหภูมิแตกต̂างกัน
เท̂าน้ัน (เหมือนการถ̂ายเทความร]อนแบบ Conduction) แต̂เม่ือเกิดการไหลแบบ Wake จะเกิดการ
ผสมกันของแต̂ละ Layer ของของไหลซึ่งจะทําให]สามารถลดระยะเวลา และความยาวท̂อในการ
ถ̂ายเทความร]อน เปSนต]น 

  
ภ 

าพท่ี 2.2ก  ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลเม่ืออากาศไหลผ^านท̂อท่ีมสีิ่งกีดขวางรูปทรงกระบอก
กลมขนาดเส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mm 
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ภาพท่ี 2.2 ข  ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลเม่ืออากาศไหลผ^านท̂อท่ีมีสิ่งกีดขวางรูปทรงกระบอก
กลมขนาดเส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mm (Section Area) 

 
3. ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลเม่ืออากาศไหลผ^านท̂อปกติมีสิ่งกีดขวางรูปทรงกระบอก

กลมเส]นผ^านศูนยAกลาง 100 mm 

ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลเม่ืออากาศไหลผ^านท̂อท่ีมีสิ่งกีดขวางรูปทรงกระบอกกลม
เส]นผ^านศูนยAกลาง 100 mm เรียงตัวแบบ Staggered จํานวน 8 กระบอก สูง 250 mm ผล
แผนภาพสีความเร็วของอากาศแสดงดังภาพท่ี 2.3 การไหลของอากาศท่ีมีความดันสถิต 248.84 Pa 
เม่ือเข]าสู^ทางเข]าท̂อลมเปSนการไหลแบบ Fully Developed ซึ่งมีค̂าเท̂ากันกับการจําลองการไหลใน
ท̂อตรงไม̂มีสิ่งกีดขวาง เพ่ือพิจารณาถึงผลเปรียบเทียบระหว̂างการไหลในท̂อตรงไม̂มีสิ่งกีดขวาง กับ
การไหลในท̂อท่ีมีสิ่งกีดขวาง และเม่ือถึงตําแหน̂งท่ี L = 0.42 m อากาศจะไหลปะทะกับแท̂ง
ทรงกระบอกกลม ส^งผลให]เกิดการกระจายตัวของการไหลพบว̂า อากาศบริเวณขอบผนังท̂อจะเกิด
ความเร็วสูงสุดท่ี 24.642 m/s (Re = 167,492)เน่ืองจากความเค]นเฉือนท่ีเกิดข้ึนระหว̂างของไหลกับ
ผนังรวมกับการเปลี่ยนทิศทางของการไหลกระทันหันสร]างความป\�นป�วน (โซนสีแดง) และเม่ืออากาศ
ไหลผ^านมาตําแหน̂งท่ี L = 0.8 m เปSนระยะท่ีไหลพ]นสิ่งกีดขวาง บริเวณด]านหลังแนวสิ่งกีดขวาง 
(โซนสีนํ้าเงิน) จะเกิดเปSน Wake หรือการป\�นป�วนของของไหลข้ึนซึ่งในบริเวณท่ีเกิด Wake จะเกิด
การไหลแบบหมุนวนข้ึน เปSนระยะทาง 0.9 m ซึ่งจะทําให]ของไหลเกิดการไหลแบบป\�นป�วนมากย่ิงข้ึน
ทําให]ของไหลเกิดการกระจายตัวข]าม Layer กันไปมาซึ่งในบริเวณดังกล^าวจะมีความเร็วท่ีตํ่ามาก โดย
ในการจําลองผลดังแสดงในภาพท่ี 2.3 มีค̂าความเร็วอยู̂ท่ี 1.542 m/s (Re = 10,481) เม่ือไหลผ^าน
ตําแหน̂ง L = 2.5 m จะเร่ิมเข]าสู^การไหลแบบ Fully Developed Turbulence Flow อีกท้ังยัง
พบว̂า Turbulence Length มีระยะเท̂ากับ 0.083 m 
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ภาพท่ี 2.3  ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลเม่ืออากาศไหลผ^านท̂อท่ีมสีิ่งกีดขวางรูป 
ทรงกระบอกกลมขนาดเส]นผา̂นศูนยAกลาง 100 mm  

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหAแบบจําลอง การไหลของอากาศผ^านท̂อลมสังกะสีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ]าขนาด
พ้ืนท่ีหน]าตัดกว]าง 500 mm สูง 250 mm ความหนา 3 มิลลm และความยาวท̂อลม 4 mท้ัง 3 เง่ือนไข 
ได]แก̂ การไหลผ^านท̂อลมปกติ การไหลผ^านสิ่งกีดขวางทรงกระบอกกลมเส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mmและ 
100 mm ท่ีเรียงตัวกันแบบ Staggered โดยอากาศท่ีไหลภายในท̂อมีตัวแปรควบคุมคือ อุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธAของของไหล อัตราการไหลเชิงปริมาตร ความดันสถิต พบว̂าเม่ือทําการเปรียบเทียบการ
ไหลท̂อลมท่ีมีสิ่งกีดขวางท้ัง 2 ขนาดเส]นผ^านศูนยAกลาง พบว̂าลักษณะของการเกิด Wake หลังการไหล
ปะทะสิ่งกีดขวางมีขนาดใหญ^ข้ึน โดยการไหลผ^านทรงกระบอกขนาดเส]นผ^านศูนยAกลาง 80 mmและ 
100 mm มีระยะการเกิด Wake เท̂ากับ 0.3 m และ 0.9 m ตามลําดับ และการไหลผ^านท̂อตรงไม̂มีสิ่ง
กีดขวางจะไม̂มีการเกิด Wake ในระบบ นอกจากน้ีเกิดความเร็วหลังการปะทะสิ่งกีดขวางสูงสุดเท̂ากับ 
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19.023 m/s และ 24.642 m/s ตามลําดับ ซึ่งมากกว̂าความเร็วสูงสุดจากการไหลปกติในท̂อไม̂มีสิ่งกีด
ขวางมีค^า 14.54 m/s และจะเกิดช̂วงของการลู^เข]าสู^ช̂วง Fully Developed Flow  ท่ีตําแหน̂ง L =2 m 
และ 2.5m ตามลําดับ ซึ่งแสดงให]เห็นว̂าความป\�นป�วนของของไหลท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธAกับขนาดของ
สิ่งกีดขวาง หากสิ่งกีดขวางมีขนาดใหญ^ขึ้น และพ้ืนท่ีช̂องว̂างระหว̂างทรงกระบอกท่ีของของไหลไหลผ^าน
ย่ิงน]อยลง ความเร็วและความป\�นป�วนจะเกิดมากข้ึนเช̂นกัน อีกท้ังความเค]นเฉือนท่ีผนังท̂อและผิว
ทรงกระบอกก็ส^งผลต̂อความป\�นป�วนท่ีจะเกิดข้ึนด]วยเช̂นกัน 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. สามารถใช]ของไหลสถานะของเหลวมาร̂วมวิเคราะหAในแบบจําลองด]วยหรือของไหลชนิด

อ่ืนวิเคราะหAได] 

2. สามารถใช]รูปทรงท̂อเปSนรูปทรงอ่ืนเพ่ือพิจารณาความแตกต̂างของพฤติกรรมการไหล 

และแนวท̂อท่ีแตกต̂างได]  

3. การวิเคราะหAด]วยโปรแกรมจําลองจําเปSนต]องใช]ทรัพยากรคอมพิวเตอรAท่ี มี กําลัง

ประมวลผลสูงเพ่ือให]ได]ค̂าท่ีใกล]เคียงกับค̂าท่ีเปSนความจริงมากท่ีสุด เน่ืองจากในการต้ังค̂าวิเคราะหA

จําลองแบบจําเปSนต]องต้ังค̂าละเอียดสูงสุดท่ีเหมาะสมกับระบบและอยู̂ภายใต]กําลังความสามารถของ

ทรัพยากรท่ีใช]จําลองแบบ 
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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือออกแบบและสร]างต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือ โดยใช]
เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมาขนาดเล็กสําหรับผลิตกระแสไฟฟ�า โดยเร่ิมจากการศึกษาหลักการ
ทํางานของเคร่ืองยนตAสเตอรAลิง แล]วนําเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมามาทดสอบประสิทธิภาพโดย
ใช]ความร]อนจากตะเกียงแอลกอฮอลA  จากน้ันทําการออกแบบและสร]างต]นแบบชุดชารAต
โทรศัพทAมือถือโดยใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงแกมมาต̂อกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ�าและ
ต̂อด]วยวงจรบูชคอนเวอรAเตอรA เพ่ือเพ่ิมกระแสให]ได]ตามท่ีต]องการ จากน้ันทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพ ผลการทดลองประสิทธิภาพเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมา โดยต̂อกับเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ�า พบว̂าความเร็วรอบกับความต̂างศักยAไฟฟ�ามีความสัมพันธAกัน เม่ือความเร็วรอบเพ่ิมข้ึนความ
ต̂างศักยAไฟฟ�าจะเพ่ิมข้ึนด]วย โดยเม่ือความเร็วรอบเร่ิมต]นท่ี 1,450 รอบต̂อนาที วัดค̂าความต̂าง
ศักยAไฟฟ�าได] 2.47 โวลตA และท่ีความเร็วสูงสุด 1,701 รอบต̂อนาที วัดค̂าความต̂างศักยAไฟฟ�าได] 2.91 
โวลตAซึ่งไม̂เพียงพอสําหรับการชารAจโทรศัพทAมือถือ จึงนําวงจรบูชคอนเวอรAเตอรA มาต̂อเพ่ือเพ่ิมความ
ต̂างศักยA ได]ค^าความต̂างศักยAคงท่ีมีค^าเท̂ากับ 4.988 โวลตA ซึ่งสามารถชารAตโทรศัพทAมือถือได] 
 

คําสําคัญ : เคร่ืองยนตAสเตอรAลิง, สเตอรAลิงแกมมา, ชารAต, โทรศัพทAมือถือ 

 

Abstract 
 The purpose of research was to design and prototype mobile phone charger 
using a small gamma sterling engine for generating electricity. Start from study of 
principle of gamma sterling engines. The gamma sterling engine was tested for 
efficiency by using alcoholic fuel. Then design and prototype mobile phone charger 
sets using a sterling gamma engine to generate electricity, and connected with the 
circuit boost converter to increase the electricity as needed. Then perform a 
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performance test. Experimental results of the gamma sterling engine with the 
generator. The engine speed and electric potential are correlated. As the speed 
increases, the electric potential increases. With a starting speed of 1,450 rpm, a 
voltage reading of 2.47 volts and a maximum speed of 1,701 rpm, a voltage reading 
of 2.91 volts is not sufficient for charging the mobile phone. The boost converter 
circuit to continue to increase the potential. The result is a constant voltage of 4.988 
volts, which can charger the mobile phone. 
 
Keywords: Stirling Engine, Gamma Stirling, Charger, Mobile Phone 
 
บทนํา 

ในป\จจุบันความต]องการพลังงานของโลกสูงข้ึนซึ่งสวนทางกับปริมาณของพลังงานท่ีค̂อยๆ 
ลดลง เน่ืองจากพลังงานส^วนใหญ^เปSนพลังงานท่ีใช]แล]วหมดไป เช̂น ถ̂านหิน นํ้ามัน เปSนต]น และจาก
ป\ญหาข]างต]นน้ีทําให]เกิดการคิดค]นพลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีต̂างๆ เพ่ือมาใช]ทดแทน โดยหน่ึง
ในเทคโนโลยีท่ีได]รับความสนใจคือเคร่ืองยนตAสเตอรAลิง หรือ Stirling Engine ซึ่งมีการคิดค]นต้ังแต̂ 
ค.ศ. 1816 โดยโรเบิรAต สเตอรAลิง (Robert Stirling) โดยมีจุดเด̂นอยู̂ท่ีการทํางานท่ีเงียบ มีความ
สะอาด และปลอดภัยสูง เพราะเปSนเคร่ืองยนตAท่ีมีการสันดาปภายนอก โดยใช]อากาศร]อนเปSนสาร
ทํางาน จึงสามารถใช]แหล^งพลังงานความร]อนได]หลากหลาย เช̂น เช้ือเพลิงไฮโดรเจน แก�สไอเสียจาก
โรงงาน เศษก่ิงไม] หรือเทียนแท̂งเล็กๆ ก็สามารถใช]เปSนแหล^งพลังงานของเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงได]  

จากการศึกษาหลักการทํางานเคร่ืองยนตAสเตอรAลิง พบว̂าเม่ือมีแหล^งพลังงานความร]อน
กระทํากับกระบอกสูบด]านร]อนจะทําให]อากาศภายในกระบอกสูบเกิดการขยายตัวดันลูกสูบให]เกิด
การเคลื่อนท่ี โดยลูกสูบดังกล^าวจะต̂อกับข]อเหว่ียงซึ่งเช่ือมต̂อไปยังจานหมุน ทําให]จานหมุนเกิดการ
ทํางานและจานหมุนดังกล^าวต̂อกับแขนเหว่ียงอีกด]านไปยังลูกสูบอีกอันหน่ึงซึ่งทําหน]าท่ีเพ่ิมความเย็น
ให]กับกระบอกสูบด]านเย็น มีผลทําให]อากาศหดตัวลงโดยเกิดวัฏจักรการทํางานแบบน้ีไปเร่ือยๆ 
จนกว̂าแหล^งความร]อนจะหมดไป ซึ่งสามารถนําพลังงานกลท่ีได]จากการหมุนของเคร่ืองยนตAสเตอรAลิง
นํามาเปลี่ยนเปSนพลังงานไฟฟ�าได]ด]วยเคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟ�าเหน่ียวนํา 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีจุดมุ̂งหมายเพ่ือออกแบบและสร]างต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือ โดย
ใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมาขนาดเล็กสําหรับผลิตกระแสไฟฟ�า เน่ืองจากโทรศัพทAมือถือเปSน
สิ่งจําเปSนอย̂างมากในยุคป\จจุบัน ถึงแม]ว̂าป\จจุบันจะมีอุปกรณAเสริมสําหรับชารAจโทรศัพทAมือถือแบบ
พกพา (Power Bank) แต̂อุปกรณAดังกล^าวไม̂สามารถผลิตกระแสไฟฟ�าในการเก็บพลังงานได]ด]วย
ตนเอง 

 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาหลักการทํางานเคร่ืองยนตAสเตอรAลิง 
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2. เพ่ือศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงโดยใช]ความร]อนจากตะเกียง
แอลกอฮอลA 

3. เพ่ือออกแบบและสร]างต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือโดยใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิด
แกมมา 
 
ขอบเขตของงานวิจัย                  

1. ออกแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือโดยใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมารุ̂นต]นแบบโดย
เทคโนโลยี CAD (Computer Aided Design) โดยใช]ซอฟตAแวรA SolidWorks  

2. สร]างต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือโดยใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมาสําหรับผลิต
กระแสไฟฟ�า 
 
ประโยชน�ที่จะได�รับ  

1. ได]ความรู]ความเข]าใจเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองยนตAสเตอรAลิง 
2. ได]ความรู]ความเข]าใจเก่ียวกับวิธีการออกแบบต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือโดยใช]

เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมาโดยใช]ซอฟตAแวรA SolidWorks 
3. ได]ความรู]ความเข]าใจเก่ียวกับวิธีการสร]างต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือโดยใช]เคร่ืองยนตA

สเตอรAลิงชนิดแกมมา 
3. ต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือโดยใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมาเปSนทาง เลือกใหม̂

สําหรับเปSนอุปการณAเสริมแบบพกพาท่ีสามารถผลิตกระแสไฟฟ�าได]ด]วยความร]อน 
4. ต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือโดยใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมา สามารถนําไปต̂อ

ยอดพัฒนาสร]างเปSนอุปการณAเสริมแบบพกพาท่ีสามารถผลิตกระแสไฟฟ�าได]ด]วยตนเองท่ีสามารถใช]
งานได]อย̂างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 
วิธีการดําเนนิงาน 

1.ศึกษาสืบค]นคว]าข]อมูลและรวบรวมข]อมูลทฤษฎีที่เก่ียวข]อง รวมไปถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง
กับเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงจากแหล^งข]อมูลต̂างๆ  

2. นําเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมม̂ามาทดสอบและวิเคราะหAข]อมูล 
2.1จําลองรูปร̂างต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมอืถือโดยใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมา

ด]วยคอมพิวเตอรAช̂วยงานออกแบบ (CAE) โดยใช]โปรแกรม SolidWorks  
2.2 จัดหาวัสดุและอุปกรณAทีต่]องใช]ในการสร]างช้ินงาน 

 3. สร]างต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือโดยใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมา 
 4. ทดสอบประสิทธิภาพต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือโดยใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิด
แกมมา 
 5. วิเคราะหAข]อมูลและสรุปผล 
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ผลการวิจัย 
1. การทดลองประสิทธิภาพเคร่ืองยนต�สเตอร�ลิงชนิดแกมมา (กรณีไม�มีเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟ�า) 
รูปแบบในการทดลองคือ การวัดอุณหภูมิท่ีให]กับเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงจนกว̂าเคร่ืองยนตAจะ

หมุนแล]วจดบันทึกความเร็วรอบเคร่ืองยนตA ทําการเพ่ิมอุณหภูมิแล]วนําเคร่ืองวัดความเร็วรอบมาจับ
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนตAว̂าความร]อน 110 องศาเซลเซียส เคร่ืองยนตAจะหมุนก่ีรอบต̂อนาที แล]ว
ทําการเพ่ิมอุณหภูมิอีกคร้ังละ 10 องศาเซลเซียส จนถึงอุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส อ̂านค̂าความเร็ว
รอบท่ีได]และทําการจดบันทึกผลท่ีได]ในการเพ่ิมอุณหภูมิ 

จากผลการทดลองประสิทธิภาพเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมาพบว̂า อุณหภูมิกับความเร็ว
รอบเคร่ืองยนตAมีความสัมพันธAกัน เม่ืออุณหภูมิเพ่ือข้ึนความเร็วรอบเคร่ืองยนตAจะเพ่ิมข้ึนด]วย โดย
เคร่ืองยนตAจะเร่ิมทํางานเม่ืออุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส วัดค̂าความเร็วรอบได] 1,546 รอบต̂อนาที 
และท่ีอุณหภูมิสูงสุด 220 องศาเซลเซียส วัดค̂าความเร็วรอบเคร่ืองยนตAสูงสุด 2007 รอบต̂อนาที 
เน่ืองจากชุดลูกสูบทําจากหลอดแก]วจึงรับอุณหภูมิสูงสุดได]ท่ี 220 องศาเซลเซียส ถ]าอุณหภูมิมากว̂า 
220 องศาเซลเซียส จะส^งผลให]ชุดลูกสูบท่ีทําจากหลอดแก]วแตกและเกิดความเสียหายต̂อเคร่ืองยนตA
จึงมีค^าความปลอดภัยอยู̂ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เปSนค̂าท่ีปลอดภัยท่ีสุด และเคร่ืองยนตAจะเร่ิม
ทํางานเม่ืออุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1  การทดลองประสิทธิภาพเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมา  
(กรณีไม̂มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า) 

Digital Thermometer 
วัดอุณหภูมิของกระบอกสูบด+านร+อน 

เคร่ืองยนตLสเตอรLลิงชนิดแกมมา 
Digital Tachometer 

วัดความเร็วรอบท่ีจานเหว่ียง 

Mini Temperature Humidity Meter 
วัดค�าความช้ืนและอุณหภูมิห+อง 
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ภาพท่ี 2 ความสัมพันธAระหว̂างความเร็วรอบกับอุณหภูมิของการทดลองประสิทธิภาพเคร่ืองยนตA
สเตอรAลิงชนิดแกมมา (กรณีไม̂มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า) 

 
2. การทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองยนต�สเตอร�ลิงชนิดแกมมา (กรณีมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า) 
รูปแบบในการทดลองคือ การวัดอุณหภูมิท่ีให]กับเคร่ืองยนตAสเตอรAลิง โดยเร่ิมจาก 110 องศา

เซลเซียส แล]วทําการเพ่ิมอุณหภูมิอีกคร้ังละ 10 องศาเซลเซียส จนถึงอุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส 
อ̂านค̂าความเร็วรอบ ค̂ากระแสไฟฟ�า และค̂าความต̂างศักยAท่ีได]แล]วทําการจดบันทึกผล จากน้ันนํา
ค̂าท่ีได]ไปคํานวณหากําลังงานท่ีสามารถผลิตได] 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมา (กรณีมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า) 

Multi-meter 
วัดความต�างศักยL 

Multi Meter 
วัดกระแสไฟฟ=า 

Digital Thermometer 
วัดอุณหภูมิของกระบอกสูบด+านร+อน 

Digital Tachometer 
วัดความเร็วรอบท่ีจานเหว่ียง 

เคร่ืองยนตLสเตอรLลิง
ชนิดแกมมา 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ=า 

Mini Temperature 
Humidity Meter 
วัดค�าความชื้นและ

อุณหภูมิห+อง 
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จากผลการทดลองประสิทธิภาพเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมา (กรณีมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า) 
พบว̂า อุณหภูมิกับความเร็วรอบเคร่ืองยนตAมีความสัมพันธAกัน เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตAจะเพ่ิมข้ึนด]วย โดยเคร่ืองยนตAจะเร่ิมทํางานเม่ืออุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส วัดค̂า
ความเร็วรอบได] 1450 รอบต̂อนาที และท่ีอุณหภูมิสูงสุด 220 องศาเซลเซียส วัดค̂าความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตAสูงสุด 1701 รอบต̂อนาที 

  

 
 

ภาพท่ี 4 ความสัมพันธAระหว̂างความเร็วรอบกับอุณหภูมิของการทดลองประสิทธิภาพเคร่ืองยนตA
สเตอรAลิงชนิดแกมมา (กรณีมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า) 

 

2.6

2.7

2.8

2.9

3
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คว
าม

ต�า
งศ

ักย
' (V

)

ความเร็วรอบ (rpm)

ความสัมพันธ'ระหว�างความเร็วรอบกับความ

 
 

ภาพท่ี 5 ความสัมพันธAระหว̂างความเร็วรอบกับความต̂างศักยA 
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จากผลการทดลองประสิทธิภาพเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมา (กรณีมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า) 
พบว̂า ความต̂างศักยAกับความเร็วรอบเคร่ืองยนตAมีความสัมพันธAกัน เม่ือความเร็วรอบเคร่ืองยนตA
เพ่ิมข้ึนความต̂างศักยAไฟฟ�าจะเพ่ิมข้ึนด]วย โดยเม่ือความเร็วรอบเร่ิมต]นท่ี 1450 รอบต̂อนาที วัดความ
ต̂างศักยAได] 2.47 โวลตA และท่ีความเร็วรอบสูงสุด 1701 รอบต̂อนาที วัดค̂าความต̂างศักยAได] 2.905 
โวลตA 
 

0

0.5

1

1.5

1,4021,4591,4711,5091,5161,5281,5331,5401,5461,6021,6101,623

กํา
ลัง

 (W
)

ความเร็วรอบ (rpm)

ความสัมพันธ'ระหว�างกําลังกับความเร็วรอบ

 
 

ภาพท่ี 6 ความสัมพันธAระหว̂างความเร็วรอบกับกําลังงานท่ีผลิตได]สําหรับการสอบประสิทธิภาพ
ต]นแบบชุดชารAจโทรศัพทAมือถือโดยใช]เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมา 

 
จากผลการทดลองประสิทธิภาพเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงชนิดแกมมา (กรณีมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า

ต̂อกับชุดวงจร Boost Convertor) พบว̂า เน่ืองจากค̂าความต̂างศักยAและค̂ากระแสไฟฟ�าท่ีผลิตได]มี
ค̂าคงท่ีส^งผลให]ค^ากําลังงานท่ีผลิตได]มีค^าคงท่ีเท̂ากับ 0.9976 วัตตA 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในด]านการวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธAระหว̂างอุณหภูมิกับความเร็วรอบเคร่ืองยนตAสเตอรAลิง
พบว̂า เม่ือให]ความร]อนแก̂กระบอกสูบ อุณหภูมิในช̂วงไม̂เกิน 190 องศาเซลเซียส สามารถทําให]
เคร่ืองยนตAหมุนด]วยความเร็วเพ่ิมข้ึนจนถึง 1,700 รอบต̂อนาที ในอัตราการเพ่ิมความเร็วคงท่ีแบบเชิง
เส]น แต̂เม่ือให]ความร]อนในช̂วงอุณหภูมิ 190 - 200 องศาเซลเซียส เคร่ืองยนตAจะมีรอบการหมุน
สูงข้ึนอย̂างรวดเร็วโดยเส]นกราฟมีความชันเพ่ิมข้ึนและจะความชันจะกลับมาใกล]เคียงเดิมอีกคร้ัง
ในช̂วงอุณหภูมิ 200 - 220 องศาเซลเซียส และไม̂ควรเพ่ิมอุณหภูมิสูงกว̂าเพราะจะทําให]หลอดแก]ว
แตกเสียหาย 

ในด]านการวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธAระหว̂างรอบการทํางานเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงท่ีกับ
แรงดันไฟฟ�าท่ีได]พบว̂ากราฟความสัมพันธAกันในลักษณะเชิงเส]นตรง จึงทําให]สามารถหาความเร็วรอบ
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การหมุนเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงท่ี เหมาะสมกับความต]องการแรงดันไฟฟ�าการชารAจไฟได] เข]า
โทรศัพทAมือถือได] และกําลังไฟฟ�าท่ีสามารถผลิตออกมาได]มีค^า 0.9976 วัตตA ใกล]เคียง 1 วัตตA 

การทดลองและศึกษาการออกแบบและสร]างต]นแบบชุดชารAตโทรศัพทAมือถือโดยใช]
เคร่ืองยนตAสเตอรAลิงแบบแกมมาในคร้ังน้ีพบว̂าเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงสามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟ�าได] 
มีการระบายความร]อนท่ีดีและเคร่ืองยนตAสเตอรAลิงน้ันมีขนาดเล็กสะดวกต̂อการพกพาเพ่ือไปออก
แคมปªในป�า หรือทํากิจกรรมต̂างๆ ในท่ีท่ีไฟฟ�าเข]าไม̂ถึง 

 
ข�อเสนอแนะ 

1. เพ่ือป�องกันป\ญหาความฝ¢ดของระบบกลไกเคร่ืองยนตA ทําให]เคร่ืองยนตAไม̂ทํางานหรือ
ทํางานสะดุดเปSน 

บางคร้ัง แนวทางการแก]ป\ญหาจึงได]หาตลับลูกป¢นมาใส^ท่ีเพลากลางและก]านสูบเพ่ือให]ความ
เสียดทานลดลง  

2. เพ่ือป�องกันป\ญหาหลอดแก]วแตก โดยเม่ือให]ความร]อนสูงถึง 220 องศาเซลเซียส ทําให]
เคร่ืองยนตAไม̂ 

ทํางาน แนวทางการแก]ป\ญหา คือจํากัดอุณหภูมิไม̂ให]เกิน 200 องศาเซลเซียส เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช]งาน 
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บทคัดย�อ 
        ป\จจุบันนักศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตรA ได]เห็นความสําคัญของการเรียนฟ�สิกสAลดน]อยลง ซึ่งมี
สาเหตุการเรียนการสอนไม̂ตรงต̂อความต]องการของผู]เรียน และพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรAท่ีมาใช]ในวิชา
ฟ�สิกสA กล^าวคือ การสอนวิชาฟ�สิกสAส^วนใหญ^มีการถ̂ายทอดเน้ือหาได]ไม̂สมบรูณAเพ่ือให]นักศึกษาเกิด
ความเช่ือมโยงให]เห็นถึงความสัมพันธAระหว̂างวิชาฟ�สิกสA และวิศวกรรมศาสตรA ซึ่งอาจก̂อให]เกิดเจตคติ
เชิงลบต̂อการเรียนวิชาฟ�สิกสA และส^งผลทําให]ไม̂ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาฟ�สิกสAในท่ีสุด 
 จากผลการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปr ท่ี  1 ปrการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 60 คน โดยให]นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความ
คาดหวังจาก การเรียนวิชาฟ�สิกสA และสิ่งท่ีอยากเรียนเก่ียวกับวิชาฟ�สิกสA จากผลการวิเคราะหAสามารถ
จําแนกความคิดเห็นของนักศึกษาออกเปSน 3 ด]าน คือ ป\ญหาในการเรียนวิชาฟ�สิกสA ความคาดหวัง
จากการเรียนวิชาฟ�สิกสA และสิ่งท่ีอยากเรียนเก่ียวกับวิชาฟ�สิกสA โดยสามารถสรุปได]ว̂า ป\ญหาหลักของ
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรAคือ ความรู]วิชาคณิตศาสตรA และฟ�สิกสAไม̂เพียงพอ ส^วนความคาดหวังจาก
การเรียนฟ�สิกสA และสิ่งท่ีอยากเรียนวิชาฟ�สิกสA คือ การนําประยุกตAใช]ได]ได]จริงในสายวิศวกรรมศาสตรA 
 
คําสําคัญ: เอ็มแพ็ค,การจัดการเรียนการสอน, การจัดการเรียนการสอน 
 

Abstract 
 Recently students in engineering, have seen the importance of studying 
physics. Abate, which is why the teaching does not match the needs of learners, and 
the mathematical basis for physics that is, teaching physics is not to convey the 
contents get so frustrated students linked to the relationship between physics and 
engineering that may cause negative attitudes towards studying physics, and the 
result was not successful in studying physics.  
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 From the results of a survey of opinions of students, Thonburi, Bangkok 
University academic year 2562 (2019) The number of 60 people, students write a 
comment about the expectations from school physics and would like to learn about 
physics from the analysis of the comments can be classified into three students is a 
problem in learning physics from expectations. Studying physics and would like to 
learn about physics, you can conclude that the main problems of the students in 
engineering mathematics and physics knowledge is not enough. Best physics learning 
expectations and what he wants to study physics is actually applied in engineering. 
 
Keyword: Maryland Physics Expectations , MPEX, The current instructional practices, 
Physics for engineer 
 
บทนํา 
 ป\จจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได]เป�ดคณะวิศวกรรมศาสตรAข้ึนใหม̂ ในปrการศึกษา 2556 
ได]มีการจัดการเรียนการสอนวิชาฟ�สิกสAสําหรับนักศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตรA จึงมีความจําเปSนใน
การพัฒนาเน้ือหาฟ�สิกสAท่ัวไป2 ให]สอดคล]องกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรA และการประยุกตAใช]ได]จริง
ในสายวิชาชีพ ได]ทําการสํารวจนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA 3 สาขา เคร่ืองกล ไฟฟ�า และโยธา โดยเน]น
ท่ีผลสํารวจความคาดหวังของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรAก̂อนและหลังเรียน เพ่ือนําผลความ
คาดหวังน้ีไปใช]ปรับปรุงการเรียนการสอนฟ�สิกสAให]แก̂นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA ในด]านเอกสาร
ประกอบการสอน การเขียนตํารา การทดลองปฏิบัติการทางฟ�สิกสA ให]ดีย่ิงข้ึน 
   
วัตถุประสงค� 
 เพ่ือสํารวจความคาดหวังต̂อการเรียนวิชาฟ�สิกสAท่ัวไป2 สําหรับนักศึกษาช้ันปrท่ี1 คณะ
วิศวกรรมศาสตรA สาขา เคร่ืองกล ไฟฟ�า โยธา และนําข]อมูลท่ีได]มาปรับปรุงการพัฒนา เอกสาร
ประกอบการสอน การเขียนตํารา การทดลองปฏิบัติการทางฟ�สิกสA ให]ดีย่ิงข้ึน   
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟ�สิกสAท่ัวไป1 สําหรับนักศึกษาช้ันปrท่ี1 ได]ทําการสํารวจ
ความคาดหวังต̂อการเรียนวิชาฟ�สิกสA หรือ  Maryland Physics Expectations (MPEX) เปSนแบบ
สํารวจหน่ึงท่ีสร]างข้ึนโดย Redish, Saul และ Steinberg [1]  และได]มีการนําไปใช]สํารวจสําหรับ
งานวิจัย  นีรนารถ กฤษฎาธาร [3] ได]ทําการสํารวจคาดหวัง วิชาฟ�สิกสA  ของนักศึกษาช้ันปr�ท่ีหน่ึง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม̂ในคณะต̂างๆ  โดยมีเกณฑAตัดสินใจ 6 ด]าน  คือ 1. ด]านการเรียนรู]ฟ�สิกสA 
(Independence) 2. โครงการสร]างของความรู]ทางฟ�สิกสA (Coherence) 3. เน้ือหาความรู]ทางฟ�สิกสA
(Concept) 4.การเช่ือมโยงระหว̂างฟ�สิกสAและโลกของวามเปSนจริง(Reality Link) 5. บทบาทของ
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คณิตศาสตรA ในการเรียนฟ�สิกสA(Math Link) 6.พฤติกรรมท่ีจําเปSนต̂อการเรียนรู]และเข]าใจฟ�สิกสA 
(Effort) เปSนป\จจัยท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหA สภาพป\ญหา การพัฒนา การเรียน กานสอน และยัง
เข]าใจทัศนคติผู]เรียนได]เปSนอย̂างดี Kortemeyer  [2] ได]ทําการสํารวจความคิดเห็นก̂อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาเตรียมแพทยAเปรียบเทียบกับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA พบว̂าก̂อนเรียนนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตรAมีความคาดหวังว̂าจะสามารถใช]ความรู]ทางด]านฟ�สิกสAวิศวกรรมศาสตรAได] แต̂หลัง
การเรียนวิชาฟ�สิกสAกลับมีความคาดหวังเพ่ิมข้ึนไม̂มาก แสดงว̂าการสอนฟ�สิกสAช̂วยให]นักศึกษาเห็น
การประยุกตAใช]ฟ�สิกสAวิศวกรรมศาสตรA ได]ไม̂เพียงพอ 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ออกแบบสอบถามในด]านสภาพป\ญหา และ ความคาดหวังต̂อการเรียนวิชาฟ�สิกสA เพ่ือพัฒนา
ระบบการเรียน การสอน โดยทําการสํารวจ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
แล]วทําการวิเคราะหAข]อมูลหาความด]านสภาพป\ญหา และ ความคาดหวังต̂อการเรียนวิชาฟ�สิกสA ของ
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดมุ̂งหมาย เพ่ือศึกษาศักยภาพแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนด]านวิชาฟ�สิกสA 2 สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปSนการ
วางแผนในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ ในด]านป\ญหา และความคาดหวังในการเรียนวิชา
ฟ�สิกสAทั่วไป2 ให]มีประสิทธิภาพ แก]ป\ญหาความไม^เข]าใจของนักศึกษาเมื่อได]เรียนฟ�สิกสAทั่วไป 
2 ได]อย^างถูกต]อง ซึ่งต]องอาศัยการสอบถาม การรวมข]อมูลต^างๆ นํามารวบรวมและวิเคราะหA
ถึงความต]องการของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA  
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใช]ในการศึกษาคร้ังเปSนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA ปr1 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี และสํารวจชุมชนบริเวณใกล]เคียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 90 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย/รวบรวมข�อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช]ในการเก็บรวบรวมข]อมูลเพ่ือใช]ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสํารวจสภาพ
ป\ญหา และ ความคาดหวังต̂อการเรียนวิชาฟ�สิกสA หรือ  Maryland Physics Expectations (MPEX) 
เปSนแบบสํารวจหน่ึงท่ีสร]างข้ึนโดย Redish, Saul และ Steinberg [1] ความคาดหวังในการเรียนวิชา
ฟ�สิกสAของผู]เรียน ซึ่งประกอบด]วยข]อความ 34 ข]อความ ให]ผู]เรียนได]แสดงความคิดเห็นว̂าเห็นด]วย
หรือไม̂เห็นด]วย ซึ่งแบ̂งระดับความคิดเห็นออกเปSน 5 ระดับ ต้ังแต̂ระดับท่ีเห็นด]วยท่ีสุดจนถึงระดับ 
ไม̂เห็นด]วยท่ีสุดต้ังแต̂ระดับท่ีเห็นด]วยท่ีสุดจนถึงระดับ ไม̂เห็นด]วยท่ีสุด และนําผลการสํารวจท่ีได]มา
เปรียบเทียบกับความคาดหวังของผู]เชียวชาญในประเทศสหรัฐอเมริกาว̂าตรงกับความคาดหวังของ
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ผู]เช่ียวชาญ (Favorable) หรือไม̂ตรงกับความคาดหวังของผู]เช่ียวชาญ(Unfavorable) โดยสามารถ
แบ̂งกลุ^มความคาดหวังดังกล^าวออกเปSน 6 ด]าน คือ 
          1. การเรียนรู]ฟ�สิกสA (Independence) เปSนกลุ^มความคาดหวังเก่ียวกับการเรียนรู]ฟ�สิกสA ว̂า
เปSนการเรียนรู]โดยการได]รับข]อมูลจากการอ̂านหนังสือจากผู]รู]หรือเปSนการเรียนรู]ท่ีเก่ียวข]องกับ
กระบวนการสร]างความเข]าใจด]วยตัวเอง 
 2. โครงการสร]างของความรู]ทางฟ�สิกสA (Coherence) เปSนกลุ^มความคาดหวังเก่ียวกับ
โครงสร]างของความรู]ทางฟ�สิกสA หลักการทางฟ�สิกสAในเร่ืองต̂างๆเช̂น แรง งาน และพลังงาน เปSนต]น
ว̂าเปSนสิ่งท่ีเก่ียวข]องเช่ือมโยงกันหรือเปSนสิ่งท่ีไม̂ขึ้นต̂อกัน 
 3. เน้ือหาความรู]ทางฟ�สิกสA(Concept) เปSนกลุ^มความคาดหวังเก่ียวกับเน้ือหาความรู]ทาง
ฟ�สิกสAว̂าเปSนเร่ืองของสูตรหรือหลักการท่ีซ^อนอยู̂ภายในสูตร 
 4. การเช่ือมโยงระหว̂างฟ�สิกสAและโลกของวามเปSนจริง(Reality Link) เปSนกลุ^มความ
คาดหวังเก่ียวกับการเช่ือมโยงระหว̂าฟ�สิกสAและโลกของความจริง 
 5. บทบาทของคณิตศาสตรA ในการเรียนฟ�สิกสA (Math Link) เปSนกลุ^มความคาดหวังเก่ียวกับ
บทบาทของคณิตศาสตรAเปSนเพียงเคร่ืองมือท่ีใช]ในการคํานวณเพ่ือให]ได]มาซึ่งคําตอบหรือคณิตศาสตรA
ถูกใช]เพ่ืออธิบายปรากฏการณAทางฟ�สิกสA 
 6. พฤติกรรมท่ีจําเปSนต̂อการเรียนรู]และเข]าใจฟ�สิกสA (Effort) เปSนกลุ^มความคาดหวังเก่ียวกับ
พฤติกรรมท่ีจําเปSนต̂อการเรียนรู]และเข]าใจฟ�สิกสAว̂านักเรียนคาดหวังท่ีจะคิดหรือพิจารณา อย̂าง
ละเอียดเก่ียวกับสิ่งท่ีทําหรือผลลัพธAที่ได]กลับมาหรือไม̂ 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

การวิเคราะหAข]อมูลเก่ียวกับการแบบสํารวจสภาพป\ญหา และ ความคาดหวังต̂อการเรียนวิชา
ฟ�สิกสA จะทําการวิเคราะหAตามแนวคิด Likert Scale โดยแบ̂งออกเปSน 5 ระดับคือ 

 

ระดับความสําคัญ คะแนน 

น]อยท่ีสุด 1 , E 

น]อย 2 , D  

ปานกลาง 3 , C 

มาก 4 , B  

มากท่ีสุด 5 , A  
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ตารางท่ี 1 กลุ^มของความคาดหวัง [4] 
 

ความคลาดหวังของนักศึกษา หัวข�อในแบบทดสอบ(MPEX) 
1. การเรียนรู]ฟ�สิกสA (Independence) 8,13,14,17,27 
2. โครงการสร]างของความรู]ทางฟ�สิกสA (Coherence) 12,15,16,21,29 
3. เน้ือหาความรู]ทางฟ�สิกสA(Concept) 4,14,19,23,26,27 
4. การเช่ือมโยงระหว̂างฟ�สิกสAและโลกของความเปSนจริง 
   (Reality Link) 

10,18,22,25 

5. บทบาทของคณิตศาสตรA ในการเรียนฟ�สิกสA(Math Link) 2,8,15,16,17,20 
6. พฤติกรรมท่ีจําเปSนต̂อการเรียนรู]และเข]าใจฟ�สิกสA (Effort) 3,6,7,24,31 

 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหAผลการคาดหวังต̂อการเรียนวิชาฟ�สิกสAทั่วไป 2 จากแบบทดสอบความคาดวังต̂อ
การเรียนวิชาฟ�สิกสA (MPEX) นักศึกษาช้ันปrท่ี1 คณะวิศวกรรมศาสตรA สาขา เคร่ืองกล ไฟฟ�า โยธา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงความคาดหวังต̂อการเรียนวิชาฟ�สิกสAท่ัวไป2 ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA 
 

   1. ด]านการเรียนรู]ฟ�สิกสA (Independence) นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA มีความเห็นตรงกับผู] 
เชียวชาญน]อยมาก นักศึกษามีความเข]าใจว̂าการได]รับข]อมูลฟ�สิกสAได]จากการอ̂านหนังสือ และจาก
ครูผู]สอนในขณะท่ีผู]เช่ียวชาญว̂าการเรียนรู]ฟ�สิกสAเปSนการเรียนรู]ที่เกิดการสร]างความเข]าในด]วยตัวเอง 
  2. ด]านโครงการสร]างของความรู]ทางฟ�สิกสA (Coherence) นักศึกษา ยังไม̂สามารถจับความ
เช่ือมโยง โครงสร]างความรู] รวมถึงหลักการทางฟ�สิกสA  
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3. ด]านเน้ือหาความรู]ทางฟ�สิกสA (Concept) นักศึกษาท้ัง 3 สาขามีความใกล]เคียงกัน 
นักศึกษาวิศวเคร่ืองกลมีพ้ืนฐาน ท่ีดีในวิชาฟ�สิกสAท่ัวไป1 เพราะเปSนเร่ือง เก่ียวข]องกับ การเคลื่อนท่ี 
แรง พลังงาน ตรงกับความสนใจ 

4. การเช่ือมโยงระหว̂างฟ�สิกสAและโลกของความเปSนจริง (Reality Link) หลังจากท่ีได]เรียน 
นักศึกษามีความเห็นใกล]เคียงกันหมด พบว̂าก̂อนเรียนและหลังเรียน นักศึกษาไม̂เห็นความสําคัญใน
การเช่ือมโยงสายวิชาชีพตนได]จริง  

5. บทบาทของคณิตศาสตรA ในการเรียนฟ�สิกสA (Math Link) จากการศึกษาผลความคาดหวัง
ของนักศึกษามีความตรงกับผู]เช่ียวชาญ คณิตศาสตรAเปSนอุปสรรคAในการเรียนวิชาฟ�สิกสA ควรจะมี
พ้ืนฐานคณิตศาสตรAที่ดีในการเรียนฟ�สิกสAในระดับมหาวิทยาลัย 

6. พฤติกรรมท่ีจําเปSนต̂อการเรียนรู]และเข]าใจฟ�สิกสA (Effort) หลังจากท่ีเรียนนักศึกษามี
ความคาดหวังลดลง เน่ืองจากมีความเข]าใจว̂าการเรียนวิชาฟ�สิกสAไม̂สามารถนําไปใช]ได]จริง (Reality 
Link) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
           ในเบ้ืองต]นนักศึกษา ยังคงศึกษา ฟ�สิกสA ได]จากเอกสาร และครูผู]สอน ขาดช̂องการทางด]าน
อ่ืนในความคาดหวังไม̂สูง การเช่ืองโยงความเปSนจริง นักศึกษายังไม̂เข]าใจ เช่ือม่ันในการนําฟ�สิกสAไป
ประกอบใช]ในวิชาชีพได]จริง รวมถึงพ้ืนฐานคณิตศาสตรAทางด]านฟ�สิกสA ท่ีต]องได]รับการพัฒนาการ
ควบคู̂ไปด]วย 
 
ข�อเสนอแนะ  
  ควรมีการเขียนตําราทางวิชาการวิชาฟ�สิกสAท่ัวไป2 สําหรับวิศวกรรมศาสตรA ตรงตาม
หลักสูตรและพัฒนาเน้ือหาให]สอดคล]องกับวิชาชีพให]ทันสมัยมากข้ึน ใช]สื่ออิเล็กทรอนิคสA กระตุ]นการ
เรียนรู]ด]วยตนเอง รวมถึงชุดสาธิตเพ่ือความเช่ือมโยงโลกของความจริง สิ่งเหล^าน้ีเปSนประโยชนAอย̂าง
ย่ิงในการศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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บทคัดย�อ 
 การศึกษาและวิเคราะหAผลกระทบของสถานีอัดประจุรถยนตAไฟฟ�าต̂อเสถียรภาพระบบไฟฟ�า 
โดยทําการารจําลองระบบไฟฟ�าเพ่ือศึกษาผลกระทบต̂อระบบไฟฟ�าเม่ือมีการชารAจประจุแบบเตอร่ี
ของรถยนตAพลังงานไฟฟ�า(Plug-in Electric Vehicle:PEV)จํานวนมากท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่ง
จะต]องมีการใช]พลังงานไฟฟ�าในปริมาณท่ีมาก จึงต]องมีการคิดหาวิธีที่จะประยุกตAใช]พลังงานไฟฟ�าจาก
แบตเตอร่ีของรถยนตAไฟฟ�าท่ีชารAจประจุเต็มและไม̂มีการใช]งาน เพ่ือลดป\ญหาเร่ืองความเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ�า 
 การจําลองระบบการจ̂ายพลังงานไฟฟ�าให]กับสถานีอัดประจุรถยนตAไฟฟ�า พบว̂าระบบไฟฟ�า
จ̂ายพลังงานในสภาวะปกติท่ีไม̂มีการชารAจประจุแบตเตอร่ี ระบบไฟฟ�าจะมีความเสถียรภาพคงตัวและ
จะลดลงตามระยะทางการส^งจ̂ายพลังงานอันเน่ืองมาจากแรงดันตกและกําลังสูญในสายส^ง เม่ือระบบ
ไฟฟ�ามีการโหลดเสมือนแบตเตอร่ีให]กับรถยนตAไฟฟ�าแบบปลั๊กอิน((Plug-in Electric Vehicle:PEV) 
พร]อมกันจะทําให]ระบบไฟฟ�าเกิดการสวิง โดยค̂าแรงดันท่ีได]จะไม̂สมดุลเน่ืองจากมีการดึงพลังงาน
ไฟฟ�าไปใช]ในการชารAจประจุแบตเตอร่ีตามขนาดของตัวเก็บประจุและแรงดันท่ีใช]ของรถยนตAไฟฟ�าแต̂
ละรุ̂น และเม่ือทําการดึงพลังงานไฟฟ�าท่ีได]จากแบตเตอร่ีรถยนตAไฟฟ�าท่ีชารAจประจุเต็มแล]วจ̂ายคืน
ระบบไฟฟ�า พลังงานท่ีจ̂ายคืนสู^ระบบไฟฟ�าสามารถลดการแกว̂งของแรงดันไฟฟ�า ส^งผลทําให]ระบบ
ไฟฟ�ามีความเสถียรภาพมากข้ึน 
 
คําสําคญั: รถยนตAไฟฟ�า, ระบบไฟฟ�า, แบตเตอร่ี, เสถียรภาพ 

 

Abstract 
 The study and analysis of the impact of electric vehicle charging stations to 
electrical system stability, The simulation system to study the impact on the 
electrical system when recharging the batteries of electric cars (Plug-in Electric 
Vehicle: PEV) A lot to occur in the future, which must be used in large quantities of 
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electricity. Therefore, it is important to figure out how to use electrical power from 
the battery of a fully charged electric car and not use it to reduce the stability of 
electrical system.  
  Simulate electric power distribution stations Find the power supply system in 
normal conditions without charging the battery. The Electrical systems are stable and 
steady decreases with distance due to voltage and power loss in transmission lines., 
which is common for power distribution. When the system is loaded with a battery 
electric vehicle with plug-in ( Plug Electric Vehicle: PEV ) will cause the electrical 
system to the power voltage swing, which is unbalanced due to the use of electrical 
power to recharge the battery by size. Of the capacitor and the Voltage used by 
each electric vehicle, and when pulling the electrical power from the fully charged 
electric vehicle battery. To back into the electrical Power system returned to the 
electrical system. Power returned to the electrical system can reduce the voltage 
swing. The result is are more Stability of power system. 

 
Keywords: electric car, electric Power system, battery, stability 
 
บทนํา 
 ป\จจุบันมีจํานวนรถยนตAไฟฟ�า (ท้ัง Plug-in Hybrid EV และ Battery EV) ประมาณ 5 ล]าน
คันท่ัวโลก โดยในหลายประเทศได]มีการส^งเสริมให]ใช]ยานยนตAไฟฟ�าในภาคขนส^งเพ่ิมมากข้ึน ประกอบ
กับป\จจัยด]านราคาเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตAแบบสันดาปภายในมีราคาสูงข้ึนและเกิดความแปรปวนใน
รอบหลายปr ส^งผลให]มีการเพ่ิมแรงผลักดันให]มีการพัฒนาระบบยานยนตAไฟฟ�าเพ่ิมมากข้ึนแบบก]าว
กระโดด ด]วยเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสAกําลัง มอเตอรAไฟฟ�า และแบตเตอร่ี ท้ังในด]านระยะ
ทางการขับเคลื่อน อัตราเร̂ง ความเร็ว ความปลอดภัย การบํารุงรักษาท่ีเปSนมิตรต̂อสิ่งแวดล]อม 
ประกอบกับในบางประเทศให]สิทธิพิเศษในหลายด]านเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการใช]ยานยนตAไฟฟ�า เปSน
ต]น ประเทศไทยได]เร่ิมมีบทบาทในการวางแผนการบริหารจัดการในด]านต̂าง ๆ เพ่ือการรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต การเพ่ิมข้ึนของการใช]พลังงานไฟฟ�าเน่ืองจากโหลดยานยนตAไฟฟ�าไม̂อาจหลีกเลี่ยง
ได]ในอนาคตอันใกล] ด]วยปริมาณและจํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนของโหลดยานยนตAไฟฟ�าประเภทต̂าง ๆ จะ
ส^งผลกระทบโดยตรงต̂อความเสถียรภาพของระบบไฟฟ�ากําลังท่ีจ̂ายให]กลับสถานีอัดประจุไฟฟ�า 
รวมถึงการชารAจพลังงานให]กับโหลดยานยนตAไฟฟ�าตามบ]านพักอาศัยหรือสถานประกอบการ จะมีผล
ต̂อระบบไฟฟ�ากําลังท้ังสิ้น โดยการส^งจ̂ายกําลังไฟฟ�าให]กับโหลดยานยนตAไฟฟ�าในแต̂ละจุดของระบบ
ไฟฟ�ากําลัง ด]วยปริมาณและจํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนของโหลดยานยนตAไฟฟ�าประเภทต̂าง ๆ ทําให]ส^งผล
กระทบโดยตรงต̂อความเสถียรภาพของระบบไฟฟ�ากําลังท่ีจ^ายให]กลับสถานีอัดประจุไฟฟ�า รวมถึงการ
ชารAจพลังงานให]กับโหลดยานยนตAไฟฟ�าส^วนบุคคลตามบ]านพักอาศัย  ระยะเวลาในการประจุ การ
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จัดรูปแบบของระบบส^งจ̂ายกําลังไฟฟ�า ล]วนแล]วมีผลต̂อการใช]พลังงานไฟฟ�าจากกริดต̂อการประจุ
สําหรับยานยนตAไฟฟ�าท้ังสิ้นจําเปSนท่ีจะต]องมีแหล^งพลังานท่ีเพียงพอ จากเหตุผลดังกล^าวจึงมี
ความสําคัญและจําเปSนต]องมีการศึกษาและจําลองในพฤติกรรมและคุณลักษณะของโหลดยานยนตA
ไฟฟ�าในแต̂ละรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบต̂อความเสถียรภาพในระบบไฟฟ�ากําลัง การสูญเสียในระบบส^ง
จ̂ายกําลังไฟฟ�า คุณภาพแรงดันไฟฟ�า เพ่ือเปSนข]อมูลประกอบการออกแบบและสามารถวางแผนา 
การบริหารจัดการด]านพลังงานสําหรับรองรับการขยายตัวของยานยนตAไฟฟ�าในอนาคต ดังภาพท่ี 1 
รูปแบบการส^งจ̂ายกําลังไฟฟ�าสําหรับประจุยานยนตAไฟฟ�า 
 

 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการส^งจ̂ายกําลังไฟฟ�าสําหรับประจุยานยนตAไฟฟ�า 
 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1  เพ่ือศึกษาหลักการทํางานและพฤติกรรมของโหลดยานยนตAไฟฟ�าในระบบส^งจ̂าย
กําลังไฟฟ�า 
2 นําเสนอแบบจําลองของสถานีประจุเร็วของโหลดยานยนตAไฟฟ�าสําหรับวิเคราะหAป\ญหาใน

การระบบไฟฟ�ากําลัง 
3 ศึกษาความเสถียรภาพของระบบไฟฟ�ากําลังในกรณีเม่ือมีการติดต้ังโหลดยานยนตAไฟฟ�า 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 1 ศึกษาวิเคราะหAรูปแบบของโหลดยานยนตAไฟฟ�าในรูปแบบการจําลองของระบบส^งจ̂าย
ระบบไฟฟ�ากําลัง 
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 2 ศึกษาและวิเคราะหAผลกระทบต̂อระบบไฟฟ�ากําลังในสภาวะคงตัว หรือในสภาวะพลวัต 
ของพฤติกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนในกรณีที่มีโหลดยานยนตAไฟฟ�าในระบบไฟฟ�ากําลัง 
 3 จําลองระบบไฟฟ�ากําลังด]วยโปรแกรมคํานวณทางวิศวกรรม เพ่ือวิเคราะหAผลกระทบจาก
โหลดยานยนตAไฟฟ�าท่ีมีต̂อระบบไฟฟ�ากําลัง 
 4 วิเคราะหAผลการจําลองและทดสอบระบบตามได]ศึกษา 
 5 สรุปผลการทดลอง การแก]ไขป\ญหา รายงานผล 
 
การดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาโหลดยานยนตAไฟฟ�าถือว̂ามีความจําเปSนท่ีจะต]องดําเนินการศึกษาพฤติกรรมของ
ยานยนตAไฟฟ�าในรูปแบบต̂าง ๆ ท่ีมีอยู̂ในป\จจุบัน เพ่ือให]ทราบถึงคุณลักษณะของโหลดยานยนตAไฟฟ�า
ท่ีมีต̂อผลต̂อระบบไฟฟ�า ซึ่งการศึกษาจะมุ̂งไปท่ีผลกระทบของยานยนตAไฟฟ�าภายใต]รูปแบบโหลด
แตกต̂างต̂อความเสถียรภาพของระบบไฟฟ�ากําลัง สามารถนํามาประยุกตAใช]ในการวิเคราะหAและ
พัฒนาระบบการส^งจ̂ายไฟฟ�า และบริหารจัดการแหล^งพลังงานแบบอัจฉริยะท่ีมีอยู̂ นําไปสู^การจัด
การพลังงานอย̂างเหมาะสมของการประจุแบตเตอร่ีสําหรับยานยนตAไฟฟ�า เพ่ือรองการขยายตัวของ
โหลดยานยนตAไฟฟ�า ทําให]ระบบมีความเสถียรภาพและน̂าเช่ือถือได] โดยทําการจําลองระบบการชารAจ
ประจุไฟฟ�าของยานยนตAไฟฟ�าแบบต̂าง ๆ ดังภาพท่ี 2 วงจรจําลองการชารAจประจุยานยนตAไฟฟ�าด]วย
โปรแกรมทางคอมพิวเตอรA 
 

 
 

ภาพท่ี 2 วงจรจําลองการชารAจประจุยานยนตAไฟฟ�า 
 
 1 ความสามารถในการชารAจ 
 แบตเตอร่ีถือเปSนอุปกรณAเก็บพลังงานไฟฟ�าหลักของระบบยานยนตAไฟฟ�าทําหน]าท่ีป�อนให]กับ
มอเตอรAไฟฟ�าเพ่ือขับให]ล]อหมุน เม่ือใช]พลังงานไฟฟ�าท่ีเก็บไว]หมดจําเปSนต]องชารAจแบตเตอร่ีใหม̂ การ
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ชารAจแบตเตอร่ีจะมีเง่ือนไขของการข้ึนอยู̂กับป\จจัยหลัก 2 ประการ คือ 1.ปริมาณของแบตท่ีใช]ไป 2.
ระดับของแรงดันหรือกระแสไฟฟ�าท่ีใช]ในการชารAจแบตเตอร่ี 
 2 สถานีบ ริการไฟฟ� า(Electric Vehicle Charging Point/Station) คือ  จุดให] บ ริการ
พลังงานไฟฟ�าแก̂รถยนตAไฟฟ�า สถานท่ีต้ังของสถานีบริการจะอยู̂ภายในอาคาร/บ]านพักอาศัย อาคาร
จอดรถ จุดพักรถ หรือสถานีบริการนํ้ามัน  
 3 ระบบส^งจ̂ายไฟฟ�า คือระบบส^งจ̂ายกําลังไฟฟ�ายังเปSนระบบเดิมหรือเรียกว̂าระบบการส^ง
จ̂ายพลังงานไฟฟ�าแบบกริด(Grid) ซึ่งเปSนการส^งจ̂ายไฟฟ�าแบบทิศทางเดียว ซึ่งจะส^งจ̂ายจากเคร่ือง
ผลิตกระแสไฟฟ�า (Generator) จ̂ายกําลังไฟฟ�าส^งผ^านสายส^งไฟฟ�า(Transmission Line) และระบบ
จําหน̂าย(Distribution) ไปยังผู]ใช]ปลายสาย โดยป\จจุบันได]มีการพัฒนาระบบไฟฟ�าข้ึนเรียกว̂า 
โครงข̂ายไฟฟ�าอัจฉริยะ(Smart Grid) ซึ่งจะเปSนโครงข̂ายท่ีใช]เทคโนโลยีและการสื่อสารมาบริหาร
จัดการควบคุม การผลิตส^งและจ̂ายกําลังไฟฟ�า สามารถรองรับการเช่ือมต̂อระบบผลิตไฟฟ�าจากแหล^ง
พลังงานทางเลือกท่ีกระจายอยู̂ท่ัวไป(Distributed Energy Resources:EDR) และให]บริการเช่ือต̂อ
กับโครงข̂ายผ^านมิตเตอรAอัจฉริยะได]อย̂างมีประสิทธิภาพ มีความน̂าเช่ือถือม่ันคง 
 4 Vehicle to Grid(V2G), Building to Grid(B2G), Home to Grid(H2G) เปS นการนํ า
พลังงานไฟฟ�าท่ีผลิตหรือกักเก็บอยู̂ในแบตเตอร่ี ป�อนกลับเข]าสู^ระบบไฟฟ�าได] ในกรณีท่ีไม̂มีการใช]
พลังงานหรือมีพลังงานเหลือใช]และระบบต̂อเข]ากับระบบจําหน̂ายโดยระบบควบคุมพลังงานจะต]อง
เปSนระบบท่ีเปรียบเสมือนการไหลพลังงานไฟฟ�าแบบสองทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพไม̂ใช̂เปSนเพียงการ
ชารAจประจุแบตเตอร่ีเท̂าน้ัน โดยการป�อนกลับสามารถทําให]เกิดการรักษาสมดุลและเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ�าในช̂วงท่ีเกิดเหตุขัดข]องหรือมีความต]องพลังงานสูง 
 5 ผลกระทบต̂อระบบไฟฟ�า ป\จจุบันมีการใช]ยานยนตAไฟฟ�ามากข้ึน ทําให]ส^งผลกระทบต̂อ
ระบบไฟฟ�าของการไฟฟ�าอันเน่ืองมาจากไม̂มีการตรวจสอบระบบไฟฟ�าสําหรับจ̂ายพลังงานให]ยาน
ยนตAไฟฟ�าตามมาตรฐาน ส^งผลต̂อการจําหน̂ายของระบบไฟฟ�ากําลังดังน้ี อายุการใช]งานของหม]อ
แปลงจําหน̂ายลดลง ป\ญหาแรงดันตกของระบบจําหน̂ายแรงดันตํ่า ป\ญหาโหลเกินพิกัดของอุปกรณA
จําหน̂ายแรงตํ่า และสถานีไฟฟ�าแรงสูง โหลดแฟกเตอรAของฟrดเดอรAและสถานีไฟฟ�าเพ่ิมข้ึน ป\ญหา
ฮารAโมนิกจากการชารAจแบตเตอร่ี  
 
การทดลอง 
 1.ศึกษาข]อมูลท่ัวไปเก่ียวกับยานยตAไฟฟ�าและป\จจัยท่ีส^งผลต̂อเสถียรภาพของระบบไฟฟ�าต̂อ
การชารAจแบตเตอร่ี 
 2.จําลองระบบไฟฟ�าในสภาวะการจ̂ายโหลดปกติ และสภาวะการต̂อโหลดของยานยนตAไฟฟ�า
ด]วยโปรแกรมคอมพิวเตอรA 
 3.ตรวจสอบผลกระทบและนําผลท่ีได]มาวิเคราะหA 
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ผลการทดลอง 
 จากการวิเคราะหAผลการจําลองการจ̂ายพลังงานไฟฟ�าในสภาะท่ีกําหนด ทําให]ทราบถึงระบบ
ส^งจ̂ายไฟฟ�ากําลังท่ีมีอยู̂ในป\จจุบันและระบบใหม̂ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยข]อมูลต̂างนําไปสู^การ
วิเคราะหAและพัฒนาระบบการชารAจประจุของยานยนตAไฟฟ�าแบบ PEV ให]มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 จากการสร]างแบบจําลองระบบไฟฟ�าด]วยโปรแกรมคอมพิวเตอรAดังภาพท่ี สามารถวิเคราะหA
ความเสถียรภาพของระบบไฟฟ�าในการส^งจ̂ายพลังงานให]กับสถานีอัดประจุสําหรับยานยนตAไฟฟ�าดังน้ี  
 การจ�ายพลังงานไฟฟ�าในสภาวะปกติ โดยไม̂มีการชารAจยานยนตAไฟฟ�าแบบปลั๊กอิน จะ
สังเกตุได]ว̂า ถ]าหากระยะโหลดท่ีไกลจากแหล^งกําเนิดไฟฟ�า ระดับแรงดันจะลดลงอันเน่ืองมาจากการ
จ̂ายไฟฟ�าในระยะทางไกล ซึ่งมีพารามิเตอรAของแรงดันตกในสายไฟฟ�า กําลังสูญเสียในส^งไฟฟ�า และ
ระยะทางการส^งจ̂ายพลังงานไฟฟ�าดังภาพท่ี 3 กราฟแสดงการส^งพลังงานไฟฟ�าในสภาวะปกติ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงการส^งพลังงานไฟฟ�าในสภาวะปกติ 
 

 สภาวะเสมือนการชาร�จประจุให�กับแบตเตอร่ียานยนต�ไฟฟ�าแบบปลั๊กอินพร�อมกัน โดย
เม่ือผ^านการชารAจแบตเตอร่ี จะสังเกตุได]ว̂าค̂าท่ีได]จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการท่ีจ̂ายพลังงาน
ไฟฟ�าให]โหลดปกติ โดยแรงดันท่ีได]จะมีการเปลียนแปลงไปจากเดิม และจะมีการสวิงในระบบไฟฟ�า 
โดยค̂าท่ีได]จะไม̂สมดุลเน่ืองจากมีการสั่นของระบบไฟฟ�าอันเน่ืองมาจากโหลดท่ีเปSน ทําให]ค^าแรงดันไม̂
คงดังภาพท่ี 4 กราฟแสดงการส^งพลังงานไฟฟ�าในสภาวะเสมือนชารAจประจุพร]อมกัน 
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ภาพท่ี 4 กราฟแสดงการส^งพลังงานไฟฟ�าในสภาวะเสมือนชารAจประจุพร]อมกัน 
 

 สภาวะการดึงพลังงานจากแบตเตอร่ียานยนต�ไฟฟ�าแบบปลั๊กอิน จ̂ายคืนเข]าสู^ระบบไฟฟ�า 
และพลังานท่ีจา̂ยเข]าสู^ระบบสามารถทําให]ระบบไฟฟ�ามีเสถียรภาพมากข้ึน โดยค̂าท่ีได]จะมีการแกว̂ง
ของแรงดันไฟฟ�าลดน]อยลง ดังภาพท่ี 5 กราฟแสดงการส^งพลังงานไฟฟ�าในสภาวะการส^งคืนพลังงาน
สู^แหล^งจ̂าย 

 
 

ภาพท่ี 5 กราฟแสดงการส^งพลังงานไฟฟ�าในสภาวะการส^งคืนพลังงานสู^แหล^งจ̂าย 
 

อภิปรายผล 
 จากการจําลองระบบไฟฟ�าด]วยโปรแกรมคอมพิวเตอรA ทําให]ทราบถึงผลกระทบต̂อระบบ
ไฟฟ�าของสถาน่ีอัดประจุรถยนตAไฟฟ�า โดยผลท่ีได]จากการชารAจรถยนตAไฟฟ�าแบบปลั๊กอินในปริมาณท่ี
มาก และมีการชารAจพร]อมกัน จะทําให]แรงดันไฟฟ�าในระบบจําหน̂ายเกิดการแกว̂ง และเม่ือมีการจ̂าย
พลังงานไฟฟ�าแบบปลั๊กอินกลับคืนสู^ระบบไฟฟ�าเม่ือยังไม̂มีการใช]งาน จะส^งผลให]ระบบมีความสมุดล
มากข้ึน โดยพลังงานท่ีจ̂ายคืนเข]าระบบจะไปชดเชยแรงดันท่ีเกิดในช̂วงของการชารAจแบตเตอร่ีของ
รถยนตAไฟฟ�าแบบปลั๊กอิน 
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การออกแบบและประยุกต�ใช� Internet of Things (IoT) แจ�งเตือนระดับนํ้า
ในพื้นท่ีเกษตรกรรมด�วยไมโครคอนโทรลเลอร� 

The design and application of Internet of Things (IoT) informed 
the level of water in agricultural crops by the microcontroller 
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บทคัดย�อ 
 การออกแบบและสร]างอุปกรณAแจ]งเตือนระดับนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด]วยไมโครคอนโทรเลอรA
ผ^านระบบบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือ เน่ืองจากเหตุอุทกภัยนํ้าท̂วมทําให]เกษตรกรไม̂
สามารถรับรู]ปริมาณความสูงของระดับนํ้าขณะเกิดเหตุได] จากป\ญหาดังกล^าว ทําเกิดการค]นคว]าสร]าง
เคร่ืองเตือนระดับนํ้าผ^านระบบการบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือ (SMS Water Warning 
Control on Short Message Service System) เพ่ือเปSนวงจรใช]แจ]งเตือนเม่ือมีระดับนํ้าสูง โดยถ]า
ระดับนํ้าสูงข้ึนในระดับท่ีกําหนด จะมีเสียงไซเรนดังข้ึนพร]อมกับไฟเตือนและระบบ SMS ทํางาน 
เพ่ือท่ีจะแจ]งเตือนให]กับเกษตรกรในชุมชนได]เตรียมตัวรับมือกับภัยนํ้าท̂วมท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 ผลการทดลองพบว̂าอุปกรณAแจ]งเตือนภัยระดับนํ้าท̂วมผ^านระบบบริการส^งข]อความทาง
โทรศัพทAมือถือ มีผลดังน้ี ผลจากการหาประสิทธิภาพของอุปกรณAแจ]งเตือนระดับนํ้าผ^านระบบบริการ
ส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือ โดยดําเนินการกําหนดระยะในการทดลอง 3 ระดับ ซึ่งผลจากการ
ทดลองท่ีได] เม่ือระดับนํ้าเพ่ิมสูงข้ึนในระดับ 10 เซนติเมตร ระบบส^งสัญญาณเตือนพร]อมเวลาคร้ังท่ี 1 
ระดับนํ้าเพ่ิมสูงข้ึนในระดับ 15 เซนติเมตร ระบบส^งสัญญาณเตือนพร]อมเวลาคร้ังท่ี 2 และเม่ือระดับ
นํ้าเพ่ิมสูงข้ึนในระดับ 20 เซนติเมตร ระบบส^งสัญญาณเตือนพร]อมเวลาคร้ังท่ี 3 วงจรไซเรนเสียง
พร]อมไฟทํางานเพ่ือแจ]งเตือนให]เนินการสูบนํ้าออกจากพ้ืนท่ี เม่ือระดับนํ้าลดตํ่าอัลตราโซนิคเซนเซอรA 
ก็จะส^งสัญญาณให]กับระบบควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรAสั่งการให]วงจรกลับสู^สภาวะเร่ิมต]นและวงจร
ไซเรนเตือนภัยหยุดการทํางาน จากการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณAแจ]งเตือนระดับนํ้าผ^าน
ระบบบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือสามารถทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคA 
 
คําสําคญั: อัลตราโซนิค, เซนเซอรA, ไมโครคอนโทรลเลอรA 
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Abstract 
 The Design and build a water level alert device in the agricultural area, with a 
microprocessor through a mobile messaging system, because the flood floods cause 
farmers to be able to recognize the height of the water level at the time of incident. 
From such issues. The research creates a water-level alarm through a mobile text-
messaging Service (SMS Water Warning Control on Short Message Service System) to 
be used as a high level of water alert. If the level of water level is higher at the given 
levels, a siren sound is included with the warning light and the SMS system is working 
to alert the farmers in the community to be prepared for the flood victims that may 
occur.  
   The results showed that the flood warning device via mobile messaging 
service is effective Monitoring equipment through SMS system: The result of this 
study are determined by three experimental stages. the performance of a water 
level alert device through mobile text messaging service. The test phase is 
determined by 3 levels, which results in a trial. When the water level increases up to 
10 cm, the alarm system with the time 1 increases water level up to 15 cm. Alarm 
system with time 2 and when the water level increases to the 20 cm level, the alarm 
system is delivered with a 3rd time circuit. When water level decreases low 
ultrasonic sensor, it sends signals to the microcontroller system, restore the circuit to 
its original state and give an alarm. to the initial state and warning siren circuits stop 
working. From the performance assessment of the water level alert device through 
the mobile phone messaging service can work to the objective.  
  
Keywords: ultrasonic, sensor, microcontroller 
 
บทนํา 
 ป\จจุบันเทคโนโลยีด]านเกษตรกรรมเร่ิมบทบาทมากข้ึนในด]านการพัฒนาประเทศอย̂างย่ังยืน 
ซึ่งสอคคล]องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 เน]นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด]วยนวัตกรรม Value-
Based Economy โดยทําให]เห็นความสําคัญการคิดค]นนวัตกรรมใหม̂ๆ เพ่ือช̂วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใน Thailand 4.0 ซึ่งเร่ืองท่ีเปSนจุดเน]นมากท่ีสุดคือ กลุ^มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
เกษตรกรไทยยุค THAILAND 4.0 จุดเร่ิมต]นหรือท่ีมาส^วนหน่ึงของ Smart Farmer คือ การไม̂ทําร]าย
ธรรมชาติ ใช]ทรัพยากรเท̂าท่ีจําเปSน เช̂น การมีพ้ืนท่ีเล็กแต̂สามารถออกแบบให]ปลูกแบบผสมผสาน
และเก้ือกูลกันได] ต]องใช]เทคโนโลยีเปSน ซึ่งก็ถูกต]อง เพราะคนท่ีจะเปSน Smart Farmer ต]องเช่ือมโลก
ได]เอง Smart Farmer ต]องเข]าใจต้ังแต̂กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ เข]าใจธรรมชาติ และ
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เข]าใจเทคโนโลยี การประยุกตAใช] Internet of Things ช̂วยในการจัดการปลูกพืชในครัวเรือน ในพ้ืนท่ี
ท่ีมีจํากัดให]ได]ผลประโยชนAมากท่ีสุด สามารถนํามาประยุกตAใช]ร̂วมกันได]อย̂างสมบูรณA สามารถแก]ไข
ป\ญหาได] มีความคิด รู]จักการวางแผนงาน และเปSนคนท่ีรู]จักใช]เทคโนโลยีเพ่ือลดป\ญหาเร่ืองของ
แรงงาน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและประยุกตAใช] Internet of Things ในรูปแบบ Smart Farmer 
2. ประยุกตAใช] Internet of Things ช̂วยในการจัดการระดับนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
3. นําเสนอเทคโนโลยีผสมผสานและประยุกตAให]เหมาะสมในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 1. ทําการศึกษาและออกแบบระบบการควบคุม ในระบบโครงข̂ายด]วยไมโครคอนโทรลเลอรA 
 2. ทดลองการเช่ือมโยงระบบควบคุมและการแจ]งเตือนผ^านระบบควบคุม 
 3. ทดลองการแจ]งระดับนํ้าโดยการจําลองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม(นาข]าว) 
 4. เก็บผลการทดลองและการนําไปใช]งาน 
 5. สรุปผลการทดลอง  

 
ภาพท่ี 1 แนวคิดประยุกตAใช] Internet of Things 

 
การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินงานในคร้ังน้ีเปSนการสร]างอุปกรณAแจ]งเตือนระดับนํ้าผ^านระบบบริการส^งข]อความ
ทางโทรศัพทAมือถือ เพ่ือเปSนการแจ]งเตือนเม่ือมีระดับนํ้าเพ่ิมข้ึนตามท่ีได]กําหนดไว] โดยมีแบบแผนใน
การดําเนินการดังน้ี 
   1. การออกแบบอุปกรณ� แจ�งเตือนภัยน้ํ าท�วมผ�านระบบบริการส�งข�อความทาง
โทรศัพท�มือถือ 

ออกแบบอุปกรณAแจ]งเตือนภัยนํ้าท̂วมนาข]าวผ^านระบบบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือ
โดยออกแบบให]มีลักษณะการทํางานคือมีชุดอัลตราโซนิคเซนเซอรA ติดเข]ากับแกนกลางของช้ินงาน 
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เพ่ือวัดระดับนํ้าและสั่งการไปยังวงจรควบคุมแล]วถึงไปสั่งให]ไซเรนทํางาน มีสวิตซAเป�ดและป�ดโดยใช]
แหล^งจ̂ายไฟ 12 V ติดต้ังช้ินงานเข]ากับฐานช้ินงานเพ่ือท่ีจะทําการยึดเข]ากับพ้ืนท่ีท่ีต]องการ ซึ่งการ
ออกแบบอุปกรณAแจ]งเตือนภัยนํ้าท̂วมนาข]าวผ^านระบบบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือ แสดงได]
ดังภาพท่ี 2   

     
ภาพท่ี 2 แสดงการออกแบบอุปกรณAแจ]งเตือนระดับนํ้าผ^านระบบบริการส^งข]อความทาง

โทรศัพทAมือถือ 
 
 2. ประกอบอุปกรณ�แจ�งเตือนภัยน้ําท�วมผ�านระบบบริการส�งข�อความทางโทรศพัท�มือถือ 

จัดหาอุปกรณA PVC ขนาด 4 น้ิว นํามาผ^าทําทางให]นํ้าสามารถไหลเข]า ออกได]เพ่ือเปSนตัวใช]
วัดระดับนํ้า ท่ีได]ออกแบบ เพ่ือนํามาเปSนแกนยึดของเคร่ืองดังแสดงในภาพท่ี 3 ทําโครงสร]างของ
ไซเรนเตือนภัยท่ีทําจากพลาสติกมาตัดเปSนแบบตามท่ีต]องการเพ่ือนํามายึดเข]ากับท̂อ PVC ท่ีออกแบบ
ไว]ตรงกลางของท̂อเพ่ือท่ีจะเปSนตัวเตือนภัยท่ีกําหนดไว] การประกอบวงจรเตือนภัยเข]ากับกล^องวงจร
อเนกประสงคAและนําส^วนประกอบทุกส^วนมาประกอบ โดยทําการติดต้ังชุดอัลตราโซนิคเซนเซอรAไว]ท่ี
ด]านบนของท̂อ PVC เพ่ือท่ีเวลาระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน ชุดอัลตราโซนิคเซนเซอรA จะสั่งงานไปยังวงจร
สัญญาณเสียงไซเรนจะส^งสัญญาณเตือน ตรวจสอบความเรียบร]อยของอุปกรณA จะได]อุปกรณAแจ]งเตือน
ระดับนํ้าผ^านระบบบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือ ท่ีสมบูรณA พร]อมท่ีจะนําไปทดสอบ และ
สรุปผลในลําดับถัดไป  
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ภาพท่ี 3 แสดงการติดต้ังอุปกรณAและระบบควบคุมท่ีใช]วัดระดับนํ้า 
 
การทดลอง 

การทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณAแจ]งเตือนระดับนํ้าผ^านระบบบริการส^งข]อความทาง
โทรศัพทAมือถือ ได]นําอุปกรณAไปตรวจสอบหาข]อบกพร]องต̂างๆเพ่ือทําการแก]ไขได]ตรงจุดก̂อนท่ีจะนํา
อุปกรณAไปทดสอบจริงเพ่ือป�องกันความผิดพลาดต̂างๆท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และทําการทดสอบเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของอุปกรณAแจ]งเตือนระดับนํ้าผ^านระบบบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือโดยทํา
การจําลองระบบดังภาพท่ี 4  
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ภาพท่ี 4 แสดงการทํางานของอุปกรณAแจ]งเตือนระดับนํ้า  
 

นําอุปกรณAแจ]งเตือนภัยนํ้าท̂วมผ^านระบบบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือ ไปติดต้ังใน
สถานท่ีท่ีมีนํ้าขังสูง ทดสอบการทํางานของเคร่ือง โดยการปรับระยะการส^งสัญญาณของ อัลตราโซนิ
คเซนเซอรA เพ่ือวัดระดับนํ้า ท่ีความสูงห̂างกัน 5 เซนติเมตร (ใน 3 ระดับ) ได]ผลดังตารางท่ี 1 การแจ]ง
เตือน และผลการส^งข]อความเพ่ือแจ]งเตือนกลับในรูปแบบของข]อความท้ัง 3 ระดับ ผ^านทาง
โทรศัพทAมือถือดังภาพท่ี และเม่ือระดับนํ้าลดตํ่าจะสังเกตได]ว̂า อัลตราโซนิคเซนเซอรA ก็จะส^งสัญญาณ
สั่งการไปให]วงจรกลับสู^สภาวะ OFF วงจรไซเรนเตือนภัยหยุดการทํางาน ดังแสดงในภาพท่ี 5 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการแจ]งเตือน  
 

ระดับน้าํ (ซม.) การแจ�งเตือน การส�งสัญญาณ 
10 ส^ง SMS แจ]งเตือนเตือนพร]อม

บอกเวลา 
ส^งสัญญาณไซเรน 1 นาที 

15 ส^ง SMS แจ]งเตือนเตือนพร]อม
บอกเวลา 

ส^งสัญญาณไซเรน 3 นาที 

20 ส^ง SMS แจ]งเตือนเตือนพร]อม
บอกเวลา 

ส^งสัญญาณไซเรน 5 นาที 
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ภาพท่ี 5 แสดงการทํางานของระบบ SMS แจ]งเตือน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการทดลองพบว̂าอุปกรณA แจ]งเตือนระดับ นํ้าผ^านระบบบริการส^งข]อความทาง
โทรศัพทAมือถือ ผลจากการหาประสิทธิภาพของอุปกรณAแจ]งเตือนผ^านระบบบริการส^งข]อความทาง
โทรศัพทAมือถือ เม่ือพิจารณานําไปติดต้ังในนาข]าวท่ีมีนํ้าท̂วมขัง ผลจากการทดลอง คือ 

- เม่ือระดับนํ้าเพ่ิมสูงข้ึนในระดับท่ี 1 (10 เซนติเมตร) ระบบ SMS ส^งสัญญาณเตือนพร]อม
เวลาคร้ังท่ี  1 ออกไปเม่ือระดับนํ้าเพ่ิมสูงข้ึนในระดับท่ี 2 (15 เซนติเมตร) ระบบ SMS ส^งสัญญาณ
เตือนพร]อมเวลาคร้ังท่ี 2 ออกไป (เร่ิมอันตรายจําเปSนต]องเตรียมเคร่ืองสูบนํ้าค̂อยๆสูบนํ้าท้ิง) เม่ือ
ระดับนํ้าเพ่ิมสูงข้ึนในระดับท่ี 3 (20 เซนติเมตร) ระบบ SMS ส^งสัญญาณเตือนพร]อมเวลาคร้ังท่ี 3 
ออกไป และวงจรไซเรนเสียงพร]อมไฟทํางาน (ระดับน้ีเปSนระดับอันตรายท่ีต]องรีบสูบนําท้ิงโดยด̂วน) 
เม่ือระดับนํ้าลดตํ่าจะสังเกตได]ว̂า อัลตราโซนิคเซนเซอรA จะส^งสัญญาณสั่งการไปให]วงจรกลับสู^สภาวะ 
OFF วงจรไซเรนเตือนภัยหยุดการทํางาน 

ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณAแจ]งเตือนภัยนํ้าท̂วมนาข]าวผ^านระบบบริการส^ง
ข]อความทางโทรศัพทAมือถือ ปรากฏว̂าเคร่ืองจะทําการเตือนเม่ือมีความสูงของนํ้าเพ่ิมข้ึน โดยการ
ประยุกตAนําหลักการทํางานของอัลตราโซนิคเซนเซอรA มาใช]สร]างเปSนอุปกรณAแจ]งเตือนภัยนํ้าท̂วมผ^าน
ระบบบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือ  
 
อภิปรายผล 
 การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตAใช]กับระบบควบคุมด]วย IoT (Internet of Things) สําหรับ
การแจ]งเตือนระดับนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม หลังจากท่ีทําการประกอบอุปกรณAแจ]งเตือนระดับนํ้าผ^าน
ระบบบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือ แล]วทําการตรวจสอบแก]ไขเพ่ือป�องกันความผิดพลาดของ
ระบบต̂างๆท่ีอาจเกิดข้ึนได] เม่ือทําการแก]ไขเรียบร]อย ก็ทําการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
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อุปกรณAแจ]งเตือนระดับนํ้าผ^านระบบบริการส^งข]อความทางโทรศัพทAมือถือ ประสิทธิภาพท่ีได]ของ
อุปกรณAดังกล^าวสามารถนําไปประยุกตAใช]เพ่ือพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน รวมท้ัง
สามารถนําไปใช]ในการแจ]งเตือนระดับนํ้าในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการเฝ�าติดตาม ซึ่งระบบสามารถแจ]ง
เตือนผ^านทางข]อความโทรศัพทAมือถือได]ทันที โดยไม̂ต]องใช]แรงงานเฝ�าระวัง 
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บทคัดย�อ 

 เม่ือได]มีโครงการพัฒนาแบบจําลองยีออยดAความละเอียดสูงของประเทศไทยการหาค̂าระดับ
ของวัตถุและพ้ืนดินโดยวิธีการรังวัดโครงข̂ายดาวเทียมได]ถูกนํามาใช]แทนท่ีวิธีการระดับแบบด้ังเดิมได]
มีการสร]างหมุดถาวรตามแนวเส]นทางก̂อสร]างสายพานลําเลียงโครงการTPI Site C1 Civil Survey 
Project. ได]มีการรังวัดหาค̂าพิกัดภูมิศาสตรAของหมุดถาวรด]วยวิธีสถิตยAโดยใช]เทคนิคการรังวัดแบบ
สัมพัทธAโดยการรังวัดพร]อมกันเปSนเวลาไม̂น]อยกว̂า 1 ช่ัวโมง คํานวณหาค̂ายีออยดAอันดูเลชันจาก
TGM2017 แล]วคํานวณหาค̂าระดับด]วยวิธี GNSS.ได]มีการรังวัดหาค̂าระดับวิธีการระดับโดยกล]อง
ระดับแบบดิจิทัล เม่ือเปรียบเทียบค̂าระดับท่ีได]จากการรังวัดท้ังสองวิธี  ค̂า RMSEจากการหาค̂าระดับ
วิธี GNSS ให]ผลดีกว̂า12 mm√K หรือเกณฑAงานระดับช้ันท่ี 3 การหาค̂าระดับวิธี GNSS จึงดีกว̂าการ
หาค̂าระดับแบบการระดับสําหรับพ้ืนท่ีโครงการน้ี 
 
คําสําคญั: TGM2017, โครงข̂ายดาวเทียม GNSS,RMSE 
 

Abstract 
According tothe Development of PreciseGeoid Model of Thailand, elevations 

of objects or ground points are determined by GNSS network method instead of 
conventional leveling.Ten permanent monumentsare constructed along belt 
conveyer line far away from construction line at TPI Site C1 Civil Survey Project. Measuring 
geographic coordinates of monuments by static method ,observing simultaneoesly at 
least 1 hours ( by technique of relative positioning).Compute geoid undulation from 
TGM2017 and compute elevations by GNSS method. Measuring elevations of monuments 
by the method of differential leveling by digital level.After comparing elevations by 
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both method. The RMSE of elevationsby GNSS method is better than 12 mm√Kor 
Order 3 (leveling). Elevations by GNSS method is better than leveling method for this 
project area. 

 
Keywords: TGM2017,GNSS network ,RMSE  
 
บทนํา 

การสํารวจรังวัดด]วยดาวเทียมในระบบ GNSS ได]เข]ามามีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจาก
สามารถรังวัดหาพิกัดและระดับของจุดต̂างๆบนพ้ืนผิวโลกได]อย̂างรวดเร็วและมีความถูกต]องสูงและ
เน่ืองด]วยในป\จจุบันโครงการพัฒนาแบบจําลองยีออยดAความละเอียดสูงของประเทศไทย
(Development of  PreciseGeoid Model of Thailand)ได]นํามาใช]เรียกว̂า TGM2017 ซึ่งทําให]
สามารถรังวัดหาค̂าระดับได]โดยมีความละเอียดถูกต]องย่ิงข้ึน 

ในโครงการน้ีได]ทําการศึกษาวิจัย โดยการเปรียบเทียบการรังวัดระดับความสูงของพ้ืนดิน
ระหว̂างวิธีการจากโครงข̂ายดาวเทียม GNSS Network กับวิธีการระดับ ซึ่งได]ทําการศึกษาในพ้ืนท่ี 
โครงการ TPI Site C1 Civil Survey อําเภอแก̂งคอย จังหวัดสระบุรี 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1.เพ่ือรังวัดหาค̂าระดับจากการรังวัดโครงข̂ายดาวเทียมและรังวัดหาค̂าระดับด]วยวิธีการ
ระดับในพ้ืนท่ีโครงการTPI Site C1 Civil Survey จังหวัดสระบุรี 

2.เพ่ือเปรียบเทียบผลการรังวัดหาระดับของพ้ืนดินจากการรังวัดโครงข̂ายดาวเทียมและรังวัด
หาค̂าระดับด]วยวิธีการระดับในพ้ืนท่ีโครงการ      
 
การทบทวนวรรณกรรม 

เน่ืองจากเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 กรมแผนท่ีทหารและมหาวิทยาลัยเชียงใหม̂ได]ร̂วมกัน
จัดทําโครงการพัฒนาแบบจําลองยีออยดAความละเอียดสูงของประเทศไทย (Development of  
PreciseGeoid Model of Thailand) ซึ่งเรียกว̂าTGM2017 และได]รายงานผลการไว]ว̂า“ได]ทําการ
ทดสอบการใช]งานแบบจําลองยีออยดAรายละเอียดสูงในการหาค̂าระดับด]วยเทคนิคการสํารวจข]อมูล
ด]วยเทคนิคการสํารวจด]วยเทคโนโลยี GNSS ซึ่งผลการทดสอบความถูกต]องแบบสัมบูรณAและแบบ
สัมพัทธAเปรียบเทียบกับหมุดตรวจสอบ 100 หมุด ได]แสดงให]เห็นถึง ความถูกต]องของแบบจําลองยี
ออยดAความละเอียดสูงอยในระดับดีกว̂า 10 ซม. และมีความเทียบเท̂ากับมาตรฐานงานระดับช้ันท่ี 3 
การหาค̂าระดับด]วยเทคโนโลยี GNSS ควบคู̂ไปกับการใช]แบบจําลองยีออยดAความละเอียดสูงบริเวณ
ประเทศไทย ได] พัฒนาข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับการเดินระดับแบบท่ัวไปโดยใช]กล]องระดับ
(Conventional leveling) ซึ่งมีความถูกต]องของค̂าระดับใกล]เคียงกัน จะให]ความคุ]มค̂าท่ีเหนือกว̂า
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ในระยะเวลาและค̂าใช]จ̂ายในการดําเนินการ โดยเฉพาะอย̂างย่ิงเม่ือสายของการเดินระดับมีระยะ
มากกว̂า 10 กม. ข้ึนไป” 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ในพ้ืนท่ีโครงการจะต]องสร]างหมุดควบคุมทางราบและหมุดระดับ 5- 10 หมุด ในแต̂ละ
โครงการ เพ่ือรังวัดยึดโยงกับหมุดท่ีทราบพิกัดทางราบและหมุดระดับ อย̂างน]อย 1- 2 หมุด  

2. รังวัดโครงข̂ายดาวเทียมด]วยเทคนิค Relative Positioning วิธี Static คํานวณปรับแก]
โครงข̂ายวิธี Least square คํานวณหาค̂า Geoid Undulation จาก TGM2017 แล]วคํานวณหาค̂าระดับ  

3. รังวัดหาค̂าระดับแล]วคํานวณปรับแก]ระดับ ด]วยวิธี Closed Circuit Differential 
Levelingให]เท̂ากับหรือดีกว̂า 12 mm√KตามเกณฑAกําหนดงานช้ันท่ี 3 

4 . เปรียบเทียบผลการรังวัดค̂าระดับ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ดําเนินงานวิจัยในพ้ืนท่ี โครงการTPI Site C1 Civil Survey อําเภอแก̂งคอย จังหวัดสระบุรี ดังน้ี 
1.สร]างหมุดควบคุมทางราบและหมุดควบคุมทางด่ิง ในพ้ืนท่ีโครงการ จํานวน 10 หมุด คือ 

หมุด C01 ,C02 , C03 , C04 , C05 , C06 , C07 , C08 , C09 และC10.โดยมีหมุดอ]างอิงทางราบ
และทางด่ิง 1 หมุด คือ หมุดD4 8 27 

2. ต้ังเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมแบบGeodetic GPS’s ( Dual frequency) จํานวนอย̂าง
น]อย  5 เคร่ืองเหนือหมุดD4 8 27และเหนือหมุดท่ีสร]างข้ึน โดยรังวัดด]วยเทคนิค Relative Positioning 
วิธี Static  โดยรังวัดพร]อมกันไม̂น]อยกว̂า 1 ช่ัวโมง ซึ่งจะต]องรังวัดให]ครบทุกหมุดเปSนโครงข̂าย การ
รังวัดด]วยเทคนิคดังกล^าวเพ่ือชดเชย ค̂าคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาและเวลาในเคร่ืองจีพีเอส ค̂าการหัก
เหของแสงในช้ันบรรยากาศ ionospheric& tropospheric และค̂าคลาดเคลื่อนอย̂างเปSนระบบอ่ืนๆ
ด]วยค̂าคลาดเคลื่อนจะต]องเท̂ากับหรือดีกว̂า 1 : 20,000 or 50 ppm (Order C2-II  By FGCC : 
Federal Geodetic Control Committee 1989  and By FGCS : Federal Geodetic Control 
Subcommittee 1998). Reference to UTM Coordinate (Indian 1975 Datum)  
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ภาพท่ี 1 แสดงผลจากการต้ังเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมแบบGeodetic GPS’s 
 

3. ปรับแก]โครงข̂ายด]วยวิธีLeast squareได]ค^าพิกัดภูมิศาสตรAและค̂าความสูงเหนือทรงรี ดัง
แสดงในตารางท่ี 1   
 
ตารางท่ี 1 ค̂าพิกัดภูมิศาสตรAและความสูงเหนือทรงรี 
 

Name Latitude Longitude Ell.Height (m) 
C01 14°36'40.93481"N 101°08'04.87831"E 162.639 
C02 14°36'46.12894"N 101°08'06.84684"E 173.178 
C03 14°36'58.88823"N 101°08'08.68303"E 198.994 
C04 14°37'04.09384"N 101°08'10.35457"E 210.092 
C05 14°37'24.36570"N 101°08'04.53892"E 231.297 
C06 14°37'28.55397"N 101°08'01.08808"E 224.179 
C07 14°37'32.74776"N 101°07'59.38195"E 219.033 
C08 14°37'36.27751"N 101°07'57.51229"E 218.483 
C09 14°37'49.47656"N 101°07'58.86685"E 182.256 
C10 14°37'51.79531"N 101°07'57.11492"E 169.283 

D4 8 27 14°36'37.11971"N 101°08'02.68695"E 157.377 
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4. คํานวณ หา Geoid undulation (N) และคํานวณ หาค̂าระดับจากความสัม พันธA  
H = h - N โดย ท่ี  H เปSน ค̂าระดับห รือความสู ง (Elevation or Orthometric height) เห นือ
ระดับนํ้าทะเล (Geoid or sea level) ค̂าความสูง h เหนือทรงรี ( Ellipsoidal height) และค̂าN  
( geoid height or  geoid undulation or  geoid separation) ดังแสดงในภาพท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธAระหว̂างค̂าระดับ ค̂าความสูงเหนือทรงรี และค̂ายีออยดAอันดูเลช่ัน 
ค̂าความสูงh เหนือทรงรี ( Ellipsoidal height) ได]จากตารางท่ี 1 และค̂าN ( geoid height 

or  geoid undulation or  geoid separation) หาได]จาก TGM2017 และคํานวณหาค̂าค̂าระดับ
ดังแสดงในตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2 คํานวณค̂าระดับ 
 

Name 
TGM2017 GNSS Elevation 

N h H  =  h - N Shift By GNSS 
D4827 -29.1434 138.9980 168.1414 -0.8856 169.027 
C01 -29.1415 144.2600 173.4015 -0.8856 174.287 
C02 -29.1409 154.8000 183.9409 -0.8856 184.827 
C03 -29.1455 180.6240 209.7695 -0.8856 210.655 
C04 -29.1457 191.7260 220.8717 -0.8856 221.757 
C05 -29.1697 212.9690 242.1387 -0.8856 243.024 
C06 -29.1789 205.8600 235.0389 -0.8856 235.924 
C07 -29.1848 200.6860 229.8708 -0.8856 230.756 
C08 -29.1906 200.1800 229.3706 -0.8856 230.256 
C09 -29.1962 163.9460 193.1422 -0.8856 194.028 
C10 -29.2009 150.9780 180.1789 -0.8856 181.064 
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5. รังวัดหาค̂าระดับจากหมุดD4 8 27 วิธี Closed Circuit Differential leveling ด]วยกล]อง 
Digital level และคํานวณปรับแก]ค^าระดับดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ผลการวิจัย 

เปรียบเทียบผลการรังวัดค̂าระดับโดยวิธีGNSS และวิธีDifferential levelingจากหมุดท่ีรังวัด
ในโครงการท้ังหมด 10 หมุดโดยท่ีหมุด C05 อยู̂บนยอดเขาสูงกว̂าหมุดระดับอ]างอิง 74 เมตร แต̂ละ
หมุดมีค^าระดับท่ีรังวัดได]จากแต̂ละวิธีและเปรียบเทียบผลต̂างแต̂ละวิธี ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ค̂าระดับและเปรียบเทียบค̂าระดับ 
 

Name 
Elevation 

By GNSS By Level Discrepancy 
D4827 169.027 169.027 0.000 
C01 174.287 174.272 0.016 
C02 184.827 184.819 0.008 
C03 210.655 210.650 0.005 
C04 221.757 221.736 0.021 
C05 243.024 243.026 0.002 
C06 235.924 235.913 0.012 
C07 230.756 230.748 0.008 
C08 230.256 230.235 0.021 
C09 194.028 194.025 0.003 
C10 181.064 181.062 0.002 

 
จะเห็นได]ว̂าค̂าผลต̂างระดับระหว̂างการรังวัดวิธี GNSS และวิธี Levelingมีค^าต̂างกันสูงสุด 

0.021 เมตร ค̂าต̂างกันตํ่าสุด 0.002 เมตร และมีค^า RMSE เท̂ากับ 0.012 เมตร และโดยท่ีจุดC10 
อยู̂ห^างจากจุดD4827 เท̂ากับ 2,437 เมตร ค̂าคลาดเคลื่อนท่ียอมให]สาํหรับงานช้ันท่ี 3 เท̂ากับ 12 
mm√K = 0.012*√2.437 = 0.019 เมตร เน่ืองจากค̂า RMSE เท̂ากับ 0.012 เมตร น]อยกว̂าค̂า
คลาดเคลื่อนท่ียอมให]สูงสุดซึง่เท̂ากับ 0.019 เมตร แสดงว̂าหมุดท่ีทดสอบโดยการรังวัดวิธี GNSS อยู̂
ในเกณฑAงานท่ียอมรับได]คืองานระดับช้ันท่ี 3 
 
บทสรุป 

ในโครงการน้ีค̂าระดับท่ีรังวัดโดยวิธี GNSS มีความละเอียดถูกต]องอยู̂ในเกณฑAงานระดับช้ันท่ี 
3และโดยท่ีโครงการน้ีจะต]องรังวัดค̂าพิกัดทางราบของหมุดควบคุม เพ่ือใช]อ]างอิงในการก̂อสร]าง Belt 
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Conveyerเพ่ือลําเลียงหินจากยอดเขาลงมายังพ้ืนท่ีท่ีมีระดับต̂างกัน 74 เมตร ซึ่งได]ใช]วิธี GNSS 
Network ในการหาพิกัดทางราบของหมุดควบคุม ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค ดังน้ันการหา
ค̂าระดับโดยวิธี GNSS ควบคู̂กับการหาค̂าพิกัดทางราบ มาใช]แทนการหาค̂าระดับวิธี Closed Circuit 
Differential Leveling ซึ่งต้ังกล]องระดับยากลําบากมากและเสียเวลาในการทํางานมาก เพราะต]อง
รังวัดมาตรวจสอบค̂าคลาดเคลื่อนท่ีหมุดระดับอ]างอิงเปSนระยะทางรวม 5.6 กิโลเมตร วิธี GNSSจึง
เหมาะสําหรับโครงการน้ีมาก  
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ในการสํารวจเพ่ือออกแบบและก̂อสร]าง การท่ีจะหาค̂าระดับโดยวิธี GNSS มาแทนวิธี
ระดับ ควรใช] GPS receivers อย̂างน]อย 3 –4 เคร่ือง มาใช]รังวัดโดยเทคนิค Relative Positioning 
รังวัดวิธี Static อย̂างน]อย 1 ช่ัวโมง โดยจะให]ค^าพิกัดทางราบมาใช]งานด]วย   

2. ค̂าคลาดเคลื่อนท่ียอมให]ควรอยู̂ใน Order C2 – IIหรือดีกว̂าน่ันคือค̂าคลาดเคลื่อนทางราบ
และทางระดับจะต]องเท̂ากับหรือดีกว̂า 50 ppm. 

3. การหาค̂าระดับในการศึกษากล]องระดับท่ีนํามาใช]จะต]องมีความละเอียดและวิธีการรังวัด
ตามเกณฑAกําหนดงานระดับช้ันท่ี 3 

4. ควรจะได]ศึกษาเปรียบเทียบการรังวัดด]วยวิธีGNSS และวิธีระดับในหลายๆพ้ืนท่ีท่ี 
แตกต̂างกัน 
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บทคัดย�อ 

 ตามประกาศสํานักการบินพลเรือนแห̂งประเทศไทยการสํารวจเพ่ือทําแผนท่ีเปSนส^วนหน่ึงของ
งานจัดทํามาตรฐานคู̂มือสนามบินส^วนบุคคลขนงพระ ได]มีการสร]างหมุดควบคุมทางราบและหมุด
ควบคุมทางด่ิงกระจายในพ้ืนท่ีโครงการโดยโยงยึดกับหมุดจีพีเอสและหมุดระดับของกรมแผนท่ีทหาร
สําหรับใชัในการทําแผนท่ีและสํารวจจุดรายละเอียดต̂างๆ ทําแผนท่ีด]วยการบินถ̂ายภาพด]วยอากาศ
ยานไร]คนขับและโปรแกรม Pix 4 D ค̂าพิกัดและระดับของวัตถุและพ้ืนดินหาได]จากภาพออรAโธและ
หาโดย Robotic Total Statin และ RTK จากการตรวจสอบความถูกต]องแผนท่ีจํานวน 16 จุดแผนท่ี
มีความถูกต]องเทียบเท̂าแผนท่ีมาตราส^วน 1: 1000 ตามมาตรฐาน วสท. และASPRS โดยความ
ถูกต]องแผนท่ี  มีความเช่ือม่ัน 95%ตามมาตรฐาน FGDC ข]อมูลของท่ีต้ังสนามบิน พิกัดภูมิศาสตรA
จุดอ]างอิงสนามบิน ระดับความสูง และความสูงยีออยดA มิติและข]อมูลท่ีเก่ียวข]องของสนามบิน รวมท้ัง
แผนท่ีได]จัดทําให]เจ]าของเพ่ือจัดทํามาตรฐานคู̂มือสนามบินส^วนบุคคลขนงพระเปSนไปตามประกาศ
สํานักการบินพลเรือนแห̂งประเทศไทย 
 
คําสําคัญ: สํานักการบินพลเรือนแห̂งประเทศไทย, สนามบินขนงพระ,สนามบิน,ความถูกต]องแผนท่ี 
 

Abstract 
According tothe announcement of The Civil Aviation Authority of Thailand , 

surveying for mapping isa partial requirements for establishing of Private Aerodrome 
Manual Standard of KhanongPhra Airfield. Setting horizontal and vertical control 
pointsdistributed over the project area ,reference to GPS monuments and leveling 
monument of Department of Royal Thai Survey, for mapping and detail surveying. 
Photogrammetric mapping by drone and Pix 4 D Program.Coordinates and elevations 
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of objects and ground points are determined from Orthophotos andalsobyRobotic 
Total Station and by RTK. Map accuracy by checking 16 well-defined points 
,conforming to Equivalent Map Scale 1 : 1000 for Standards of EIT , ASPRS andFGDC 
Geospatial Positioning Standards at 95% confidence. Aerodrome site details, 
geographic coordinate ofaerodrome reference points,elevations and geoids 
undulation, aerodrome dimensions and related informations  includingmaps of this 
project has submitted to the ownerfor establishing of Private Aerodrome Manual 
Standard of KhanongPhra Airfield , conforming to the announcement of the Civil 
Aviation Authority of Thailand. 

 
Keywords: The Civil Aviation Authority of Thailand, KhanongPhra Airfield, Aerodrome, 
Map accuracy 
 
บทนํา 

สนามบินขนงพระเปSนสนามบินส^วนบุคคล ต้ังอยู̂ตําบลขนงพระ อําเภอปากช̂อง จังหวัด
นครราชสีมา มีความประสงคAท่ีจะให]มีการสํารวจและทําแผนท่ี เพ่ือดําเนินการให]เปSนไปตามประกาศ
สํานักการบินพลเรือนแห̂งประเทศไทย เร่ืองมาตรฐานคู̂มือสนามบินส^วนบุคคล พ.ศ. 2561 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือทําการสํารวจและจัดทําแผนท่ีสนามบินขนงพระให]เปSนไปตามประกาศสํานักการบิน
พลเรือนแห̂งประเทศไทย เร่ืองมาตรฐานคู̂มือสนามบินส^วนบุคคล พ.ศ. 2561 
 2. เพ่ือบินถ̂ายภาพด]วยอากาศยานไร]คนขับและจัดทําภาพถ̂ายและแผนท่ีเชิงเลข ให]เปSนไป
ตามมาตรฐาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. กรอบอ]างอิงระบบดาวเทียมจีพีเอส (GPS Reference Frame)  
ระบบกรอบอ]างอิงท่ีใช]อ]างอิงตําแหน̂งดาวเทียมจีพีเอสคือ World Geodetic System 1984 

(WGS84) ประกอบด]วยทรงรี WG584 และแกนอ]างอิงสามมิติ XYZ มีจุดศูนยAกลางมวลของโลกเปSน
จุดกําเนิดดังน้ันค̂าพิกัดแรกของเคร่ืองรับจึงเปSนค̂าพิกัดคารAทีเซียน XYZ เช̂นเดียวกับตําแหน̂ง
ดาวเทียมจากน้ันในเคร่ืองรับจีพีเอสและในเคร่ืองคอมพิวเตอรAก็จะมีโปรแกรมท่ีใช]ในการแปลงพิกัด

จากคารAทีเซียน XYZ เปSนค̂าพิกัดยีออเดติก (Geodetic Coordinates) ØÀh เม่ือ  คือยีออเดติก
ละติจูด (Geodetic Latitude) À คือยีออเดติกลองจิจูด(Geodetic Longitude) และh คือค̂าความ
สูงทรงรี (Ellipsoidal Height) และการแปลงจากค̂าพิกัดยีออเดติกเปSนค̂าพิกัดยูทีเอ็ม (UTM 
Coordinates) E และ N 
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นอกจากกรอบอ]างอิง WGS84 แล]ว ยังมีกรอบอ]างอิงท่ีใช]อ]างอิงตําแหน̂งระบบดาวเทียมจีพีเอสซึ่งมี
ความถูกต]องสูงกว̂ากรอบอ]างอิง WGS84 ก็คือกรอบอ]างอิง ITRF (International Terrestrial 
Reference Frame) ซึ่ งพัฒนาโดยหน̂วยงาน International GNSS Service (IGS) และ NASA 
อย̂างไรก็ตาม ตําแหน̂งระบบดาวเทียมจีพีเอสท่ีอ]างอิงกับกรอบอ]างอิงน้ีไม̂ได]ส^งลงมาพร]อมกับ
สัญญาณจากระบบดาวเทียมจีพีเอส แต̂สามารถดาวนAโหลดได]จากเว็บไซตAของ IGS โดยหากต]องการ
ความถูกต]องสูงต]องรอ 2-16 วันข้ึนอยู̂กับระดับความถูกต]องของตําแหน̂งดาวเทียมจีพีเอสท่ีต]องการ 
  
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การหาค̂าพิกัดหมุดควบคุมทางราบด]วยดาวเทียมจีพีเอส (Horizontal Control by GPS) 
           1.1 การยึดโยงพิกัดทางราบจากหมุดควบคุมจีพีเอสของกรมแผนท่ีทหารและค̂า
คลาดเคลื่อนท่ียอมให]ได]สร]างหมุดอ]างอิงอย̂างถาวร  3 หมุด (Permanent Monuments) เพ่ือใช]
เปSนจุดอ]างอิงของสนามบิน (Aerodrome Reference Point ) 1 จุด คือ หมุด GPS002 ต้ังอยู̂หน]า
อาคารท่ีทําการสนามบิน หมุดGPS001และGPS003ต้ังอยู̂ท่ีใกล]หัวทางว่ิง (Runway) ได]ต้ังกล]อง 
Geodetic GPS – Dual frequency เหนือหมุดท้ังสาม และเหนือหมุด GPS3704 ซึ่ งเปSนหมุด
ควบคุมจีพีเอสของกรมแผนท่ีทหาร Order C ทําเปSนโครงข̂าย (Network) โดยการรังวัดแบบ Static 
พร]อมกันเปSนคู̂ๆ ละไม̂น]อยกว̂า 1 ช่ัวโมง เพ่ือขจัด Systematic Error  เปSนการรังวัดยึดโยงกับพิกัด
ทางราบท่ีทราบค̂า โดยให]มีค̂าคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได]ในระดับ Order C1 คือ  1 : 100,000 หรือ 
1 0  ppm ซึ่ งห มุ ด GPS3704 มี ค̂ า พิ กั ด ภู มิ ศ าส ต รA  (Geographic Coordinate or Geodetic 
Coordinate) และพิกัด กริดยูทีเอ็ม (Grid UTM Coordinate) โดยใช]ทรงรี WGS84 เปSน Datum  
 

Name  Latitude  Longitude Ell.Height (m) Northing (m) Easting (m) 

GPS 3704 14°51'20.91077"N 101°40'25.42695"E 242.792 1,644,100.044 787,728.950 

 
1.2 การคํานวณปรับแก]โครงข̂าย( GNSS Network) ได]ทําการปรับแก]โครงข̂ายGNSS 

Network และคํานวณปรับแก]โดยใช] Magnet Tools Program มีค̂าคลาดเคลื่อนทางราบ 2.04 
ppm และมีผลการคํานวณค̂าพิกัดภูมิศาสตรA (Geodetic –WGS84 Coordinates) ความสูงเหนือ
ทรงรี (Ellipsoidal Height) และพิกัดยูทีเอ็ม (UTM-WGS-84 Coordinates ) ดังตาราง 

 

Name  Latitude  Longitude Ell.Height (m) Northing (m) Easting (m) 

GPS001 14°37'56.02645"N 101°27'41.31071"E 312.982 1,619,088.993 765,145.470 

GPS002 14°37'54.47848"N 101°27'52.95157"E 321.219 1,619,045.184 765,494.491 

GPS003 14°37'47.85017"N 101°28'17.40212"E 317.815 1,618,849.350 766,228.714 

GPS3704 14°51'20.91077"N 101°40'25.42695"E 242.792 1,644,100.044 787,728.950 
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2. การหาค̂าระดับหมุดควบคุมทางด่ิง ( Vertical Control by Three Wire Differential 
leveling) 

2.1 การยึดโยงค̂าระดับจากหมุดควบคุมทางด่ิงของกรมแผนท่ีทหารและค̂าคลาดเคลื่อนท่ี
ยอมให]ได]ใช]กล]องระดับ (Level) รังวัดหาค̂าระดับของหมุด GPS001 และหมุดGPS002 โดยรังวัด
อ̂านค̂าไม]ระดับแบบสามสายใย (Three wire differential leveling) จากหมุดควบคุมทางด่ิงช้ันหน่ึง
ของกรมแผนท่ีทหารคือหมุด SBM18244 มีค̂าระดับเท̂ากับ 312.8298 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล
ปานกลางของประเทศไทย โดยการรังวัดมายังหมุด GPS001และหมุด GPS002 แล]วรังวัดย]อนกลับไป
ยังหมุดSBM18244 เพ่ือตรวจสอบค̂าคลาดเคลื่อนว̂าอยู̂ในเกณฑAกําหนด 12 mm√K ซึ่งเปSนค̂า
คลาดเคลื่อนท่ียอมให]สําหรับงานรังวัดระดับควบคุมเกณฑAงานช้ันท่ี 3 หรือไม̂  
           2.2 การคํานวณปรับแก]ค̂าระดับของหมุดอ]างอิงของสนามบินจากการรังวัดหาค̂าระดับ
แบบสามสายใยระหว̂างหมุด GPS001 และหมุดGPS002 ซึ่งใช] เปSนหมุดอ]างอิงของสนามบิน 
(Aerodrome Reference Point) และหมุดระดับควบคุมของกรมแผนท่ีทหารเปSนการรังวัดหาค̂า
ระดับแบบครบวงจร (Closed Circuit Leveling) มีค̂าคลาดเคลื่อนเท̂ากับ 29.0 mm. มีระยะทาง
ท้ังหมด 20,801.6 เมตร โดยหาค̂าคลาดเคลื่อนท่ียอมให]ได]เท̂ากับ 12 mm√K = 12mm√20.802 = 
54.7 mm. ซึ่งอยู̂ในเกณฑAกําหนด จึงได]ทําการปรับแก] ได]ค̂าระดับท่ีปรับแก]แล]วของหมุด GPS001
เท̂ากับ 340.901 เมตร และหมุดGPS002 เท̂ากับ 349.177 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางของ
ประเทศไทย และได]รังวัดหาค̂าระดับของหมุดGPS003โดยรังวัดอ̂านค̂าไม]ระดับแบบสามสายใย
(Three wire differential leveling) จากหมุด GPS002 รังวัดมายังห มุด GPS003 แล] ว รังวัด
ย]อนกลับไปยังหมุด GPS002 เพ่ือตรวจสอบค̂าคลาดเคลื่อนว̂าอยู̂ในเกณฑAกําหนด 12 mm√K ซึ่งเปSน
ค̂าคลาดเคลื่อนท่ียอมให]หรือไม̂ จากการรังวัดมีค̂าคลาดเคลื่อนเท̂ากับ 8.0 mm. มีระยะทางท้ังหมด 
1,520.3 เมตร โดยค̂าคลาดเคลื่อนท่ียอมให]ได]เท̂ากับ 12mm√1.520 = 14.8 mm ซึ่งอยู̂ในเกณฑA
กําหนด จึงได]ทําการปรับแก] ได]ค̂าระดับท่ีปรับแก]แล]วของหมุด GPS003 เท̂ากับ 345.748 เมตร 
เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางของประเทศไทย ตามลําดับ 

ค̂าระดับหมุด GPS001หมุดGPS002และหมุด GPS003 อ]างอิงระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
(Mean Sea Level) แสดงไว]ในตารางข]างล^าง 
 

Point Elevation (m) Remark 

GPS001 340.901 

GPS002  :  Aerodrome Reference Point GPS002 349.177 

GPS003 345.748 

 
3. การรังวัดหาพิกัดและระดับของจุดรายละเอียดต̂างๆ (Details Survey) ในสนามบิน ใน

โครงการน้ีได]รังวัดหาพิกัดและระดับของจุดรายละเอียดต̂างๆในสนามบิน โดยการรังวัดด]วย GPS วิธี
RTK และใช] Robotic Total Station รังวัดด]วยวิธี Controlling Point Method ดังเช̂น การหาค̂า
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พิ กัดและระดับของศูนยAกลางทางว่ิง (Center line of runway) เปSน ค̂าพิ กัดและค̂าระดับ 
(Elevation) ซึ่งเปSนค̂าความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง (Orthometric height above mean 
sea level) และความสูงเหนือทรงรีเหนือทรงรี (Ellipsoidal height) 

4. พิกัดภูมิศาสตรAค̂าระดับ ความสูงยีออยดA ความลาด และทิศเหนือจริงของสนามบินและ
ทางว่ิง 

4.1 พิกัดภูมิศาสตรA (Geodetic Coordinate) พิกัดกริดยูทีเอ็มค̂าระดับ (Elevation) 
และความสูงยีออยดA (Geoid Undulation) ได]รังวัดหาพิกัด ระดับ และความสูงยีออยดAของสนามบิน
คือหมุด GPS001 หมุด GPS002และหมุด GPS002และจุดตามศูนยAกลางของทางว่ิง(Runway) โดย
ได]หาค̂าความสูงยีออยดA(Geoid Undulation) ของยีออยดA คือ MSL Thai (ระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ของประเทศไทย) เท̂ากับ -27.936 เมตร ซึ่งจากข]อมูลค̂าท่ีได] ค̂าระดับสูงเหนือนํ้าทะเลปานกลาง 
(Orthometric height above mean sea level ) และ ความสูงยีออยดA(Geoid Undulation) หรือ
ระยะระหว̂าง ทรงรี WGS84 กับ MSL Thai (ระดับนํ้าทะเลปานกลางของประเทศไทย) หาได]จาก
การยึดโยงจากหมุดควบคุมทางราบ (GPS3704) และหมุดควบคุมทางด่ิง(SBM18244) ของกรมแผนท่ี
ทหาร 

4.2 พิกัดกริดยูทีเอ็ม (UTM Coordinate) ค̂าระดับ (Elevation) ระยะทาง และความ
ลาดชัน (Slope) ทางว่ิงเม่ือได]รังวัดและทราบค̂าพิกัดและค̂าระดับ ตามแนวศูนยAกลางทางว่ิง 
(Centerline of runway) สามารถคํานวณหาระยะทางบนพ้ืนดิน (Ground distance) แล]วหารูปตัด
ตามยาวของศูนยAกลางทางว่ิง (Profile of runway) หาความลาดชัน (Slope) ของแต̂ละช̂วงหาค̂า
พิกัดและระดับของจุดก่ึงกลาง (Mid Point) คือท่ีจุดก่ึงกลางทางว่ิง(Mid Way)  

- ค̂าระดับจุดเร่ิมต]นทางว่ิง (Thresthold 10)  เท̂ากับ 342.887 เมตร  
- ค̂าระดับจุดสิน้สุดทางว่ิง (End of runway 28)  เท̂ากับ 346.393 เมตร  
- ค̂าระดับเฉลีย่ทางว่ิง (Mid Elev.)  เท̂ากับ 345.953 เมตร  
- ความยาวระยะทางทางว่ิง 780 เมตรความกว]าง 20 เมตร 
- ความลาดชันโดยเฉลี่ย เท̂ากับ  + 0.433 % 
 

 
 

ภาพท่ี 1 รูปตัดตามยาว (Profile of runway and Mid Point) ระยะทางและระดับต้ังแต̂หัวทางว่ิง
จนถึงท]ายทางว่ิง 
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Azimuth/Bearing of centerline of runway from True North-South 

Point 

Geodetic -WGS84 Coordinate Azimuth from Bearing from 

Latitude Longitude  True North True north -south 

D M S D M S D M S D M S 

Threshold 10 14 37 55.4 101 27 45.43 103 43 41.94 76 16 18.06 

End of runway 28 14 37 49.4 101 28 10.74 283 43 48.09 76 16 11.91 

Mid of runway 14 37 52.39 101 27 58.08 103 43 45.01 76 16 14.99 

 
4.3 พิกัดภูมิศาสตรA (Geographic Coordinate) และอาซิมุทจากทิศเหนือจริงของทางว่ิง 

(Azimuth from true north of runway) ค̂าอาซิมุทของศูนยAกลางทางว่ิงคํานวณจากค̂าพิกัดของ
จุดศูนยAกลางหัวทางว่ิง (Center Thresthold) และท่ีจุดศูนยAกลางปลายทางว่ิง (Center of End of 
runway) เปSนค̂าอาซิมุทจากทิศเหนือกริด (Grid north) ซึ่งเปSนทิศเหนือท่ีขนานกับทิศเหนือท่ีเม
ริเดียนกลาง (Central Meridian) ในระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) ท่ีหัวทางว่ิง 
มีค̂าอาซิมุทจากทิศเหนือกริดN103° 06’ 21.12” หรือ S 76° 53’ 38.88” E และมุมระหว̂างทิศ
เหนือจริงกับทิศเหนือกริดคือมุมสอบเมริเดียน (Convergence of Meridian ) เม่ือคํานวณหาค̂ามุม
สอบเมริเดียนท่ีหัวทางว่ิง (Thresthold) ได]เท̂ากับ 0° 37’ 20.82” ก็จะสามารถคํานวณหาอาซิมุท 
จากทิศเหนือจริงของศูนยAกลางทางว่ิงท่ี จุดหัวทางว่ิงเท̂ากับN103° 06’ 21.12” + 0° 37’ 
20.82”=N103° 43’ 41.94” หรือแบร่ิง (Bearing) เท̂ากับS 76° 53’ 38.88” E - 0° 37’ 20.82” = 
S 76°16’ 18.06” E และท่ีปลายทางว่ิง (End of runway) มีค^าอาซิมุทจากทิศเหนือกริดN 283° 06’ 
21.12” หรือ N 76° 53’ 38.88” W เม่ือคํานวณหาค̂ามุมสอบเมริเดียนท่ีปลายทางว่ิง (End of 
runway) ได]เท̂ากับ 0° 37’ 26.97” ก็จะสามารถคํานวณหาอาซิมุทจากทิศเหนือจริงของศูนยAกลาง
ทางว่ิงท่ีจุดปลายทางว่ิงเท̂ากับ N283° 06’ 21.12” + 0° 37’ 26.97”= N283° 43’ 48.09” หรือ 
แบร่ิง (Bearing) เท̂ากับ N 76° 53’ 38.88” W - 0° 37’ 26.97” = N 76°16’ 11.91” W  

 

 
 
ภาพท่ี 2 อาซิมุทจากทิศเหนือจริงของทางว่ิง ค̂าอาซิมุทของศูนยAกลางทางว่ิงคํานวณจากค̂าพิกัดของ

จุดศูนยAกลางหัวทางว่ิง และท่ีจุดศูนยAกลางปลายทางว่ิง 
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5. แผนท่ีเชิงเลข (Digital Map) ในโครงการน้ีได]จัดทําแผนท่ีเชิงเลข(Digital Map) และ 
DSM and Orthomosaic โดยใช]ระบบพิกัดกริดยูทีเอ็ม (Grid UTM-WGS84 Coordinate) และค̂า
ระดับ (Elevation) หรือค̂าความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางของประเทศไทย (Orthometric 
height from mean sea level of Thailand) ซึ่ ง ได] เปS น ไปตามมาตรฐานของ ASPRS (The 
American Society for Photogrammetry and Remote Sensing) และมาตรฐานของ FGDC  
( The Federal Geographiic Data Committee ) โดยมีความละเอียดถูกต]องเท̂ากับแผนท่ีภูมิ
ประเทศ มาตราส^ วน  1 : 1000 ตามมาตรฐานของASCE (The American Society of Civil 
Engineers) 

5.1 มาตรฐานความถูกต]องแผนท่ีเชิงเลข (Geospatial Accuracy Standards) จาก
ความถูกต]องทางราบของแผนท่ีมาตราส^วน 1 : 1000 (Hard Copy) ตามมาตรฐานของ ASCE เท̂ากับ 
800.00 มม. จะเท̂ากับความถูกต]องทางราบในเชิงเลข (Digital) ของแผนท่ีและภาพถ̂ายเท̂ากับ 
912.2  มม. ท่ีความเช่ือม่ัน 95 % ตามมาตรฐานของ FGDC และเท̂ากับความถูกต]องทางราบใน
เชิงเลขค̂าRMSEx และ ค̂าRMSEy เท̂ากับ 250 มม. ค̂าRMSEr เท̂ากับ 353.6 มม. ตามมาตรฐาน 
ของ ASPRS โดยมีค̂าความถูกต]องทางราบในเชิงเลขเท̂ากับ 611.9 มม.ท่ีความเช่ือม่ัน 95 %.ตาม
มาตรฐานของ FGDC และความถูกต]องทางด่ิงของแผนท่ีท่ีมีช̂วงเส]นช้ันความสูง 500 มม. ตาม
มาตรฐานของ ASCE เท̂ากับ 250.00 มม. จะเท̂ากับความถูกต]องทางด่ิงในเชิงเลข (Digital) ค̂า
RMSEzเท̂ากับ 167มม.ตามมาตรฐานของASPRS โดยมีค^าความถูกต]องทางด่ิงเชิงเลขเท̂ากับ 327 มม. 
ท่ีความเช่ือม่ัน 95 %.ตามมาตรฐานของ FGDC ดังแสดงรายละเอียดในตารางข]างล^าง 

 
Horizontal Accuracy  : Map Scale     1   : 1,000   

ASCE : CMAS   =  NMAS  =  0.8 x (1/Map scale) 800.000 mm 

RMSEr =  ( RMSEx2 + RMSEy2 )1/2  =  CMAS .√2/2.146   = 527.200 mm 

FGDC National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA) 95 % confidence 912.209 mm 

ASPRS 2014  :    RMSEx = RMSEy  = 250.000 mm 

ASPRS 2014  :    RMSEr  =  RMSEy.√2   = 353.553 mm 

FGDC National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA) 95 % confidence 611.925 mm 

Vertical Accuracy  : Contour Interval ( C.I.)   = 0.500 m 

ASCE  :  VMAS   =  (1/2) x C.I.     =                                                (1/2) x 0.50 0.250 m 

ASPRS 2014  : RMSEz = (1/3) C.I. =                     (1/3) x 0.50 0.167 m 

FGDC National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA) 95 % confidence 0.327 m 

 
6. การบินถ̂ายภาพทางอากาศและความถูกต]องของภาพถ̂ายและแผนท่ี ได]ทําการบิน

ถ̂ายภาพทางอากาศด]วยอากาศยานไร]คนขับ (UAV : Drone) ครอบคลุมพ้ืนท่ีสนามบินและพ้ืนท่ี
ข]างเคียง 0.802 ตารางกิโลเมตร Point Cloud ของภาพถ̂ายจํานวน 111 ภาพ โดยมีระยะทางเฉลี่ย
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ของจุดภาพ (GSD)เท̂ากับ 6.51cm./pixelมีจุดควบคุมภาพถ̂ายภาคพ้ืนดิน (Ground Control 
Point)  จํานวน 4 จุด และมีจุดตรวจสอบความถูกต]องภาพต̂อออโธ (DSM and Orthomosaic) 
จํานวน 16 จุด เม่ือบินถ̂ายภาพเสร็จแล]วได]คํานวณปรับแก]และทําการประมวลผลด]วยโปรแกรม  
Pix4D Mapper ซึ่งได]มีความละเอียดของจุดภาพDSM and Orthomosiaic Resolution เท̂ากับ 1x 
GSD = 6.51 cm. มีระบบพิกัดเปSนระบบ UTM ค̂าระดับอ]างอิงนํ้าทะเลปานกลาง (mean sea 
level ) ภาพถ̂ายและแผนท่ีเชิงเลขมีค̂าความถูกต]องทางราบและทางด่ิงอยู̂ในเกณฑAกําหนดของ 
ASPRS (The American Society for Photogrammetry and Remote Sensing) และมีความ
ถูกต]องท่ีความเช่ือม่ัน 95 % ตามตามมาตรฐานของ FGDC National Standard for Spatial Data 
Accuracy (NSSDA)   
 
ผลการวิจัย 

1. พิกัดทางภูมิศาสตรAของจุดอ]างอิงสนามบิน (Aerodrome Reference Point) ท่ีกําหนด
จากฐานอ]างอิงตามระบบ WGS-84 : Aerodrome Reference PointคือหมุดGPS002 มีค̂าพิกัด ค̂า
ระดับ และค̂าความสูงยีออยดA (Geoids Undulation) ดังแสดงในตารางข]างล^าง 

 

Point 

Geodetic -WGS84 Coordinate Elevation Geoid  

Latitude Longitude Ellipsoidal  Height Undulation 

D M S D M S Height above MSL (N) 

Aerodrome  
reference point 

14 37 54.48 101 27 52.95 321.219 349.177 -27.958 

 
2. ระดับความสูงของสนามบิน (Aerodrome Elevation) และค̂าความสูงยีออยดA (Geoids 

Undulation) : ใช]ค̂าท่ีมีระดับสูงสุดของทางว่ิง คือท่ีจุดปลายทางว่ิง (End of runway) มีค̂าพิกัด
ภูมิศาสตรA (Geographic Coordinate or Geodetic Coordinate) มีค̂าระดับ (Elevation) และค̂า
ความสูงยีออยดA (Geoids Undulation) ดังแสดงในตารางข]างล^าง 

 

Point 

Geodetic -WGS84 Coordinate Elevation Geoid  

Latitude Longitude Ellipsoidal  Height Undulation 

D M S D M S Height 
above 
MSL 

(N) 

Aerodrome Elevation 14 37 49.4 101 28 10.7 318.457 346.393 -27.936 

 
3. ระ ดับ ความ สู งขอ งหั วท าง ว่ิ ง  (Threshold) แล ะ ค̂ าค วาม สู ง ยี ออยดA  (Geoids 

Undulation) ระดับความสูงของสนามบิน และค̂าความสูงยีออยดA (Geoids Undulation) แต̂ละแห̂ง 
ระดับความสูงของปลายทางว่ิง และจุดท่ีมีความสูงและตํ่าท่ีสําคัญตามแนวทางว่ิง : ท่ีจุดหัวทางว่ิง จุด
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ปลายทางว่ิง และจุดก่ึงกลางทางว่ิง (Mid Way) มีพิกัด ระดับ และความสูงยีออยดA ดังแสดงในตาราง
ข]างล^าง 

 
Coordinates , Elevations , Geoid Undulation of Runway 

Point 

Geodetic -WGS84 Coordinate Elevations Geoid Distance 

Latitude Longitude Above Undulation from 

D M S D M S MSL Thai MSL Thai  beginning 

Threshold 14 37 55.40 101 27 45.43 342.887 -27.936 0.000 

Mid Way 14 37 52.39 101 27 58.08 346.443 -27.936 390.000 

End of runway 14 37 49.38 101 28 10.74 346.393 -27.936 780.000 

 
อภิปรายผล 

1. จากข]อมูลการวิจัย สามารถนํามากําหนด ความกว]างความยาว ความลาดชันลักษณะของ
พ้ืนผิวและประเภทของทางว่ิง ตําแหน̂งของหัวทางว่ิงท่ีเลื่อนไป (Displaced Threshold) พ้ืนท่ี
ปลอดภัยรอบทางว่ิง (Runway Strips) พ้ืนท่ีปลอดภัยปลายทางว่ิง (Runway End Safety Areas) 
รวมท้ังของทางหยุด (Stopways) ทางขับ และลักษณะของพ้ืนผิวลานจอดและหลุมจอดอากาศยาน 
โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

 
No
. 

Item Symbol 
Width 
(m) 

Length 
(m) 

Surface Remarks 

1 

Runway    20 780 Bitumen 
Slope + 0.433 
% 

Number of Runway : 
Threshold 

10         

Number of Runway  : End 28         

Displaced Threshold   − − − Nil 

2 

Runway strip  : Left (A)   9 340 Crushed rock   

Runway strip  : Left (B)   18 436 Crushed rock   

Runway strip  : Right (A)   14 340 Crushed rock   

Runway strip  : Right (B)   21 436 Crushed rock   

Runway End Safety : Threshold   38 100 Bitumen   

Runway End Safety : End   40 105 Bitumen   

Stop way   − − − Nil 

3 Taxi way   18 8 Bitumen   

4 
ลานจอด 10 25 56 Bitumen   

ลานจอด 28 128 50 Bitumen   
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 2. การบินถ̂ายภาพทางอากาศและความถูกต]องของภาพถ̂ายและแผนท่ี ได]ทําการบิน
ถ̂ายภาพทางอากาศด]วยอากาศยานไร]คนขับ และจัดทําภาพถ̂ายออโธสี 
 

NSSDA Horizontal Accuracy(x) =  0.172 m. ≤  0.612 m. for map scale  1 :  1,000 

NSSDA Horizontal Accuracy(y) =  0.137 m. ≤  0.612 m. for map scale  1 :  1,000 

NSSDA Vertical Accuracy = 0.156  m. ≤  0.327 m. for contour interval 0.50 m. 

NSSDA Horizontal  and Vertical  Accuracy at 95 % confidence level  

 : By The Federal Geographic Data Committee ( FGDC ) 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพถ̂าย Orthomosaic พ้ืนท่ีสนามบินขนงพระ  
 

ข�อเสนอแนะ 
เน่ืองจากในการทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข มาตราส^วน 1 : 1,000 มีการใช]การประมวลผล

ด]วยโปรแกรม Pix4D Mapper ซึ่งมีการใช]งานทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอรAสูงมาก พร]อมท้ังยัง
ใช]ระยะเวลาดําเนินการนานหลายช่ัวโมง จึงควรใช]งานคอมพิวเตอรA ท่ี มีรายละเอียดของ
ระบบปฏิบัติการและอุปกรณAของเคร่ืองคอมพิวเตอรAสูง 
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บทคัดย�อ 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล]อม ร̂วมกับหน̂วยงานท่ีเก่ียวข]อง 
จัดทําโครงการป�องกันและแก]ไขวิกฤตการณAนํ้าบาดาลและแผ^นดินทรุด ในระหว̂างปr พ.ศ.2521 – 
2524 ผลการวิจัยได]ข]อสรุปว̂าการทรุดตัวของพ้ืนดินในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส^วนใหญ^เกิดจากการ
สูบนํ้าบาดาลข้ึนมาใช]ในปริมาณมากเกินกว̂าท่ีนํ้าบาดาลตามธรรมชาติไหลเข]ามาแทนท่ีได]ทัน ในปr 
พ.ศ. 2526 ได]ออกมาตรการป�องกันและแก]ไขวิกฤตการณAนํ้าบาดาลและแผ^นดินทรุด ได]กําหนดพ้ืนท่ี
เขตวิกฤติอันดับ 1 มีอัตราการทรุดตัวของพ้ืนดินมากกว̂า 10 เซนติเมตรต̂อปr ในเขตกรุงเทพมหานคร
ช้ันใน ผลการติดตามการสํารวจระดับการทรุดตัวของพ้ืนดิน ต้ังแต̂พ.ศ. 2536 พบว̂า อัตราการทรุด
ตัวของพ้ืนดินสูงสุด 3 เซนติเมตรต̂อปr  อยู̂ในเขต อําเภอคลองด̂าน, อําเภอบางบ̂อ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
คําสําคญั: การทรุดตัวของพ้ืนดิน, ระดับพ้ืนดิน, นํ้าบาดาล   
 

Abstract 
To protect and solve groundwater crisis and Land subsidence in Bangkok 

Area, research project had been carried out by the Office of National Resources and 
Environmental Policy and Planning together with other concerned authorities 
between 1978- 1981 . From the research conclusion, it found that land subsidence in 
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Bangkok caused mainly by much more usage of groundwater than the replacement 
of the natural groundwater. Measure to protect and solve groundwater crisis and 
land subsidence had been issued in 1983. Level 1 critical inner Bangkok Area with the 
rate of subsidence more than 10 centimeters a year had been located. Leveling 
survey of land subsidence has been followed up continuously since 1993. Highest 
rate of land subsidence 3 centimeters a year were found in Khlong Dan and Bang Bo 
District, Samut Prakan Province.       

 
Keywords: land subsidence, Leveling survey, groundwater  
 
บทนํา 

เม่ือปr พ.ศ.2520 สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล]อมแห̂งชาติ (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล]อมในป\จจุบัน) ได]ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษAทรัพยากร
นํ้าบาดาลและป\ญหาการทรุดตัวของพ้ืนดินในเขตกรุงเทพมหานครจึงได]ร̂วมมือกับหน̂วยงานท่ี
เก่ียวข]องคือกรมทรัพยากรธรณี สถาบันเทคโนโลยีแห̂งเอเชีย และกรมแผนท่ีทหาร จัดทําโครงการ
ป�องกันและแก]ไขวิกฤตการณAนํ้าบาดาลและแผ^นดินทรุดในระหว̂างปr พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 
ผลการวิจัยตามโครงการฯได]ข]อสรุปว̂าสาเหตุใหญ^ของการทรุดตัวของพ้ืนดินในเขตกรุงเทพมหานคร
เกิดจากการสูบนํ้าบาดาลข้ึนมาใช]ในปริมาณมากเกินกว̂าท่ีนํ้าบาดาลตามธรรมชาติจะไหลเข]ามา
แทนท่ีได]ทันสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล]อมแห̂งชาติจึงได]เสนอมาตรการป�องกันและแก]ไข
วิกฤตการณAนํ้าบาดาลและแผ^นดินทรุดในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือเปSนแนวทางให]หน̂วยงานท่ี
เก่ียวข]องยึดถือปฏิบัติโดยคณะรัฐมนตรีได]มีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี 15 มีนาคมพ.ศ.2526 ซึ่ง
หลักการท่ีสําคัญคือกําหนดวิธีการและแนวทางดําเนินการท่ีจะทําให]ระดับนํ้าบาดาลไม̂ลดตํ่าลงไปกว̂า
ป\จจุบัน (พ.ศ.2526) และให]ระดับนํ้าบาดาลกลับคืนสู^สภาพท่ีใกล]เคียงกับสภาพเดิมมากท่ีสุดโดยมิให]
มีผลกระทบต̂อเศรษฐกิจและความเดือดร]อนแก̂ผู]ใช]นํ้าบาดาล   

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือรวบรวมและตรวจสอบข]อมูลค̂าระดับสูงของหมุดหลักฐานระดับผิวท่ีลึกจากผิวพ้ืนดิน 
1 เมตร บริเวณสถานีวัดแผ^นดินทรุดของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล]อม หมุดหลักฐานระดับแบบ ง (PBM) ของกรมแผนท่ีทหาร ภายในโครงข̂ายระดับทรุดตัว
ของพ้ืนดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปrสํารวจพ.ศ.2532 และปrสํารวจ พ.ศ.2561 ซึ่ง
เปSนเวลาท่ีห^างกัน 25 ปr 
 2. เพ่ือให]ทราบสถานภาพ ขนาด และอัตราการทรุดตัวของพ้ืนดินเปSนบริเวณของเขตการ
ปกครองตามตัวเลขค̂าความต̂างระดับสูงของหมุดหลักฐานเปSนกลุ^มไปตามท่ีกําหนด 
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 3. ทําให]หน̂วยงานและองคAกรท่ีเก่ียวข]องได]รับทราบข]อมูลแผ^นดินทรุด เพ่ือการบริหาร
จัดการเร่ืองงานด]านการใช]นํ้าบาดาลในจํานวนท่ีเหมาะสมต̂อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. ความหมายของการระดับ 
การระดับเปSนการหาความสัมพันธAของค̂าระดับสูงของจุดต̂างๆ บนผิวโลกในแนวด่ิงโดยใช]

พ้ืนผิวระดับธรรมชาติอันหน่ึงเปSนพ้ืนผิวอ]างอิงหลัก ซึ่งปกติจะใช] “Local Geoid” หรือท่ัวไปเรียกว̂า 
“พ้ืนระดับทะเลปานกลาง” 

 วิธีการระดับโดยท่ัวไปเปSนการหาค̂าต̂างระดับ ซึ่งเร่ิมจากจุดท่ีรู]ค̂าระดับสูงแล]ว มี
วิธีการทําระดับท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1) Geometric (Spirit) Leveling 

2) Trigonometric Leveling 

3) Tacheometric (Stadia) Leveling 

4) Barometric Leveling 

“การระดับยีออเดติค” หมายถึง การวัดค̂าต̂างระดับโดยตรงด]วยกล]องระดับและไม]
เล็งระดับเปSนวิธีที่ให]ความละเอียดถูกต]องท่ีสุด 

2. งานรังวัดควบคุมทางด่ิง 
 ค̂าระดับสูงของหมุดหลักฐานการระดับของโครงข̂ายแห̂งชาติ ในป\จจุบันคือระยะเชิงเส]นท่ี
เรียกว̂า “Orthometric Heights” ท่ีอ]างอิงกับระดับทะเลปานกลาง (MSL) สําหรับประเทศไทยใช]ค^า
ระดับทะเลปานกลางท่ีสถานีวัดนํ้า ตําบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธA ระหว̂างปrพ.ศ.2453 – 
2459 ได]ค̂าระดับสูงของหมุด BMA เฉลี่ย 5 ปr เท̂ากับ 1.4477เมตร การสํารวจระดับช้ันท่ี 1 เร่ิมในปr 
พ.ศ. 2455 ได]มีการปรับแก]โครงข̂ายระดับเปSนคร้ังแรกเฉพาะส^วนเหนือของ จังหวัดสระบุรี และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได]วงจรบรรจบ จํานวน 7 วงจร และการปรับแก]ระดับคร้ังต̂อมาทําเปSนส^วนๆ 
โดยใช]ค^าระดับสูงของพ้ืนหลักฐานอ]างอิงทางระดับ พ.ศ. 2503 เปSนค̂าคงท่ี ต̂อมาในปr พ.ศ.2525 ได]มี
การปรับปรุงแก]โครงข̂ายระดับพร]อมกันท้ังโครงโดยใช]ค̂าระดับสูงของหมุด BMA เปSนค̂าคงท่ี (เฉพาะ
ส^วนเหนือเกาะหลัก) ผลลัพธAของค̂าระดับสูงท่ีได]ใช]เปSน “พ้ืนหลักฐานทางด่ิง ปr พ.ศ. 2525” ให]กับ
การปรับแก]คร้ังต̂อมา 

3. การจําแนกประเภทและมาตรฐานความถูกต]อง  
 งานรังวัดความคุมทางด่ิง โดยการสํารวจระดับยีออเดติคในช้ันของงานท่ีมีความละเอียด
ถูกต]องสูง จะให]ค̂าระดับของหมุดหลักฐานตามสายการระดับต̂างๆ ท่ีมีรูปแบบเปSนวงจรป�ด และค̂า
ระดับสูงท่ีได]โดยการรังวัดค̂าต̂างระดับระหว̂างหมุดหลักฐานต̂อเน่ืองกันไป 
 การจําแนกประเภทและมาตรฐานความถูกต]อง จัดทําโดย FGCC (Fedderal Geodetic 
Control Committee 1975) และจากการทบทวนของ ASCE, ACSM และ AGU ได]จําแนกประเภท
เปSน ช้ัน 1, ช้ัน 2 และช้ัน 3 เหมือนเดิม (ค.ศ. 1957) 
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 งานระดับช้ัน 1 ใช]ในการพัฒนาโครงข̂ายพ้ืนฐานของโครงข̂ายควบคุมทางด่ิงแห̂งชาติ แต̂ละ
สายการระดับจะต]องเข]าบรรจบท่ีหมุดหลักฐานช้ันท่ี 1 เพ่ือให]มีการบรรจบวงรอบระดับข้ึนมา แต̂ละ
สายการระดับแบ̂งออกเปSนตอนระดับซึ่งมีหมุดหลักฐานห̂างกันประมาณ 1-2 กิโลเมตรแต̂ละตอนการ
ระดับทําการรังวัดค̂าต̂างระดับ ทําไป-กลับ ค̂าความแตกต̂างในการ ทําไป-กลับ จะต]องไม̂เกิน 3.0 

มม. สําหรับงานช้ันท่ี 1 ประเภท 1 และ 4.0 มม.  ของงานช้ัน 1 ประเภท 2 โดยท่ี K คือ
ระยะทางกิโลเมตร สําหรับงานระดับในเขตมหานครแนะนําให]ใช]เกณฑAมาตรฐานเดียวกันน้ี ยกเว]น 
สายงานสั้นๆ 
  
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. หมุดหลกัฐาน 
การสร]างสถานีวัดแผ^นดินทรุด ต้ังแต̂ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2541  รวม 59 สถานี  อยู̂ใน

ความรับผิดชอบของสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล]อม ในปr พ.ศ. 2561 
คงเหลือสถานีวัดแผ^นดินทรุด จํานวน 28 สถานีเท̂าน้ัน การเปรียบเทียบข]อมูลค̂าระดับสูง ในสอง
ช̂วงเวลาจึงมีจํากัด ส^วนหมุดหลักฐาน PBM ระดับลึก 1 เมตร ของกรมแผนท่ีทหาร ท่ีอยู̂ในสายระดับ
ท่ีตรงกันจะเปSนตัวเสริมข]อมูลค̂าระดับสูง ให]กระจายออกไปเต็มพ้ืนท่ีสํารวจ จํานวน 13 หมุด  

  

 
 

ภาพท่ี 1 โครงข̂ายระดับการทรุดตัวของพ้ืนดิน 
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2. จัดทําแผนท่ีแสดงตําแหน̂งหมุดหลักฐาน 
 กรมแผนท่ีทหารได]มอบหมายให]เจ]าหน]าท่ีสํารวจทําการรังวัดค̂าพิกัดตําแหน̂งของหมุด
หลักฐานตลอดเส]นทางการเดินระดับ ด]วยเคร่ืองมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ไว]ด]วย โดยแสดงเปSน
ค̂า ละติจูดและลองติจูด ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการกําหนดตําแหน̂งหมุดระดับลงในแผนท่ี ได]
กําหนดขอบเขตโครงการสํารวจระดับทรุดตัวของพ้ืนดินไว] ดังน้ี 

- ในแนวตะวันออก-ตะวันตก เร่ิมท่ี ลองติจูด 99 องศา 50 ลิปดา ตะวันออก ถึง ลองติจูด 
101 องศา 25 ลิปดา ตะวันออก 

- ในแนวเหนือ-ใต] เร่ิมท่ี ละติจูด 13 องศา 25 ลิปดา เหนือ ถึง ละติจูด 14 องศา 15 ลิปดา เหนือ 
ภายหลังจากสร]างระวางแผนท่ีได] ทราบค̂าพิกัดหมุดหลักฐาน ทราบค̂าขนาดการทรุดตัวของ

พ้ืนดิน เราสามารถลงตําแหน̂งหมุดหลักฐานตามต]องการได] โดยใช]โปรแกรม Civil3D 
3. การคํานวณหาค̂าระดับทรุดตัวของพ้ืนดิน 
การหาค̂าระดับทรุดตัวของพ้ืนดิน ในช̂วงเวลาต̂างกัน  25 ปr  โดยการเปรียบเทียบค̂า

ระดับสูงหมุดหลักฐานท่ีมสีภาพสมบูรณAตรงกัน โดยใช]สมการ 
 ค̂าระดับทรุดตัว  =  ( ระดับสูงปr พ.ศ. 2561 ) - ( ระดับสงูปr พ.ศ.2536 ) 
ถ]าต]องการแสดงค̂าเปSนอัตราการทรุดตัวของพ้ืนดินให]เอา  25  ปr  ไปหารค̂าระดับทรุดตัว  

จะได]ผลลัพธA เปSน อัตราการทรุดตัวต̂อปr  ซึ่งข]อมูลค̂าระดับทรุดตัว ระหว̂าง ปr  พ.ศ 2536 – 2561   
 

ตารางท่ี 1 ค̂าระดับสูงหมุดหลักฐาน CI-1 และ PBM (ระดับลึก 1 เมตร) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระหว̂างปr พ.ศ.2536 กับ พ.ศ.2561 
 

ชื่อหมุด
หลักฐาน 

ชื่อสถานที่ต้ัง 
 

พิกัด 
ค�าระดับสูง(Elevation )  / 

Height Above MSL 
ละติจูด 
ลองติจูด 

 

พ.ศ. 2561 
(เมตร) 

พ.ศ.2536 
(เมตร) 

ระดับทรุดตัว 
ปe 61 – ปe 36 
(เซนติเมตร) 

CI 1-1 กฟผ. บางกรวย นนทบุร ี 13-48-37 
100-30-27 

2.0254 2.2412 - 21.58 

CI 7 - 1 วัดราชบูรณะ(วดัเลียบ) 
 เขตพระนคร 

13-44-31 
100-29-59 

1.4138 1.6069 - 19.31 

CI 8 – 1 
 

คณะพานิชยAศาสตรAฯ  
จุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย 

13-44-03 
100-31-47 

1.2756 1.5976 - 32.20 

CI 11- 1 ร.พ.สมเด็จพระป��นเกล]า  
ถ.ตากสิน (รพ.ทหารเรือ) 

13-42-36 
100-29-14 

1.5450 1.7358 -19.00 

   CI 15 - 1 บ̂อบําบัดนํ้าเสียดอนเมือง 13-56-20 
100-36-27 

1.7134 2.2857 - 57.20 
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ชื่อหมุด
หลักฐาน 

ชื่อสถานที่ต้ัง 
 

พิกัด 
ค�าระดับสูง(Elevation )  / 

Height Above MSL 
ละติจูด 
ลองติจูด 

 

พ.ศ. 2561 
(เมตร) 

พ.ศ.2536 
(เมตร) 

ระดับทรุดตัว 
ปe 61 – ปe 36 
(เซนติเมตร) 

CI 16 – 1 กองบินตํารวจ ถนนราม
อินทรา เขตบางเขน 

13-51-15 
100-38-04 

1.2445 1.5793 -33.48 

CI 19 - 1 สถานีไทยที.ว.ี สี ช̂อง 3  
ถ.เพชรเกษม หนองแขม 

   13-42-32 
100-21-39 

1.3377 1.4661 - 12.84 

CI 20 – 1 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล]า–ลาดกระบัง  
(PBM.2566) 

13-43-35 
100-46-40 

0.5752 1.4244 - 84.92 

CI 31-1 
 

สนามเด็กเล̂น เทศบาลเมือง)  
สมุทรปราการ  (PBM.2568) 

13-35-52 
100-35-50 

1.3610 1.4955 - 13.45 

CI 32-1 
 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
(PBM.1307) 

13-32-51 
100-16-26 

1.3950 1.8624 - 46.74 

CI 33-1 
 

ศูนยAบริการสาธารณสุขที่ 2 
อ.เมืองนนทบุรี  (PBM.1650) 

13-50-33 
100-29-33 

1.6242 1.7940 - 16.98 

CI 34-1 
 

วัดไทรใหญ^ อ.ไทรน]อย  
จ.นนทบุรี  (PBM.2616) 

13-58-35 
100-18-36 

2.5445 2.6666 - 12.21 

   CI 36-1 ที่ว^าการอําเภอลาดบัวหลวง 
PBM.1717/34 

14-09-58 
100-18-28 

3.1827 3.3756 - 19.29 

   CI 37-1 
 

พุทธมณฑลทล.3310 
(ทางออก)  อ.ศาลายา  
นครปฐมPBM.1714/33 

13-46-31 
100-19-40 

1.4553 .9387 -48.34 

CI 39-1 
 

ร.ร.เทศบาลศรบุีณยานุสรณA 
อ.กระทุ^มแบน  (PBM.1715) 

13-39-23 
100-16-06 

0.8974 1.0756 - 17.82 

  CI 47-1 
 

ร.ร.หลวงพ^อปานคลองด^าน
อนุสรณA อ.คลองด^าน 
(PBM.1702) 

13-30-23 
100-50-00 

0.2308 .1619     - 93.11 

                                        หมุดหลักฐานกรมแผนทีท่หารในสายการระดับ 

BMR.8 ปากบ̂อสํารวจนํ้ามัน
ป�โตรเลียม บางแวก ภาษี
เจริญ 

13-44-37 
100-22-06 

1.4076 1.5482 - 14.09 

PBM.1402 ร.ร.วดัมงคลนิมติ ถ.เทพารักษA 
อ.บางบ̂อ จ.สมุทรปราการ 

13-35-30 
100-47-22 

-0.0336 0.7388 - 77.24 
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ชื่อหมุด
หลักฐาน 

ชื่อสถานที่ต้ัง 
 

พิกัด 
ค�าระดับสูง(Elevation )  / 

Height Above MSL 
ละติจูด 
ลองติจูด 

 

พ.ศ. 2561 
(เมตร) 

พ.ศ.2536 
(เมตร) 

ระดับทรุดตัว 
ปe 61 – ปe 36 
(เซนติเมตร) 

PBM.1474 วัดคลองขวาง อ.ไทรน]อยจ.น
นทบุรี (ทล.346) 

14-01-27 
100-19-48 

2.2563 2.3710 - 11.47 

PBM.1483 ประตูน้ําคลองรงัสิตทล.305(
ระหว^างคลอง 8-9) 

14-02-19 
100-47-04 

3.3759 3.5835 - 20.76 

PBM.1484 ประตูน้ําธรรมราชา ถ.เลียบ
คลอง13บางประอิน 

14-04-37 
100-53-37 

3.9806 4.1286 - 14.80 

PBM.1703 สนง.เขตบางขุนเทียน  
ถ.พระราม 2 

13-39-37 
100-26-07 

0.2859 1.0563 - 77.04 

PBM.1709 วัดเพรางาย อ.ไทรน]อย 
นนทบุร ี

13-54-56 
100-19-36 

1.7599 2.0785 - 31.86 

PBM.1858 สถานีประมงนํ้าจืด อ.บาง
บ̂อจ.สมุทรปราการ 

13-37-45 
100-51-48 

0.0501 0.8547 - 80.46 

PBM.1859 
 

สํานักงานปฏิบตัิการเรอืขดุที่ 
3 ชป.ถนนหลวงแพ^ง อ.บางบ̂อ 

13-41-27 
100-51-55 

0.4006 1.1253 - 72.47 

PBM.1871 ร.ร.แสมขาววิทยา ทล.3 
อ.บางประกง  
จ.สมุทรปราการ 

13-28-43 
100-54-33 

1.4365 1.9192 - 48.27 

PBM.1879 ประตูน้ําถ.เลียบคลอง13 
บ]านปากคลอง ลําลูกกา 

13-57-32 
100-53-42 

3.0699 3.3577 - 28.78 

PBM.1880 ร.ร.รวมราษฎรAสามัคคี  
ถ.ทล.ชบ.ปท. 3035 ลําลูกกา 

14-00-48 
100-53-40 

2.1702 2.6685 - 49.83 

 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยคร้ังน้ี เปSนการกําหนดกรอบเวลาการสํารวจระดับเปรียบเทียบค̂าระดับสูงของหมุด
หลักฐาน ต้ังแต̂ปrสํารวจ พ.ศ. 2536  ถึง พ.ศ 2561  ห̂างกัน 25 ปr  เพ่ือจะได]ทราบขนาดการทรุดตัว
เปSนกลุ^มพ้ืนท่ีหรือเปSนบริเวณรายพ้ืนท่ี แล]วแต̂กรณี 

จากข]อมูลค̂าระดับสูงหมุดหลักฐาน CI – 1 และ PBM ท่ีมีความลึก 1 เมตรจากผิวดิน ได]
แบ̂งกลุ^มระดับทรุดตัวเปSน 4 กลุ^ม ในช̂วงเวลา 25 ปr ดังน้ี 

กลุ�มท่ี 1 มีขนาดการทรุดตัวของพ้ืนดินระดับ 70 – 90 เซนติเมตร ได]แก̂ เขตพ้ืนท่ีอําเภอบาง
บ̂อ คลองด̂าน จังหวัดสมุทรปราการ และเขตลาดกระบัง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร คิดเปSน
อัตราการทรุดตัว เฉลี่ย 3 เซนติเมตร ต̂อปr 
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กลุ�มท่ี 2 มีขนาดการทรุดตัวของพ้ืนดินระดับ 40 – 60 เซนติเมตร ได]แก̂ เขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี คิดเปSนอัตราการ
ทรุดตัว เฉลี่ย 2 เซนติเมตร ต̂อปr 

กลุ� ม ท่ี  3  มี ขนาดการท รุด ตั วของพ้ื น ดิน  ระ ดับ  20  – 39 .9  เซน ติ เมตร ได] แ ก̂  
เขตพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย อําเภอไทรน]อย จังหวัดนนทบุรี อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเขต
ปทุมวัน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร คิดเปSนอัตราการทรุดตัว 1 เซนติเมตร ต̂อปr 

กลุ�มท่ี 4 มีขนาดการทรุดตัวของพ้ืนดิน ระดับน]อยกว̂า20 เซนติเมตร ได]แก̂เขตพ้ืนท่ี เขต
พระนคร เขตธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอเมืองนนทบุรี 
คิดเปSนอัตราการทรุดตัว 0.6 เซนติเมตร ต̂อปr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงขนาดทรุดตัวของหมุดหลักฐาน ต้ังแต̂ พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ.2561  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยตามโครงการฯ ได]ข]อสรุปว̂า สาเหตุส^วนใหญ^ของการทรุดตัวของพ้ืนดิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร เกิดจากการสูบนํ้าบาดาลข้ึนมาใช] ในปริมาณท่ีมากเกินกว̂านํ้าบาดาลตามธรรมชาติ
จะไหลเข]ามาทดแทนท่ีได]ทัน เพ่ือมิให]มีผลกระทบต̂อเศรษฐกิจ และความเดือดร]อน แก̂ผู]ใช]นํ้าบาดาล 
คณะรัฐมนตรีจึงได]มีมติ ให]กําหนดมาตรการป�องกัน และแก]ไขวิกฤตการณAนํ้าบาดาล และแผ^นดิน
ทรุด มาตรการแรก คือ มีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีภายในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เปSนเขตควบคุมของมาตรการ ตามลําดับความรุนแรงของการ
ทรุดตัวของพ้ืนดิน โดยแบ̂งเปSนเขตวิกฤต 3 อันดับ 
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 เขตวิกฤต อันดับ 1 มีอัตราการทรุดตัวของพ้ืนดินมากกว̂า 10 เซนติเมตรต̂อปr ได]แก̂ เขต
บางเขน เขตบางกะป� เขตห]วยขวาง เขตพระโขนง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อําเภอพระ
ประแดง อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
 เขตวิกฤต อันดับ 2 มีอัตราการทรุดตัวของพ้ืนดิน ระหว̂าง 5 – 10 เซนติเมตร ต̂อปr ได]แก̂ 
เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 เขตวิกฤต อันดับ 3 มีอัตราการทรุดตัวของพ้ืนดิน น]อยกว̂า 5 เซนติเมตร ต̂อปr ได]แก̂ บริเวณ
นอกเหนือจากเขตวิกฤต อันดับ 1 และ 2 
 
ข�อเสนอแนะ 

การติดตามสถานการณA ในพ้ืนท่ีวิกฤตการณAนํ้าบาดาล  และแผ^นดินทรุด เปSนเร่ืองสําคัญ ใน
การใช]ทรัพยากรนํ้าบาดาลเพ่ืออุปโภค บริโภคและการอุตสาหกรรม ซึ่งการติดตามการทรุดตัวของ
พ้ืนดินน้ัน มีหลายวิธี  นอกจากวิธีการสํารวจระดับท่ีกรมแผนท่ีทหารดําเนินการอยู̂เปSนประจําทุกปr  
ยังมีเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลในช̂วงคลื่นไมโครเวฟ ท่ีใช]ในการวิเคราะหAข]อมูลภาพถ̂ายดาวเทียม
แบบอนุกรมเวลา ท่ีเรียกว̂า  Interferometric  Synthetic  Aperture  Radar  (InSAR ) เปSนอีก
วิธีการหน่ึง  ซึ่งมีการค]นคว]าวิจัย และพัฒนาอย̂างต̂อเน่ือง  ในการวัด ติดตามและวิเคราะหA  โดยใช]
ความรู]ในเร่ืองค̂าต̂างเฟส ของคลื่นไมโครเวฟ จากภาพถ̂ายดาวเทียมระบบเรดารA 
 ดังน้ัน สมควรสนับสนุนให]ใช]เทคนิคของ  InSAR ควบคู̂กับการสํารวจระดับ เพ่ือให]การ
ติดตามการทรุดตัวของพ้ืนดินเปSนไปอย̂างมีประสิทธิภาพและถูกต]องแม̂นยํามากข้ึน 
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บทคัดย�อ 

 ตามประกาศสํานักการบินพลเรือนแห̂งประเทศไทยการสํารวจเพ่ือทําแผนท่ีเปSนส^วนหน่ึงของ
งานจัดทํามาตรฐานคู̂มือสนามบินส^วนบุคคลบ]านธิ ได]มีการสร]างหมุดควบคุมทางราบและหมุด
ควบคุมทางด่ิงกระจายในพ้ืนท่ีโครงการโดยโยงยึดกับหมุดจีพีเอสและหมุดระดับของกรมแผนท่ีทหาร
สําหรับใชัในการทําแผนท่ีและสํารวจจุดรายละเอียดต̂างๆ ทําแผนท่ีด]วยการบินถ̂ายภาพด]วยอากาศ
ยานไร]คนขับและโปรแกรม Pix 4 D ค̂าพิกัดและระดับของวัตถุและพ้ืนดินหาได]จากภาพออรAโธ และ
หาโดย Robotic Total Statin และ RTKจากการตรวจสอบความถูกต]องแผนท่ีจํานวน 11 จุด แผนท่ี
มีความถูกต]องเทียบเท̂าแผนท่ีมาตราส^วน 1: 1000 ตามมาตรฐาน วสท.และASPRSโดยความถูกต]อง 
แผนท่ี มีความเช่ือม่ัน 95% ตามมาตรฐาน FGDC ข]อมูลของท่ีต้ังสนามบิน พิกัดภูมิศาสตรAจุดอ]างอิง
สนามบิน ระดับความสูง และความสูงยีออยดA มิติและข]อมูลท่ีเก่ียวข]องของสนามบิน รวมท้ังแผนท่ีได]
จัดทําให]เจ]าของเพ่ือจัดทํามาตรฐานคู̂มือสนามบินส^วนบุคคลบ]านธิ เปSนไปตามประกาศสํานักการบิน
พลเรือนแห̂งประเทศไทย 
 
คําสําคญั : สํานักการบินพลเรือนแห̂งประเทศไทย, สนามบินบ]านธิ, สนามบิน, ความถูกต]องแผนท่ี 

 
Abstract 

According tothe announcement of The Civil Aviation Authority of Thailand, 
surveying for mapping isa partial requirementsfor establishing of Private Aerodrome 
Manual Standard of Ban Thi Airfield. Setting horizontal and vertical control 
pointsdistributed over the project area ,reference to GPS monuments and leveling 
monument of Department of Royal Thai Survey,for mapping and detail surveying. 
Photogrammetric mapping by drone and Pix 4 D Program.Coordinates and elevations 
of objects and ground points are determined from Orthophotos andalsobyRobotic 
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Total Station and by RTK. Map accuracy by checking 11 well-defined points conforms 
to Equivalent Map Scale 1 : 1000 for Standards of EIT , ASPRS andFGDC Geospatial 
Positioning Standards at 95% confidence. Aerodrome site details, geographic coordinate 
ofaerodrome reference points,elevations and geoids undulation, aerodrome dimensions 
and related informations includingmaps of this project has submitted to the ownerfor 
establishing of Private Aerodrome Manual Standard of Ban Thi Airfield, conforming to 
the announcement of the Civil Aviation Authority of Thailand. 

 
Keywords: The Civil Aviation Authority of Thailand, Ban Thi Airfield,Aerodrome, Map 
accuracy. 
 
บทนํา 

สนามบินบ]านธิเปSนสนามบินส^วนบุคล ต้ังอยู̂เลขท่ี 126 หมู̂ท่ี 16 ตําบลบ]านธิ อําเภอบ]านธิ
จังหวัดลําพูน พ้ืนท่ีอยู̂ตรงรอยต̂อระหว̂างจังหวัดเชียงใหม̂และจังหวัดลําพูน  อยู̂ห̂างจากตัวเมือง
ลําพูน 20 กิโลเมตร และอยู̂ห̂างจากตัวเมืองเชียงใหม̂ 22 กิโลเมตรมีความประสงคAท่ีจะให]มีการ
สํารวจและทําแผนท่ี เพ่ือดําเนินการให]เปSนไปตามประกาศสํานักการบินพลเรือนแห̂งประเทศไทย 
เร่ืองมาตรฐานคู̂มือสนามบินส^วนบุคคล พ.ศ. 2561 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือทําการสํารวจสนามบินขนงพระให]เปSนไปตามประกาศสํานักการบินพลเรือนแห̂ง
ประเทศไทย เร่ืองมาตรฐานคู̂มือสนามบินส^วนบุคคล พ.ศ. 2561 
 2. เพ่ือทําแผนท่ีสนามบินขนงพระให]เปSนไปตามประกาศสํานักการบินพลเรือนแห̂งประเทศ
ไทย เร่ืองมาตรฐานคู̂มือสนามบินส^วนบุคคล พ.ศ. 2561 
 3. เพ่ือบินถ̂ายภาพด]วยอากาศยานไร]คนขับและจัดทําภาพถ̂ายและแผนท่ีเชิงเลข ให]เปSนไป
ตามมาตรฐาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. กรอบอ]างอิงระบบดาวเทียมจีพีเอส (GPS Reference Frame)  
ระบบกรอบอ]างอิงท่ีใช]อ]างอิงตําแหน̂งดาวเทียมจีพีเอสคือ World Geodetic System 1984 

(WGS84) ประกอบด]วยทรงรี WG584 และแกนอ]างอิงสามมิติ XYZ มีจุดศูนยAกลางมวลของโลกเปSน
จุดกําเนิดดังน้ันค̂าพิกัดแรกของเคร่ืองรับจึงเปSนค̂าพิกัดคารAทีเซียน XYZ เช̂นเดียวกับตําแหน̂ง
ดาวเทียมจากน้ันในเคร่ืองรับจีพีเอสและในเคร่ืองคอมพิวเตอรAก็จะมีโปรแกรมท่ีใช]ในการแปลงพิกัด

จากคารAทีเซียน XYZ เปSนค̂าพิกัดยีออเดติก (Geodetic Coordinates) ØÀh เม่ือ  คือยีออเดติก
ละติจูด (Geodetic Latitude) À คือยีออเดติกลองจิจูด(Geodetic Longitude) และh คือค̂าความ
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สูงทรงรี (Ellipsoidal Height) และการแปลงจากค̂าพิกัดยีออเดติกเปSนค̂าพิกัดยูทีเอ็ม (UTM 
Coordinates) E และ N 
 2. การหาความสูงยีออยดA (Geoid Undulation) 

จากการคํานวณหาค̂าระดับหมุด A และหมุด Bด]วยกล]องระดับ โดยการถ̂ายระดับจากหมุด
ระดับควบคุมของกรมแผนท่ีทหาร ซึ่งอ]างอิงระดับนํ้าทะเลปานกลางของประเทศไทย เรียกว̂าค̂า
ระ ดั บ (Elevation) ดั งก ล^ าว เรี ย ก ว̂ า  Orthometric height : H แ ล ะ เน่ื อ งจ าก  Geoid เปS น 
Equipotential Surface และ Sea Level เปS นGeoidค̂าความสู ง h เห นือทรงรี  (Ellipsoidal 
height)ได]จากการคํานวณปรับแก] GNSS Network ดังได]แสดงไว]ในหัวข]อ 3.2 และค̂า N (Geoid 
Undulation) เปSนระยะห̂างระหว̂างGeoid กับ Ellipsoid หรือ ผลต̂างของhและHโดย N = h – H
ถ]าค̂า N เปSน - แสดงว̂า geoid อยู̂ใต] Ellipsoid ถ]าค̂า N เปSน + แสดงว̂า geoid  อยู̂เหนือ Ellips 

 

 
 

ภาพท่ี 1 รูปแสดงความสัมพันธAระหว̂าง Orthometric height : H Ellipsoidal height :  
h  and Geoid Undulation 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การยึดโยงพิกัดทางราบจากหมุดควบคุมจีพีเอสของกรมแผนท่ีทหารและค̂าคลาดเคลื่อนท่ี
ยอมให]ได]สร]างหมุดอ]างอิงอย̂างถาวร  1 คู̂ (Permanent Monuments)เพ่ือใช]เปSนจุดอ]างอิงของ
สนามบิน (Aerodrome Reference Point )1 จุด คือ หมุด A ต้ังอยู̂หน]าอาคารท่ีทําการสนามบิน 
และหมุด Bต้ังอยู̂ท่ีใกล]หัวทางว่ิง(Runway)ได]ต้ังกล]อง Geodetic GPS – Dual frequencyเหนือ
หมุดคู̂ A และ BและเหนือหมุดGPS3218 ซึ่งเปSนหมุดควบคุมจีพีเอสของกรมแผนท่ีทหาร Order C 
ทําเปSนโครงข̂าย(Network) โดยการรังวัดแบบ Static พร]อมกันเปSนคู̂ๆ ละไม̂น]อยกว̂า 1 ช่ัวโมง เพ่ือ
ขจัด Systematic Error  เปSนการรังวัดยึดโยงกับพิกัดทางราบท่ีทราบค̂า โดยให]มีค̂าคลาดเคลื่อนท่ี
ยอมรับได]ในระดับOrder C1 คือ  1 : 100,000 หรือ 10 ppm. ซึ่งหมุดGPS3218มีค^าพิกัดภูมิศาสตรA 
(Geographic Coordinate or Geodetic Coordinate) แ ล ะ พิ กั ด ก ริ ด ยู ที เ อ็ ม  (Grid UTM 
Coordinate) โดยใช]ทรงรี WGS84 เปSน Datum ดังน้ี 
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Name WGS84 Latitude WGS84 Longitude WGS84 Ell.Height (m) 
Grid Northing 

(m) 
Grid Easting 

(m) 
GPS3218 18°40'10.45140"N 99°08'49.99786"E 274.956 2,064,273.117 515,525.403 

 
2.การคํานวณปรับแก]โครงข̂าย ( GNSS Network) ได] ทําการปรับแก]โครงข̂ายGNSS 

Network และคํานวณปรับแก]โดยใช] Magnet Tools Program มีค̂าคลาดเคลื่อนทางราบ 1.86 
ppm รายละเอียดการคํานวณปรับแก]แสดงไว]ในภาคผนวก 1 Report GNSS Network Adjusted  
by Magnet Tools Program  และ มี ผลก าร คํ าน วณ ค̂ า  Geodetic – WGS84 Coordinates         
UTM-WGS-84 Coordinates และค̂าระดับอ]างอิงกับ EGM2008 ดังแสดงในตาราง 

 

Name WGS84 Latitude 
WGS84 

Longitude 

WGS84 
Ell.Height 

(m) 

Grid Northing 
(m) 

Grid Easting 
(m) 

Elevation 
(m) 

A 18°40'35.14807"N 99°06'40.93555"E 262.713 2,065,029.425 511,744.261 302.001 
B 18°40'46.31013"N 99°06'38.62916"E 262.647 2,065,372.443 511,676.489 301.938 
GPS3218 18°40'10.45140"N 99°08'49.99786"E 274.956 2,064,273.117 515,525.403 314.119 

 
3. การหาค̂าระดับหมุดควบคุมทางด่ิง ( Vertical Control by Three Wire Differential 

leveling) 
     3.1 การยึดโยงค̂าระดับจากหมุดควบคุมทางด่ิงของกรมแผนท่ีทหารและค̂าคลาดเคลื่อนท่ี
ยอมให]ได]ใช]กล]องระดับ(Level) รังวัดหาค̂าระดับของหมุด B โดยรังวัดอ̂านค̂าไม]ระดับแบบสาม
สายใย (Three wire differential leveling)จากหมุดควบคุมทางด่ิงช้ันหน่ึงของกรมแผนท่ีทหารคือ
หมุด PBM1095R มีค̂าระดับเท̂ากับ 296.9673 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางของประเทศไทย 
โดยการรังวัดมายังหมุด B แล]วรังวัดย]อนกลับไปยังหมุดPBM1095R เพ่ือตรวจสอบค̂าคลาดเคลื่อนว̂า
อยู̂ในเกณฑAกําหนด 12 mm√K ซึ่งเปSนค̂าคลาดเคลื่อนท่ียอมให]สําหรับงานรังวัดระดับควบคุมเกณฑA
งานช้ันท่ี 3 หรือไม̂  
           3.2 การคํานวณปรับแก]ค̂าระดับของหมุดอ]างอิงของสนามบิน จากการรังวัดหาค̂าระดับ
แบบสามสายใยระหว̂างหมุด Bและหมุดระดับควบคุมของกรมแผนท่ีทหารเปSนการรังวัดหาค̂าระดับ
แบบครบวงจร (Closed Circuit Leveling) มีค̂าคลาดเคลื่อนเท̂ากับ 52.9 mm. มีระยะทางท้ังหมด 
20,963 เมตร โดยหาค̂าคลาดเคลื่อนท่ียอมให]ได]เท̂ากับ 12 mm√K= 12mm√20.963 = 54.9 mm 
ซึ่งอยู̂ในเกณฑAกําหนด จึงได]ทําการปรับแก] ได]ค̂าระดับท่ีปรับแก]แล]วของหมุด B เท̂ากับ 301.4138 
เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางของประเทศไทย และได]รังวัดหาค̂าระดับของหมุด Aซึ่งใช]เปSน
หมุดอ]างอิงของสนามบิน (Aerodrome Reference Point) โดยรังวัดอ̂านค̂าไม]ระดับแบบสามสายใย
(Three wire differential leveling) จากหมุดB รังวัดมายังหมุดA แล]วรังวัดย]อนกลับไปยังหมุดB
เพ่ือตรวจสอบค̂าคลาดเคลื่อนว̂าอยู̂ในเกณฑAกําหนด 12 mm√K ซึ่งเปSนค̂าคลาดเคลื่อนท่ียอมให]
หรือไม̂ จากการรังวัดมีค̂าคลาดเคลื่อนเท̂ากับ 2.0 mm. มีระยะทางท้ังหมด 698.7 เมตร โดยค̂า
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คลาดเคลื่อนท่ียอมให]ได]เท̂ากับ 12mm√0.6987 = 10.0 mm ซึ่งอยู̂ในเกณฑAกําหนด จึงได]ทําการ
ปรับแก] ได]ค̂าระดับท่ีปรับแก]แล]วของหมุด A เท̂ากับ 301.4878 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ของประเทศไทย ค̂าระดับหมุด A และหมุด B อ]างอิงระดับนํ้าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) 
แสดงไว]ในตารางข]างล^าง 
 

Point Elevation (m) Remark 
A 301.4138 

A  :  Aerodrome Reference Point 
B 301.4878 

 
4. ค̂าความสูงยีออยดA (Geoid Undulation) ของหมุดอ]างอิงสนามบินและจุดอ่ืนๆภายใน

สนามบินจากการหาค̂า Geoid Undulation จํานวน 18  จุดภายในสนามบินของEGM2008และ 
TGM2017 ได]ค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ -39.293± 0.003 เมตร และ -38.505± 0.003 เมตร ตามลําดับ
รายละเอียดแสดงไว]ในภาคผนวก 3จะเห็นได]ว̂าค̂า Standard deviationมีค̂าน]อยมากจึงสามารถ
สรุปได]ว̂าจุดอ่ืนๆภายในสนามบินใช]ค̂าGeoid Undulation เฉลี่ยของ หมุด A และหมุด Bได]ดังน้ัน 
เม่ือหมุด A และหมุด B มีค̂า Geoid Undulation เท̂ากับ -38.775 เมตร และ -38.767 เมตร 
ตามลําดับจุดอ่ืนๆค̂า Geoid Undulation ของ MSL Thai จึงเท̂ากับ [(-38.775)+ (-38.767)] /2 =  
-38.771 เมตร  ดังแสดงในตารางข]างล^าง 

 

Point Geoid Undulation : MSL Thai Remark 
A -38.775 

A  :  Aerodrome Reference Point B -38.767 
Others -38.771 

 
5. การรังวัดหาพิกัดและระดับของจุดรายละเอียดต̂างๆ (Details Survey) ในสนามบิน ใน

โครงการน้ีได]รังวัดหาพิกัดและระดับของจุดรายละเอียดต̂างๆในสนามบิน โดยการรังวัดด]วย GPS วิธ�
RTK และใช] Robotic Total Stationรังวัดด]วยวิธ�Controlling Point Methodดังเช̂น การหาค̂า
พิกัดและระดับของศูนยAกลางทางว่ิง (Center line of runway) ตามท่ีแสดงไว]ในตารางข]างล^างเปSน
ค̂าพิกัดและค̂าระดับ(Elevation) ซึ่งเปSนค̂าความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง (Orthometric 
height above mean sea level)และความสูงเหนือทรงรีเหนือทรงรี (Ellipsoidal height) 
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Coordinates and Elevations of Runway 

Point 

Grid UTM-WGS84 Coordinate Elevation Geodetic -WGS84 Coordinate 

N E 

Height 
above 

Latitude (Φ) Longitude (Ʌ) Ellipsoidal 

mean sea 
level 

D M S D M S height 

Threshold 16 2,065,357.668 511,680.029 301.537 18 40 45.83 99 6 38.75 262.766 

centerline 1 2,065,306.539 511,692.197 301.649 18 40 44.17 99 6 39.16 262.878 

centerline 2 2,065,253.946 511,704.715 301.671 18 40 42.45 99 6 39.59 262.900 

centerline 3 2,065,200.435 511,717.445 301.689 18 40 40.71 99 6 40.02 262.918 

centerline 4 2,065,145.697 511,730.432 301.667 18 40 38.93 99 6 40.47 262.896 

centerline 5 2,065,092.240 511,743.109 301.680 18 40 37.19 99 6 40.90 262.909 

centerline 6 2,065,040.111 511,755.501 301.708 18 40 35.50 99 6 41.32 262.937 

Mid Way 2,064,968.090 511,772.514 301.808 18 40 33.15 99 6 41.90 263.037 

centerline 7 2,064,937.135 511,780.003 301.851 18 40 32.14 99 6 42.15 263.080 

Mid Elev. 2,064,898.812 511,788.960 301.921 18 40 30.90 99 6 42.46 263.150 

centerline 8 2,064,885.471 511,792.209 301.945 18 40 30.46 99 6 42.57 263.174 

centerline 9 2,064,833.539 511,804.655 301.992 18 40 28.77 99 6 42.99 263.221 

centerline 10 2,064,783.290 511,816.629 302.064 18 40 27.14 99 6 43.40 263.293 

centerline 11 2,064,733.982 511,828.265 302.142 18 40 25.53 99 6 43.80 263.371 

centerline 12 2,064,683.834 511,840.157 302.214 18 40 23.90 99 6 44.20 263.443 

centerline 13 2,064,634.401 511,851.756 302.306 18 40 22.29 99 6 44.60 263.535 

centerline 14 2,064,584.949 511,863.470 302.309 18 40 20.68 99 6 45.00 263.538 

End of runway 16 2,064,578.512 511,864.998 302.307 18 40 20.47 99 6 45.05 263.536 

Max.Elev. 302.309 
Max. Diff.Elev. = 

0.77
2 Min.Elev. 301.537 

 
6. พิกัดภูมิศาสตรAค̂าระดับ ความสูงยีออยดA ความลาด และทิศเหนือจริงของสนามบินและ

ทางว่ิง ได]รังวัดหาพิกัด ระดับ และความสูงยีออยดAของสนามบินคือหมุด A และหมุด B และจุดตาม
ศูนยAกลางของทางว่ิง(Runway) โดยได]หาค̂าความสูงยีออยดA (Geoid Undulation) ของยีออยดA คือ 
MSL Thai (ระดับนํ้าทะเลปานกลางของประเทศไทย) เท̂ากับ -38.771 เมตร ซึ่งจากข]อมูลค̂า
ระดับสูงเหนือนํ้าทะเลปานกลาง (Orthometric height above mean sea level ) และ ความสูง 
ยีออยดA (Geoid Undulation)หรือระยะระหว̂าง ทรงรีWGS84 กับ MSL Thai (ระดับนํ้าทะเลปาน
กลางของประเทศไทย)หาได]จากการยึดโยงจากหมุดควบคุมทางราบ (GPS3218) และหมุดควบคุม
ทางด่ิง (PBM1095R) ของกรมแผนท่ีทหาร 

7. พิกัดกริดยูทีเอ็ม (Grid UTM Coordinate) ค̂าระดับ (Elevation) ระยะทาง และความ
ลาดชัน (Slope) ของทางว่ิง 

เม่ือได]รังวัดและทราบค̂าพิกัดและค̂าระดับ ตามแนวศูนยAกลางทางว่ิง (Centerline of 
runway) แล]ว สามารถคํานวณหาระยะทางบนพ้ืนดิน (Ground distance) แล]วหารูปตัดตามยาว
ของศูนยAกลางทางว่ิง (Profile of runway) หาความลาดชัน (Slope) ของแต̂ละช̂วงหาค̂าพิกัดและ
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ระดับของจุดก่ึงกลาง (Mid Point) คือท่ีจุดก่ึงกลางทางว่ิง (Mid Way) และหาพิกัดศูนยAกลางทางว่ิงท่ี
มีค^าระดับเฉลี่ยทางว่ิง (Mid Elev.) 

-หัวทางว่ิงและท]ายทางว่ิง มีผลต̂างระดับ   เท̂ากับ  0.770 เมตร            
-ค̂าระดับท่ีก่ึงกลางทางว่ิง (Mid way)  เท̂ากับ 301.808  เมตร  

  -ค̂าระดับเฉลี่ยทางว่ิง (Mid Elev.)  เท̂ากับ 301.921 เมตร  
-ความยาวระยะทางทางว่ิง 800 เมตรความกว]าง 10 เมตร 
-ความลาดชันโดยเฉลี่ย เท̂ากับ  + 0.088  % 
-ความลาดชันจาก Threshold - End of runwayเท̂ากับ  + 0.096% 

  จากระยะทางและระดับต้ังแต̂หัวทางว่ิงจนถึงท]ายทางว่ิง เขียนรูปตัดตามยาว(Profile of 
runway and Mid Point) ดังแสดงในรูปข]างล^าง  
 

 
ภาพท่ี 2 รูปตัดตามยาวระยะทางและระดับต้ังแต̂หัวทางว่ิงจนถึงท]ายทางว่ิง 

 
8. พิกัดภูมิศาสตรA (Geographic Coordinate) และอาซิมุทจากทิศเหนือจริงของทางว่ิง

(Azimuth from true north of runway) ค̂าอาซิมุทของศูนยAกลางทางว่ิงคํานวณจากค̂าพิกัดของ
จุดศูนยAกลางทางว่ิง(Center of Mid of runway) และท่ีจุดศูนยAกลางปลายทางว่ิง(Center of End 
of runway 16)  เปSนค̂าอาซิมุทจากทิศเหนือกริด(Grid north) ซึ่งเปSนทิศเหนือท่ีขนานกับทิศเหนือท่ี
เมริเดียนกลาง (Central Meridian)ในระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) มุมระหว̂าง
ทิศเหนือจริงกับทิศเหนือกริดคือมุมสอบเมริเดียน(Convergence of Meridian ) เม่ือทราบค̂ามุม
สอบเมริเดียนท่ีจุดศูนยAกลางของก่ึงกลางทางว่ิงซึ่งเท̂ากับ 0° 2’ 8.69” ก็จะสามารถคํานวณหาอาซิ 
มุทจากทิศเหนือจริงของศูนยAกลางทางว่ิงท่ีจุดก่ึงกลางทางว่ิง ซึ่งก็คือมุมระหว̂างทิศเหนือจริงกับ
เส]นตรงระหว̂างจุดศูนยAกลางทางว่ิงกับปลายทางว่ิงและหัวทางว่ิงได]เท̂ากับ N166° 40’ 52.09”หรือ
แบร่ิง (Bearing)เท̂ากับ S 13°19’ 7.91” E  
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9. แผนท่ีเชิงเลข (Digital Map) ได] จัดทําแผนท่ีเชิงเลข (Digital Map) และ DSM and 
Orthomosaic โดยใช]ระบบพิ กัดกริดยู ที เอ็ม (Grid UTM-WGS84 Coordinate) และค̂าระดับ
(Elevation) หรือค̂าความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางของประเทศไทย (Orthometric height 
from mean sea level of Thailand) ซึ่งได]เปSนไปตามมาตรฐานของ ASPRS (The American 
Society for Photogrammetry and Remote Sensing) และมาตรฐานของ FGDC (The Federal 
Geographiic Data Committee ) โดยมีความละเอียดถูกต]องเท̂ากับแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส^วน 
1 : 1000 ตามมาตรฐานของASCE (The American Society of Civil Engineers) จากความถูกต]อง
ทางราบของแผนท่ีมาตราส^วน 1 : 1000 (Hard Copy) ตามมาตรฐานของ ASCE เท̂ากับ 800.00 
มม. จะเท̂ากับความถูกต]องทางราบในเชิงเลข (Digital) ของแผนท่ีและภาพถ̂ายเท̂ากับ 912.2  มม. ท่ี
ความเช่ือม่ัน 95 % ตามมาตรฐานของ FGDC และเท̂ากับความถูกต]องทางราบในเชิงเลขค̂าRMSEx
และ ค̂าRMSEy เท̂ากับ 250 มม. ค̂าRMSEr เท̂ากับ 353.6 มม ตามมาตรฐาน ของวสท.และ ASPRS 
โดยมีค̂าความถูกต]องทางราบในเชิงเลขเท̂ากับ 611.9มม. ท่ีความเช่ือม่ัน 95 %.ตามมาตรฐานของ 
FGDC  และความถูกต]องทางด่ิงของแผนท่ีท่ีมีช̂วงเส]นช้ันความสูง 500 มม. ตามมาตรฐานของ ASCE 
เท̂ากับ 250.00 มม. จะเท̂ากับความถูกต]องทางด่ิงในเชิงเลข (Digital) ค̂าRMSEz เท̂ากับ 167มม.
ตามมาตรฐาน ของASPRS โดยมีค^าความถูกต]องทางด่ิงเชิงเลขเท̂ากับ 327 มม. ท่ีความเช่ือม่ัน 95 %.
ตามมาตรฐานของ FGDC  

 
ผลการวิจัย 
  ภาพถ̂ายและแผนท่ีเชิงเลขมีค̂าความถูกต]องทางราบและทางด่ิงอยู̂ในเกณฑAกําหนดของวสท.
แ ล ะ ASPRS (The American Society for Photogrammetry and Remote Sensing) แ ล ะ มี
ความถูกต]องท่ีความเช่ือม่ัน 95 % ตามตามมาตรฐานของ FGDC National Standard for Spatial 
Data Accuracy (NSSDA) ดังน้ี : 
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ภาพท่ี 3 ภาพถ̂ายOrthomosaic 
 
อภิปรายผล 
 จากข]อมูลการสํารวจสามารถจัดทําแผนท่ีออโธสีเชิงเลข และยังนําไปจัดทําแผนผังสนามบิน
ท่ีแสดงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกหลักของสนามบินท่ีใช] ประกอบด]วย แผนผังสนามบินและสิ่งอํานวย
ความสะดวกหลัก และแผนผังอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสนามบิน ดังแสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แผนผังสนามบินและสิ่งอํานวยความสะดวกหลัก และแผนผังอาคารและสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในสนามบิน 
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ข�อเสนอแนะ 
เน่ืองจากในการทําภาพถ̂ายออรAโธสีเชิงเลข มาตราส^วน 1 : 1,000 มีการใช]การประมวลผล

ด]วยโปรแกรม Pix4D Mapper ซึ่งมีการใช]งานทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอรAสูงมาก พร]อมท้ังยัง
ใช]ระยะเวลาดําเนินการนานหลายช่ัวโมง จึงควรใช]งานคอมพิวเตอรA ท่ี มีรายละเอียดของ
ระบบปฏิบัติการและอุปกรณAของเคร่ืองคอมพิวเตอรAสูง 
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Swimming skills achievement by organizing classification  
groups of stroke drills activities for fixing defects 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�ก
ทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง โดยมีวัตถุประสงคAเฉพาะ ดังน้ี 1.เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทักษะ
การว̂ายนํ้าก̂อนทําการสอนและหลังสิ้นสุดการสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไข
ข]อบกพร̂อง 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าของนักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะ
แบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂องกับนักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธีปกติท่ัวไป 3. เพ่ือศึกษาค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂ง
การกระจายของผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าของนักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยก
กลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂องกับนักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธีปกติท่ัวไป ประชากรท่ีใช]ในการวิจัย เปSนนักศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา ช้ันปrท่ี 4 ปr
การศึกษา 2561 ท่ีผ^านการเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬาว̂ายนํ้าและอยู̂ระหว̂างการเรียนวิชากลวิธี
การฝ�กและการจัดการกีฬาว̂ายนํ้าจํานวนท้ังสิ้น 74 คน โดยแบ̂งเปSน 2 กลุ^มคือ กลุ^มทดลองจํานวน 
37 คน สอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง กับกลุ^มควบคุมจํานวน 37 
คน สอนด]วยวิธีปกติท่ัวไป ดําเนินการวิจัยโดยทําการทดสอบทักษะการว̂ายนํ้าของนักศึกษาก̂อนแล]ว
ทําการสอบทักษะการว̂ายนํ้า 4 ท̂า ได]แก̂ ท̂าวัดวา ท̂ากรรเชียง ท̂ากบ และท̂าผีเสื้อ แต̂ละกลุ^มใช]
เวลาสอนสัปดาหAละ 1 วันๆ ละ 3 ช่ัวโมง เปSนเวลา 8 สัปดาหA หลังสิ้นสุดการสอนผู]วิจัยได]ทําการ
ทดสอบทักษะการว̂ายโดยการใช]แบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใช]ทดสอบก̂อนสอน และรวบรวมข]อมูลท่ี
ได]มาทําการวิเคราะหAหาค̂าคะแนนเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจาย 
(Coefficient of Variation-V ) ค̂าที ( t-test Dependent ) และ ( t-test Independent ) 
 ผลการวิจัยพบว̂า 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าหลังสิ้นสุดการสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^ม
แก]ไขข]อบกพร̂องสูงกว̂าก̂อนทําการสอนอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าของนักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^ม
แก]ไขข]อบกพร̂องทุกท̂าว̂ายสูงกว̂านักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธีปกติท่ัวไปอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 3. นักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂องมีค^า
สัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายของคะแนนด]านทักษะการว̂ายนํ้าทุกท̂าว̂ายตํ่ากว̂านักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธี
ปกติทั่วไป 
 
คําสําคญั: ทักษะว̂ายนํ้า, ว̂ายนํ้า 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study swimming skills achievement by 
organizing classification groups of stroke drills activities for fixing defects.  With the 
specific objectives as follows: 
 1. To study the swimming skills achievement of students before the training 
and after the training by organizing the stroke drills activities in groups to fix the 
defects.   
 2. To study the swimming skills achievement of students by organizing the 
stroke drills activities in groups to fix defects with students who take the training in 
normal. 
 3. To study the distribution coefficient of swimming skills achievement of 
students by organizing the stroke drills activities in groups to fix defects with students 
who take the training in normal. 
 The population used in the research was students of the Institute of Physical 
Education, Chumphon Campus. Those who are studying in the 4th class year in the 
Bachelor of Education program, Major in Physical Education,  Academic Year 2018, 
which has passed the swimming skill and teaching course and is under the process of 
training strategy and management of swimming sports, a total of 74 people, divided 
into 2 groups, the experimental group consisting of 37 people teaching with 
organizing the stroke drills activities in groups to fix the defects with a control group 
of 37 people taught by normal methods. 
 The researcher researched by testing to assess the swimming skills of 
students before training. And then tested to assess 4 swimming skills, including Crawl 
Stroke, Back Stroke, Breast Stroke, and Butterfly Stroke.  Each group only trained for 3 
hours a day, per week for a total of 8 weeks. At the end of the training, the 
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researchers evaluated the swimming skills by using the same set of tests used before 
the training. After that, the data collected was analyzed to find the average score, 
Standard deviation. (SD), Coefficient of Variation-V, t-test Dependen and t-test 
Independent.  The results showed that: 
 1. The swimming skills achievement of the students after training of the 
organizing classification groups of stroke drills activities for fixing defects was higher 
than before training with statistical significance at the level of .05. 
 2. The swimming skills achievement of the students trained by the organizing 
classification groups of stroke drills activities for fixing defects in all strokes was 
significantly higher than the students who trained by normal methods with statistical 
significance at the level of .05 
 3. Students who trained by the organizing classification groups of stroke drills 
activities for fixing defects had a lower coefficient of score distribution for swimming 
skills than those trained by normal methods. 
 
Keyword : swimming skill, swimming 
 
บทนํา 
 การว̂ายนํ้าเปSนกิจกรรมกีฬาประเภทหน่ึงท่ีได]รับความนิยมอย̂างแพร̂หลายในป\จจุบัน ท้ังด]าน
การว̂ายนํ้าเพ่ือการแข̂งขันและการว̂ายนํ้าเพ่ือการออกกําลังกาย เปSนกิจกรรมท่ีทําให]ร̂างกายได]
เคลื่อนไหวครบทุกส^วนและท่ีสําคัญการว̂ายนํ้าถือเปSนกิจกรรมเพ่ือชีวิต สามารถป�องกันและบําบัดโรค
บางชนิด ช̂วยแก]ไขข]อบกพร̂องของร̂างกายได] รวมท้ังสามารถช̂วยเหลือตนเองและผู]อ่ืนให]ปลอดภัย
จากอุบัติภัยทางนํ้า อย̂างไรก็ตาม การว̂ายนํ้าจําเปSนต]องมีทักษะพ้ืนฐาน ประกอบไปด]วยการลอยตัว 
การใช]ขา การใช]แขน การหายใจ และจังหวะความสัมพันธAของการเคลื่อนไหว การฝ�กว̂ายนํ้ามีหลาย
วิธี เช̂น ฝ�กด]วยตนเอง ฝ�กร̂วมกับเพ่ือน และฝ�กโดยครูสอนว̂ายนํ้า ซึ่งการฝ�กกับครูสอนว̂ายนํ้าเปSนวิธี
ท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากครูสอนว̂ายนํ้าเปSนผู]ท่ีมีความรู]เก่ียวกับทักษะและข้ันตอนการสอนตลอดจนหลัก
ความปลอดภัยในการว̂ายนํ้าเปSนอย̂างดี จะทําให]ผู]เรียนได]เรียนรู]ทักษะท่ีถูกต]องและได]รับความ
ปลอดภัยมากท่ีสุด 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เปSนหลักสูตรผลิตครูพลศึกษาท่ีจะออกไป
เปSนผู]สอนทักษะกีฬา ผู]ท่ีสําเร็จการศึกษาจะต]องเปSนผู]ท่ีมีความรู]และทักษะกีฬาท่ีถูกต]อง การสอน
ว̂ายนํ้าให]กับนักศึกษาจึงมุ̂มเน]นวางพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการสอนและทักษะการว̂ายนํ้าให]ถูกต]อง 
อย̂างไรก็ตาม จาการสอนว̂ายนํ้าพบว̂าขณะฝ�กปฏิบัติ นักศึกษามีทักษะการว̂ายนํ้าท่ีแตกต̂างกันอย̂าง
ชัดเจน บางคนมีทักษะอยู̂ในเกณฑAดีถึงดีมาก บางคนอยู̂ในระดับปานกลาง บางคนอยู̂ในระดับ
ค̂อนข]างตํ่า ซึ่งความเปSนจริงแล]วนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา น̂าจะมีทักษะการว̂ายนํ้าอยู̂ในเกณฑAดี
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ถึงดีมากและใกล]เคียงกัน เพราะจะต]องออกไปเปSนครูสอนว̂ายนํ้าต̂อไป จึงเปSนสิ่งท่ีไม̂สอดคล]องกับ
สภาพท่ีเกิดข้ึนจริงกับสภาพท่ีควรจะเปSน ซึ่งจําเปSนต]องได]รับการแก]ไขเพ่ือให]นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ด]านทักษะการว̂ายนํ้าโดยรวมสูงข้ึนและใกล]เคียงกัน 
 จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนว̂ายนํ้าท่ีผู]วิจัยใช]และสอบถามจากอาจารยA
ผู]สอนว̂ายนํ้าจากวิทยาเขตอ่ืนๆ พบว̂าจะใช]วิธีการสอนแบบปกติท่ัวไปเหมือนกันคือ การจัดกิจกรรม
ฝ�กทักษะท่ีให]ผู]เรียนได]ฝ�กทักษะในแบบฝ�กเดียวกัน ซึ่งการจัดรูปแบบกิจกรรมฝ�กทักษะลักษณะน้ีจะ
เกิดป\ญหากับกลุ^มผู]เรียนท่ีมีทักษะบกพร̂อง โดยจะไม̂สามารถแก]ไขและพัฒนาทักษะของตัวเองไปให]
ใกล]เคียงหรือเทียบเท̂าผู]เรียนท่ีมีทักษะถูกต]องได]หากไม̂ได]รับการแก]ไขทักษะในส^วนท่ีบกพร̂อง
เสียก̂อนเพราะข]อบกพร̂องของทักษะย̂อยเพียงทักษะเดียวจะส^งผลจะส^งผลให]ไม̂สามารถทําให]ผลรวม
ของทักษะสมบูรณAได] ทําให]แต̂ละวิทยาเขตมีป\ญหาคล]ายกันคือ นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂าย
นํ้าแตกต̂างกัน ดังน้ันรูปแบบการจัดกิจกรรมฝ�กทักษะน̂าจะเปSนสาเหตุหลักของป\ญหา 
 เม่ือทราบถึงสาเหตุของป\ญหาแล]ว ผู]วิจัยคิดว̂าการแก]ป\ญหาในการสอนว̂ายนํ้าควรคํานึงถึง
ความแตกต̂างระหว̂างบุคคลของผู]เรียนเปSนสําคัญ และยึดหลักถ]าผู]เรียนมีข]อบกพร̂องใดจะต]องได]รับ
การแก]ไขในส^วนน้ันก̂อน โดยการจัดรูปแบบและเลือกกิจกรรมฝ�กทักษะทีเหมาะสมกับข]อบกพร̂อง
ของผู]เรียน เพ่ือท่ีผู]เรียนจะได]ฝ�กแก]ไขทักษะตามข]อบกพร̂องจนสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองได]
ถูกต]อง เน่ืองจากแบบฝ�กทักษะแต̂ละแบบน้ันจะใช]แก]ข]อบกพร̂องแต̂ละลักษณะไม̂เหมือนกัน เม่ือ
ผู]เรียนได]รับการแก]ไขทักษะให]ถูกต]องแล]วจะทําให]ผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าสูงข้ึนและใกล]เคียงกัน 
และจากประสบการณAการเปSนวิทยากรสอนว̂ายนํ้าให]กับบุคคลโดยท่ัวไปพบว̂า คนท่ีว̂ายนํ้าช]ากว̂าคน
อ่ืนเน่ืองจากมีข]อบกพร̂องของทักษะ เม่ือได]รับการแก]ไขทักษะให]ถูกต]องแล]วสามารถพัฒนาตัวเองให]
ว̂ายนํ้าได]ดีเทียบเท̂าหรือดีกว̂าคนท่ีว̂ายนํ้าเปSนมาก̂อนได] สอดคล]องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห̂งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 22 ท่ีว̂า : หลักการจัดการศึกษาต]องยึด
ว̂าผู]เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู]และพัฒนาตนเองได] และมาตราท่ี 24 ท่ีว̂า : ต]องจัดเน้ือหา
สาระและกิจกรรมให]สอดคล]องกับความถนัดและความแตกต̂างของผู]เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ 
2542 : 14–15) รวมท้ังท่ีคณะกรรมการการศึกษาแห̂งชาติ (2543 : 19) ได]กล^าวไว]ว̂า คนแต̂ละคนมี
ความสามารถหรือความเก̂งท่ีแตกต̂างกัน การจัดกระบวนการเรียนรู]ควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เพ่ือส^งเสริมศักยภาพของผู]เรียนเปSนรายบุคคลให]ผู]เรียนได]พัฒนาเต็มศักยภาพของแต̂ละบุคคล ผู]วิจัย
จึงได]สร]างรูปแบบการสอนทักษะการว̂ายนํ้าด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไข
ข]อบกพร̂อง โดยใช]แบบฝ�กทักษะ (Stroke Drills) ของสมาคมผู]ฝ�กสอนว̂ายนํ้าแห̂งประเทศไทย เปSน
กิจกรรมการฝ�กเพ่ือนําผลการวิจัยใช]เปSนแนวทางแก]ป\ญหาการเรียนการสอนว̂ายนํ้าให]มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ทําให]นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าท่ีสูงข้ึนและใกล]เคียงกัน 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�ก
ทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง โดยมีวัตถุประสงคAเฉพาะ ดังน้ี 
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 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าก̂อนทําการสอนและหลังสิ้นสุดการสอนด]วยวิธีจัด
กิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าของนักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะ
แบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂องกับนักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธีปกติทั่วไป 
 3. เพ่ือศึกษาค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายของผลสัมฤทธ์ิทักษะการว̂ายนํ้าของนักศึกษาท่ี
สอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂องกับนักศึกษาท่ีสอนด]วยวิธีปกติทั่วไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู]วิจัยได]รวบรวมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข]องเบ้ืองต]นเก่ียวข]องกับตัวแปรท่ีใช]ใน
การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี ดังน้ี 
 ทักษะการว̂ายนํ้าสากลเปSนการว̂ายนํ้าในท̂าท่ีใช]ในการแข̂งขันว̂ายนํ้า ซึ่งมีด]วยกันท้ังหมด 4 
ท̂า ประกอบไปด]วย ท̂าวัดวา (Crawl Stroke) ท̂ากรรเชียง (Back Stroke) ท̂ากบ (Breast Stroke) 
และ ท̂าผีเสื้อ (Butterfly Stroke) 
 ทฤษฎีการสอนทักษะ ชม ภูมิภาค (2523 : 296-297) ได]สรุปข้ันตอนของการสอนทักษะไว]
ดังน้ี 
 ข้ันท่ี 1 วิเคราะหAทักษะโดยแยกรายละเอียดของทักษะน้ันออกมาก̂อน 
 ข้ันท่ี 2 ตรวจสอบความสามารถเบ้ืองต]นท่ีเก่ียวกับทักษะของนักเรียนว̂ามีอะไร 
เพียงใด  โดยให]ทดสอบการปฏิบัติเบ้ืองต]น จะได]รู]ว̂าผู]เรียนขาดอะไร  
แล]วต]องฝ�กส^วนท่ีขาดก̂อน 
 ข้ันท่ี 3 ดําเนินการฝ�กหน̂วยต̂าง ๆ โดยเฉพาะหน̂วยท่ีขาดไป 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันอธิบายสาธิตทักษะให]ผู]เรียนอาจใช]ภาพยนตรA ครู หรือผู]เช่ียวชาญแสดง 
สําหรับการใช]ภาพยนตรAเม่ือดูเสร็จแล]วควรมีการอภิปราย โดยให]ผู]เรียนอธิบายเปSนคําพูดของตัวเอง 
ก̂อนลงมือปฏิบัติ 
 ข้ันท่ี 5ให]ผู]เรียนได]ฝ�กทักษะปฏิบัติ 
 
การดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรท่ีใช]ในการวิจัย เปSนนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา ช้ันปrท่ี 4 ปrการศึกษา 2561 ท่ีผ^านการเรียนวิชาทักษะและการสอน
กีฬาว̂ายนํ้าและอยู̂ระหว̂างการเรียนวิชากลวิธีการฝ�กและการจัดการกีฬาว̂ายนํ้าจํานวนท้ังสิ้น 74คน 
โดยแบ̂งเปSน 2 กลุ^มคือ กลุ^มทดลองจํานวน 37 คน สอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^ม
แก]ไขข]อบกพร̂อง กับกลุ^มควบคุมจํานวน 37 คน สอนด]วยวิธีปกติทั่วไป 
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ประชากร 
นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  จํานวน 74 คน 

ตัวแปรอิสระ 

- การสอนด]วยวิธีจัด
กิจกรรมฝ�กทักษะแบบ
แยกกลุ^มแก]ไข
ข]อบกพร̂อง 

- สอนด]วยวิธีปกติทั่วไป 

ตัวแปรตาม 

- ผลสมัฤทธ์ิทักษะการ

ว̂ายนํ้า 

ข�อตกลงเบ้ืองต�น 
 1. การสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂องในการวิจัยคร้ังน้ีใช]
เฉพาะช̂วงการสอนทักษะการว̂ายนํ้า 4 ท̂าได]แก̂ ท̂าวัดวา ท̂ากรรเชียง ท̂ากบ และท̂าผีเสื้อ 
 2. การวิจัยในคร้ังน้ี เปSนการวิจัยในสภาพการจัดการเรียนการสอนจริง การแบ̂งกลุ^มฝ�กและ
แบบฝ�กท่ีใช]แต̂ละกลุ^มเรียนอาจแตกต̂างกัน ข้ึนอยู̂กับลักษณะข]อบกพร̂องของทักษะของผู]เรียนท่ีพบ
ในแต̂ละท̂าว̂าย 
 3. ในช̂วงระยะเวลาของการวิจัยไม̂ได]ควบคุมเร่ืองอาหาร การพักผ^อน และประกอบกิจกรรม
อ่ืน โดยปล^อยให]เปSนไปตามกิจวัตรประจําวันของนักศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล    

 เคร่ืองมือท่ีใช]ในการเก็บรวบรวมข]อมูล 
 1. แผนการสอนทักษะการว̂ายนํ้า 
 2. แบบทดสอบปฏิบัติทักษะการว̂ายนํ้า ประกอบด]วยรายการทดสอบ 5 รายการ คือ 
  2.1 ตําแหน̂งของร̂างกาย 
  2.2 การใช]ขา 
  2.3 การใช]แขน 
  2.4 การหายใจ 
  2.5 จังหวะร̂างกาย 
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 โดยนําแบบทดสอบไปหาคุณภาพคือ หาความเท่ียงตรง (Validity) และหาความเช่ือม่ัน      
(Reliability) ดังน้ี 
  ก. หาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบกับนักศึกษาท่ีเรียนวิชากลวิธีการฝ�กและการ
จัดการว̂ายนํ้า ปrการศึกษา2560 จํานวน 20 คน โดยการสุ^มตัวอย̂างแบบง̂าย (Simple Random 
Sampling) ทําการทดสอบข]อเขียนเก่ียวกับทักษะการว̂ายนํ้าแล]วทดสอบทักษะปฏิบัติ นําผลของการ
ทดสอบข]อเขียนและทดสอบปฏิบัติมาหาค̂าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธA (r) โดยใช]วิธีของเพียรAสัน 
(Pearson Product– moment coefficient correlation) พบว̂าแบบทดสอบมีค̂าความเท่ียงตรง
ตามสภาพ (Concurrent Validity) .87 
  ข. หาความเช่ือม่ันโดยวิธีทดสอบซ้ํา (Test – retest) กับนักศึกษาท่ีเรียนวิชากลวิธี
การฝ�กและการจัดการกีฬาว̂ายนํ้าจํานวน 20 คน โดยการสุ^มตัวอย̂างแบบง̂าย (Simple Random 
Sampling) ซึ่งไม̂ซ้ํากับนักศึกษาท่ีใช]ทดสอบหาความเท่ียงตรง โดยเว]นระยะการสอบคร้ังท่ี 1 กับคร้ัง
ท่ี 2 เปSนเวลา 3 วัน นําผลการทดสอบท้ังสองคร้ังมาหาค̂าสัมประสิทธ์ิ (r) โดยวิธีของเพียรAสัน 
(Pearson product – moment coefficient correlation)พบว̂าแบบทดสอบมีความเช่ือม่ัน .92 
 3. อุปกรณAการฝ�กทักษะ คิกบอรAด (Kick Board) พูลบอย (Pull Bouy) ตีนกบ (Fins) 
 4. แบบฝ�กพัฒนาทักษะ (Stroke Drills) ของสมาคมผู]ฝ�กสอนว̂ายนํ้าแห̂งประเทศไทย 
 
การสร�างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษารวบรวมข]อมูลเก่ียวกับลักษณะข]อบกพร̂องของนักศึกษาท่ีเรียนวิชากลวิธีการฝ�ก
และการจัดการกีฬาว̂ายนํ้าปrที่ผ^านมา 
 2. ศึกษารายละเอียดของแบบฝ�กพัฒนาทักษะ (Stroke Drills) ท่ีใช]ฝ�กเพ่ือแก]ไขข]อบกพร̂อง
ทักษะการว̂ายนํ้าในแต̂ละลักษณะ 
 3. ศึกษาเอกสาร ตํารา และทฤษฎีที่เก่ียวกับลําดับข้ันตอนการสอนทักษะ 
 4. จัดทําแผนการสอนทักษะด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง 
 5. นําแผนการสอนท่ีสร]างข้ึนไปทดลองสอนกับอาสาสมัครจํานวน 10 คน ซึ่งเปSนนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ท่ีผ^านการ
เรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬาว̂ายนํ้าแต̂ยังไม̂ได]เรียนวิชากลวิธีการฝ�กและการจัดการกีฬาว̂ายนํ้า 
ซึ่งมีทักษะการว̂ายอยู̂ในเกณฑAตํ่า เพ่ือหาข]อบกพร̂องปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมฝ�กทักษะ 
 6. นําแผนการสอนท่ีปรับปรุงสมบูรณAแล]วไปทดลองสอนกับกลุ^มตัวอย̂าง ซึ่งเปSนนักศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ท่ีผ^าน
การเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬาว̂ายนํ้าแต̂ยังไม̂ได]เรียนวิชากลวิธีการฝ�กและการจัดการกีฬาว̂าย
นํ้า และมีผลการสอบปฏิบัติทักษะการว̂ายนํ้าเบ้ืองต]นต้ังแต̂ระดับปานกลางลงไปถึงตํ่า จํานวน 20 คน 
โดยการสุ^ม ตัวอย̂างแบบง̂าย (Simple Random Sampling) สอนเปSนเวลา 8 สัปดาหA  ตาม
กําหนดเวลาท่ีใช]สอนตามแผนการสอน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยใช]รูปแบบการทดลอง
แบบกลุ^มเดียว (One Group Pretest Posttest Design) ทดสอบความแตกต̂างของค̂าคะแนนเฉลี่ย
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ก̂อนทําการทดลองสอนและหลังทดลองสอน โดยใช]สถิติหาค̂าที (t-test Dependent) ผลปรากฏว̂า
ทักษะการว̂ายนํ้าหลังสิ้นสุดการทดลองสอนสูงกว̂าก̂อนทดลองสอนอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 1. ทดสอบทักษะการว̂ายนํ้าโดยใช]แบบทดสอบปฏิบัติทักษะการว̂ายนํ้าท่ีผ^านการทดสอบหา
ความเท่ียงตรงมาแล]ว โดยมีค^าความเท่ียงตรงตามสภาพ .87 และความเช่ือม่ัน .92 
 2.ทําการสอนทักษะการว̂ายนํ้า โดยกลุ^มทดลองใช]การสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบ
แยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง โดยจํานวนกลุ^มและการใช]แบบฝ�กข้ึนอยู̂กับลักษณะข]อบกพร̂องของ
นักศึกษา สําหรับกลุ^มควบคุมใช]วิธีการสอนแบบปกติทั่วไป 
 3. เม่ือสิ้นสุดการสอน นําการทดสอบปฏิบัติทักษะการว̂ายนํ้าของนักศึกษาด]วยแบบทดสอบ
ชุดเดียวกับท่ีใช]ทดสอบก̂อนสอน 
 4. รวบรวมข]อมูลท่ีได]จากการทดสอบปฏิบัติทักษะการว̂ายนํ้ามาวิเคราะหAหาค̂าทางสถิติ เพ่ือ
สรุปผลการวิจัย 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 1. หาค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทักษะการว̂ายนํ้าก̂อนทําการสอนและ
หลังสิ้นสุดการสอนของนักศึกษากลุ^มทดลอง ท่ีสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไข
ข]อบกพร̂องกับนักศึกษากลุ^มควบคุมท่ีสอนด]วยวิธีปกติทั่วไป 
 2. เปรียบเทียบความแตกต̂างของค̂าคะแนนเฉลี่ยทักษะการว̂ายนํ้าก̂อนทําการสอน ของ
นักศึกษากลุ^มทดลองกับนักศึกษากลุ^มควบคุม 

3. เปรียบเทียบความแตกต̂างของค̂าคะแนนเฉลี่ยทักษะการว̂ายนํ้าก̂อนทําการสอนและหลัง
สิ้นสุดการสอน ของนักศึกษากลุ^มทดลอง 

4. เปรียบเทียบความแตกต̂างของค̂าคะแนนเฉลี่ยทักษะการว̂ายนํ้าหลังสิ้นสุดการสอน ของ
นักศึกษากลุ^มทดลองกับกลุ^มควบคุม 

5. หาค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายของคะแนนทักษะการว̂ายนํ้า ก̂อนทําการสอนและหลัง
สิ้นสุดการสอนของนักศึกษากลุ^มทดลองกับกลุ^มควบคุม  

6. การวิเคราะหAข]อมูลโดยใช]โปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดค̂านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการทดสอบทักษะการว̂ายนํ้าภาคปฏิบัติของนักศึกษา ปรากฏผลดังน้ี  
     1.1 นักศึกษากลุ^มทดลองท่ีสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไข
ข]อบกพร̂องพบว̂า 
           - การว̂ายนํ้าท̂าวัดวา หลังสิ้นสุดการสอนมีค̂าคะแนนเฉลี่ย 11.87 ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.57 ก̂อนทําการสอน มีค^าคะแนนเฉลี่ย 9.81 ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.20 
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           - การว̂ายนํ้าท̂ากรรเชียง หลังสิ้นสุดการสอนมีค̂าคะแนนเฉลี่ย 11.14 ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.51 ก̂อนทําการสอน มีค^าคะแนนเฉลี่ย 9.16 ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.09 
           - การว̂ายนํ้าท̂ากบ หลังสิ้นสุดการสอนมีค̂าคะแนนเฉลี่ย 11.00 ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.39 ก̂อนทําการสอน มีค^าคะแนนเฉลี่ย 8.68 ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.11 
           - การว̂ายนํ้าท̂าผีเสื้อ หลังสิ้นสุดการสอนมีค̂าคะแนนเฉลี่ย 9.89 ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.17 ก̂อนทําการสอน มีค^าคะแนนเฉลี่ย 7.49 ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.77 
     1.2 นักศึกษากลุ^มควบคุมท่ีสอนด]วยวิธีปกติทั่วไปพบว̂า 
 - การว̂ายนํ้าท̂าวัดวา หลังสิ้นสุดการสอนมีค̂าคะแนนเฉลี่ย 10.54 ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.85 ก̂อนทําการสอน มีค^าคะแนนเฉลี่ย 10.49 ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.38 
           - การว̂ายนํ้าท̂ากรรเชียง หลังสิ้นสุดการสอนมีค̂าคะแนนเฉลี่ย 9.65 ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.75 ก̂อนทําการสอน มีค^าคะแนนเฉลี่ย .9.08 ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.02 
           - การว̂ายนํ้าท̂ากบ หลังสิ้นสุดการสอนมีค̂าคะแนนเฉลี่ย 8.62 ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.86 ก̂อนทําการสอน มีค^าคะแนนเฉลี่ย 8.24 ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.95 
           - การว̂ายนํ้าท̂าผีเสื้อ หลังสิ้นสุดการสอนมีค̂าคะแนนเฉลี่ย 7.41 ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.83 ก̂อนทําการสอน มีค^าคะแนนเฉลี่ย 6.84 ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.98 

2. ผลการเปรียบเทียบค̂าของคะแนนเฉลี่ยปรากฏผลดังน้ี  
    2.1 ผลการเปรียบเทียบค̂าของคะแนนเฉลี่ยด]านทักษะการว̂ายนํ้าในแต̂ละท̂าว̂าย ก̂อนทํา

การสอนของนักศึกษากลุ^มทดลองกับนักศึกษากลุ^มควบคุม พบว̂าไม̂แตกต̂างกันอย̂างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2.2 ผลการเปรียบเทียบค̂าของคะแนนเฉลี่ยด]านทักษะการว̂ายนํ้ารวมทุกท̂าว̂าย ก̂อนทํา
การสอนของนักศึกษากลุ^มทดลองกับนักศึกษากลุ^มควบคุมพบว̂า ไม̂แตกต̂างกันอย̂างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2.3 ผลการเปรียบเทียบค̂าของคะแนนเฉลี่ยด]านทักษะการว̂ายนํ้าในแต̂ละท̂าว̂าย ก̂อนทํา
การสอนและหลังสิ้นสุดการสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง พบว̂า
หลังสิ้นสุดการสอน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยด]านทักษะการว̂ายนํ้าในแต̂ละท̂าว̂าย สูงข้ึนกว̂าก̂อนทํา
การสอนอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.4 ผลการเปรียบเทียบค̂าของคะแนนเฉลี่ยด]านทักษะการว̂ายนํ้ารวมทุกท̂าว̂าย ก̂อนทํา
การสอนและหลังสิ้นสุดการสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง พบว̂า
หลังสิ้นสุดการสอน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยด]านทักษะการว̂ายนํ้ารวมทุกท̂าว̂าย สูงข้ึนกว̂าก̂อนทํา
การสอนอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.5 ผลการเปรียบเทียบค̂าของคะแนนเฉลี่ยด]านทักษะการว̂ายนํ้าในแต̂ละท̂าว̂ายของ 
นักศึกษากลุ^มทดลองท่ีสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂องกับนักศึกษา
กลุ^มควบคุมท่ีสอนด]วยวิธีปกติท่ัวไปพบว̂า นักศึกษากลุ^มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด]านทักษะการว̂ายนํ้า
ในแต̂ละท̂าว̂ายสูงกว̂านักศึกษากลุ^มควบคุมอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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     2.6 ผลการเปรียบเทียบค̂าของคะแนนเฉลี่ยด]านทักษะการว̂ายนํ้ารวมทุกท̂าว̂ายของ  
นักศึกษากลุ^มทดลองท่ีสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂องกับนักศึกษา
กลุ^มควบคุมท่ีสอนด]วยวิธีปกติท่ัวไปพบว̂า นักศึกษากลุ^มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด]านทักษะการว̂ายนํ้า
รวมทุกท̂าว̂ายสูงกว̂าของนักศึกษากลุ^มควบคุมอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการหารค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายของคะแนนด]านทักษะการว̂ายนํ้าของนักศึกษา
ปรากฏผลดังน้ี 

3.1 นักศึกษากลุ^มทดลองท่ีสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไข
ข]อบกพร̂องพบว̂า 

-  การว̂ายนํ้าท̂าวัดวา มีค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายหลังสิ้นสุดการสอน .13 ก̂อน
ทําการสอน .23 

-  การว̂ายนํ้าท̂ากรรเชียง มีค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายหลังสิ้นสุดการสอน .14 
ก̂อนทําการสอน .23 

-  การว̂ายนํ้าท̂ากบ มีค^าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายหลังสิ้นสุดการสอน .13 ก̂อนทํา
การสอน .24 

-  การว̂ายนํ้าท̂าผีเสื้อ มีค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายหลังสิ้นสุดการสอน .12 ก̂อน
ทําการสอน .24 

-  การว̂ายนํ้ารวมทุกท̂าว̂ายมีท̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายหลังสิ้นสุดการสอน .11 
ก̂อนทําการสอน .21 

3.2 นักศึกษากลุ^มควบคุมท่ีสอนด]วยวิธีปกติทั่วไปพบว̂า  
-  การว̂ายนํ้าท̂าวัดวา มีค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายหลังสิ้นสุดการสอน .18 ก̂อน

ทําการสอน .23 
-  การว̂ายนํ้าท̂ากรรเชียง มีค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายหลังสิ้นสุดการสอน .18 

ก̂อนทําการสอน .22 
-  การว̂ายนํ้าท̂ากบ มีค^าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายหลังสิ้นสุดการสอน .22 ก̂อนทํา

การสอน .24 
-  การว̂ายนํ้าท̂าผีเสื้อ มีค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายหลังสิ้นสุดการสอน .25 ก̂อน

ทําการสอน .29 
-  การว̂ายนํ้ารวมทุกท̂าว̂ายมีท̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายหลังสิ้นสุดการสอน .11 

ก̂อนทําการสอน .19 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิด]านทักษะการว̂ายนํ้า ก̂อนทําการสอนและหลังสิ้นสุดทําการสอนของ
นักศึกษากลุ^มทดลองจากการวิเคราะหAข]อมูลแสดงให]เห็นว̂า หลังสิ้นสุดการสอนทักษะการว̂ายนํ้าด]วย
วิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิด]านทักษะการว̂ายนํ้าสูง
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กว̂าก̂อนทําการสอนในทุกท̂าว̂ายอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากก̂อนทําการ
สอนนักศึกษาส^วนใหญ^ยังมีข]อบกพร̂องด]านทักษะการว̂ายนํ้าติดตัวมาจากการเรียนวิชาทักษะและการ
สอนกีฬาว̂ายนํ้า สาเหตุเน่ืองมาจากในการเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬาว̂ายนํ้าท่ีผ^านมา ถือเปSน
ทักษะใหม̂สําหรับนักศึกษา ซึ่งส^วนใหญ^เพ่ิงจะได]เรียนรู]ทักษะและข้ันตอนของการว̂ายนํ้าท่ีถูกต]องเปSน
คร้ังแรก โดยเฉพาะการว̂ายนํ้าเปSนทักษะท่ีต]องใช]ความสัมพันธAในการเคลื่อนไหวร̂างกายครบทุกส^วน 
ทําให]ต]องใช]เวลาในการปรับตัวเพ่ือเรียนรู]ทักษะใหม̂น้ัน นักศึกษาส^วนใหญ^จึงไม̂สามารถปฏิบัติตาม
ทักษะการว̂ายนํ้าให]ถูกต]องสมบูรณAได]ซึ่งสอดคล]องกับท่ี วรศักด์ิ  เพียรชอบ (2525 : 11) ได]กล^าวไว]
ว̂าการเรียนรู]ทักษะกีฬาในระยะแรก ผู]เรียนยังไม̂สามารถตีความในทักษะการเคลื่อนไหวท่ีถูกต]องได]
โดยเฉพาะในด]านท่ีเก่ียวข]องกับการทํางานประสานกันของระบบประสาทและกล]ามเน้ือ แขน ขา 
ลําตัว สายตา หรือส^วนต̂าง ๆ ท่ีเก่ียวข]องกับการเคลื่อนไหวน้ัน ๆ จะต]องใช]เวลาพิจารณาไตร̂ตรองให]
เกิดความรู]และการประสานงานให]เกิดทักษะ รวมท้ังการสอนทักษะการว̂ายนํ้าท่ีผ^านมาผู]สอนจะ
มุ̂งเน]นให]นักศึกษาปฏิบัติให]ได]หลาย ๆ ทักษะโดยเร็ว โดยไม̂ได]คํานึงถึงความแตกต̂างระหว̂างบุคคล
จึงจัดกิจกรรมฝ�กทักษะท่ีให]ทุกคนได]ฝ�กทักษะในแบบเดียวกันโดยไม̂ได]ให]ความสําคัญในการแก]ไข
ข]อบกพร̂อง แต̂จะเน]นให]นักศึกษาได]ฝ�กปฏิบัติมากท่ีสุดเปSนหลัก เปSนผลทําให]เกิดป\ญหากับนักศึกษา
ท่ีปรับตัวได]ช]าและมีข]อบกพร̂องของทักษะไม̂สามารถพัฒนาทักษะตามแบบฝ�กท่ีผู]สอนจัดให]ได] 
เพราะแบบฝ�กบางแบบเหมาะสําหรับพัฒนาผู]ท่ีมีทักษะดีแล]วแต̂ไม̂เหมาะสําหรับกลุ^มท่ีมีข]อบกพร̂อง 
จึงทําให]นักศึกษาเหล^าน้ันยังมีข]อบกพร̂องของทักษะติดตัวอยู̂ แต̂หลังจากได]รับการสอนทักษะท่ีเน]น
การแก]ไขข]อบกพร̂องของนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมฝ�กทักษะท่ีสอดคล]อง เหมาะสมกับลักษณะ
ข]อบกพร̂องทําให]นักศึกษามีการพัฒนาทักษะดีข้ึน เน่ืองจากทักษะท่ีดีจะเกิดข้ึนได]ต]องอาศัยการฝ�กท่ี
ดีและถูกต]อง (ธวัช  วีระศิริวัฒนA, 2538 : 118) ซึ่งการสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^ม
แก]ไขข]อบกพร̂องมีการแบ̂งกลุ^มเหมาะสมกับนักศึกษา โดยนักศึกษาแต̂ละคนสามารถท่ีจะฝ�กทักษะ
ตามแบบฝ�กในแต̂ละแบบได] รวมท้ังแบบฝ�กท่ีใช]ก็สามารถแก]ไขข]อบกพร̂องได]ตรงตามลักษณะ
ข]อบกพร̂อง จึงเกิดประโยชนAโดยตรงกับนักศึกษาแต̂ละคนในกลุ^มมากท่ีสุด จึงเปSนแรงจูงใจให]
นักศึกษาเกิดความพร]อมท่ีจะเรียนเพ่ือพัฒนาตนเอง และเม่ือได]ลงมือฝ�กทักษะตามแบบฝ�ก ซึ่ง
นักศึกษาสามารถปฏิบัติได] เพราะแบบฝ�กมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถและสอดคล]องกับ
จุดประสงคAท่ีต]องการ จึงมีความต้ังใจในการปฏิบัติทําให]ข]อบกพร̂องของทักษะลดน]อยลงหรือหมดไป 
เม่ือการฝ�กประสบผลสําเร็จและเปSนไปตามวัตถุประสงคA นักศึกษาจึงเกิดความพยายามฝ�กเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
พัฒนาทักษะของตนเองให]ถูกต]องสมบูรณAซึ่งสอดคล]องกับกฎการเรียนรู]ของธอนไดดA (Thorndike) 
อันได]แก̂ กฎแห̂งความพร]อม )Law of Readiness) การเรียนรู]จะดีและเร็วข้ึนเม่ือผู]เรียนเกิดความ
พร]อม ถ]าผู]เรียนไม̂เกิดความพร]อม ถูกบังคับให]กระทําก็จะเกิดผลน]อย กฎแห̂งการฝ�กหัด (Law of 
Exercise) การฝ�กหัดซ้ํา ๆ อยู̂เสมอจะมีผลทําให]เกิดความเคยชินในการเรียนรู]และการฝ�กจะมีผล
สมบูรณAก็ต̂อเม่ือผู]กระทํามีความเข]าใจ รู]จุดมุ̂งหมายในการกระทําและต้ังใจทํา กฎแห̂งผล (Law of 
Effect) คนเราจะชอบหรือกระทําสิ่งใดต̂อไปเม่ือผลท่ีได]ออกมามีความพอใจ เม่ือพอใจก็กระทํา
บ̂อยคร้ัง เม่ือกระทําบ̂อยคร้ังก็เกิดการเรียนรู]และเกิดทักษะ )สมคิด ชิดประสงคA , 2521 : 20-21 ; 
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อบรม สินภิบาล, 2528 : 82-84) จึงเปSนผลทําให]นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิด]านทักษะการว̂ายนํ้าหลังจาก
การสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂องสูงกว̂าก̂อนทําการสอนอย̂าง
ชัดเจน 

จากการศึกษาผลสัมประสิทธ์ิด]านทักษะการว̂ายนํ้าของนักศึกษากลุ^มทดลอง ท่ีสอนด]วยวิธี
จัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง กับนักศึกษากลุ^มควบคุมท่ีสอนด]วยวิธีปกติท่ัวไป
คือจักกิจกรรมฝ�กทักษะท่ีให]นักศึกษาทุกคนได]ฝ�กทักษะในแบบเดียวกัน ซึ่งก̂อนทําการสอนท้ัง
นักศึกษากลุ^มทดลองและนักศึกษากลุ^มควบคุมมีความสามารถด]านทักษะการว̂ายนํ้าไม̂แตกต̂างกัน 
แต̂หลังสิ้นสุดการสอนพบว̂า นักศึกษากลุ^มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิด]านทักษะการว̂านํ้าสูงกว̂านักศึกษา
กลุ^มควบคุมในทุกท̂าว̂ายอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเพราะการสอนทักษะการว̂ายนํ้า
ในวิชากลวิธีการฝ�กและการจัดการกีฬาว̂ายนํ้าท่ีผ^านมาผู]สอนไม̂ได]วิเคราะหAพ้ืนฐานทักษะเดิมของ
นักศึกษาก̂อน ทําให]ไม̂ทราบพ้ืนฐานข]อบกพร̂องของผู]เรียนก̂อนท่ีจะทําการสอน คิดว̂านักศึกษาได]
ผ^านการเรียนทักษะในวิชาทักษะและการสอนกีฬาว̂ายนํ้า มาแล]วจึงมุ̂งเน]นการฝ�กให]เกิดความชํานาญ
ของทักษะเปSนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมท่ีให]ทุกคนได]ฝ�กทักษะในแบบเดียวกัน และไม̂ได]คํานึงถึงการ
แก]ไขข]อบกพร̂องทักษะเดิมของนักศึกษา ทําให]นักศึกษาท่ีมีข]อบกพร̂องของทักษะเดิมไม̂สามารถ
พัฒนาทักษะเดิมของตนเองให]ถูกต]องสมบูรณAได] เน่ืองจากข้ันตอนของการสอนทักษะท่ีถูกต]อง 
จะต]องตรวจสอบความสามารถเบ้ืองต]นท่ีเก่ียวกับทักษะของผู]เรียนก̂อนว̂ามีเพียงใด ผู]เรียนขาดอะไร
และจะต]องฝ�กส^วนท่ีขาดน้ันเสียก̂อน (ชม ภูมิภาค, 2523 : 296-297) อีกประการหน่ึงการฝ�กซ้ํา ๆ 
เพียงอย̂างเดียวจะไม̂ช̂วยให]มีความสามารถเพ่ิมข้ึน หากไม̂ได]รับการแก]ไขข]อบกพร̂อง รวมท้ังหาก
ปล^อยให]นักศึกษาท่ีมีข]อบกพร̂องของทักษะฝ�กทักษะท่ีผิดน้ันซ้ํา ๆ ก็จะทําให]นักศึกษาเกิดความ
ชํานาญ หรือเคยชินในทักษะท่ีผิดน้ัน ซึ่งสอดคล]องกับหลักการฝ�กทักษะของ ธวัช วีระศิริวัฒนA(2538 : 
119) ท่ีว̂า การฝ�กทักษะถ]าได]รับรู]ในทักษะท่ีไม̂ถูกต]องแล]วนํามาฝ�ก ก็จะเกิดความชํานาญในสิ่งท่ีผิด 
ซึ่งการฝ�กทักษะจะต]องหารูปแบบท่ีถูกต]องของการฝ�กทักษะและฝ�กหัดตามสิ่งท่ีถูกต]องน้ัน จึงจะมี
ความก]าวหน]าในการปฏิบัติทักษะ ดังน้ันการสอนว̂ายนํ้าแบบปกติท่ัวไปท่ีไม̂ได]เน]นการแก]ไข
ข]อบกพร̂องของทักษะ นอกจากจะไม̂ช̂วยให]นักศึกษาท่ีมีข]อบกพร̂องของทักษะได]พัฒนาทักษะตนเอง
ให]ถูกต]องสมบูรณAแล]ว ยังจะทําให]นักศึกษาเกิดความเคยชินในทักษะท่ีผิดจากการได]ฝ�กซ้ํา ๆ อีกด]วย 
ซึ่งต̂างจากวิธี การสอนท่ีใช]การจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง และใช]แบบฝ�ก
พัฒนาทักษะ (Stroke Drills) ของสมาคมผู]ฝ�กสอนว̂ายนํ้าแห̂งประเทศไทยเปSนกิจกรรมการฝ�ก ซึ่งจะ
มีรูปแบบการจัดกิจกรรมฝ�กทักษะท่ีแยกนักศึกษาออกเปSนกลุ^มตามลักษณะข]อบกพร̂อง แล]วเลือก
แบบฝ�กท่ีใช]สําหรับแก]ไขตรงตามลักษณะของข]อบกพร̂องโดยเฉพาะให]แต̂ละกลุ^มได]ฝ�ก ซึ่งแต̂ละกลุ^ม
จะได]ฝ�กในแบบฝ�กท่ีแตกต̂างกันออกไปโดยยึดหลักถ]าผู]เรียนมีข]อบกพร̂องส^วนใดต]องได]รับการแก]ไข
ในส^วนท่ีบกพร̂องน้ัน รวมท้ังแบบฝ�กเพ่ือพัฒนาทักษะ (Stroke Drills) ท่ีใช]เปSนกิจกรรมการฝ�กทักษะ
น้ัน เปSนแบบฝ�กท่ีใช]สําหรับแก]ไขข]อบกพร̂องและพัฒนาทักษะการว̂ายนํ้าโดยเฉพาะ จึงทําให]
ข]อบกพร̂องของนักศึกษาท่ีมีอยู̂ลดน]อยลงหรือหมดไป เปSนผลทําให]นักศึกษามีการพัฒนาทักษะของ
ตนเองสูงข้ึนอย̂างชัดเจน ซึ่งสอดคล]องกับผลการวิจัยของ วัฒนิตา นําแสงวณิชยA (2539 : บทคัดย̂อ) 
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ท่ีใช]การสอนโดยใช]แบบฝ�กทักษะเพ่ือแก]ไขข]อบกพร̂องเก่ียวกับความรู]พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรAเร่ือง
เศษส^วน แบบฝ�กท่ีใช]เปSนแบบฝ�กท่ีเสริมความรู] เร่ืองเศษส^วนโดยเฉพาะ ซึ่งผลการวิจัยพบว̂านักเรียน
ส^วนใหญ^สามารถแก]ไขข]อบกพร̂องได] รวมท้ังยังสอดคล]องกับ สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรุ
ไทย (2542 : 189-190) ท่ีกล^าวไว]ว̂าหลักการฝ�กทักษะถ]ารู]จักแก]ไขสิ่งท่ีผิดพลาดก็จะทําให]สิ่งท่ี
ผิดพลาดลดลงจนกระท่ังการแสดงทักษะน้ันถูกต]อง ทําให]ความสามารถพัฒนาข้ึนเปSนลําดับตรงกัน
ข]าม ถ]าผู]เรียนฝ�กกัดสิ่งท่ีผิด ๆ ไม̂รู]ข]อบกพร̂องของตนเองหรือรู]แต̂ไม̂รู]วิธีแก]ไขให]ถูกต]องก็ไม̂สามารถ
ท่ีจะช̂วยพัฒนาความสามารถได] ดังน้ันการเรียนรู]ถึงสิ่งท่ีผิดพลาดในการแสดงทักษะแล]วนํามา
ปรับปรุงแก]ไขให] ดี ข้ึน ถือเปSนสิ่ งสําคัญในการเรียนรู]ทักษะ นอกจากน้ันยังเปSนไปตามหลัก
กระบวนการสอน เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางทักษะท่ีให]วิเคราะหAผู]เรียนท่ีมีข]อบกพร̂องหรือท่ีต]องการ
จะสร]างส^วนน้ัน ๆ ท่ีคล]ายคลึงหรือเหมือนกันมาฝ�กเพราะการวิเคราะหAทําให]ทราบว̂าสิ่งใดท่ีผู]เรียน
ต]องแก]ไข เพ่ือท่ีจะได]แก]ส^วนน้ันจนกว̂าจะเห็นว̂าผู]เรียนดีข้ึนกว̂าเดิมแล]วจึงฝ�กส^วนอ่ืน ๆ ต̂อไป 

)สมคิด ชิตประสงคA , 2521 : 45) ซึ่งตรงกับลักษณะการสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^ม
แก]ไขข]อบกพร̂อง ของผู]วิจัยท่ีเปSนไปตามข้ันตอนทฤษฎีการเรียนรู]และฝ�กทักษะรวมท้ังทฤษฎีการสอน
ทักษะ นักศึกษาจึงมีการพัฒนาทักษะการว̂ายนํ้าสูงข้ึน จึงเปSนผลทําให]นักศึกษากลุ^มทดลองท่ีสอน
ด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง มีผลสัมฤทธ์ิด]านทักษะการว̂ายนํ้าสูงกว̂า
นักศึกษากลุ^มควบคุมท่ีสอนด]วยวิธีปกติทั่วไปอย̂างชัดเจน 
 จากการศึกษาค̂าสัมประสิทธ์ิแห̂งการกระจายของคะแนนด]านทักษะการว̂ายนํ้า หลังจากการ
สอนทักษะการว̂ายนํ้าด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง ของนักศึกษากลุ^ม
ทดลองพบว̂า มีการกระจายของคะแนนตํ่ากว̂าก̂อนทําการสอน รวมท้ังเม่ือเปรียบเทียบกับนักศึกษา
กลุ^มควบคุมท่ีสอนด]วยวิธีปกติท่ัวไปก็พบว̂า นักศึกษากลุ^มทดลองมีการกระจายของคะแนนตํ่ากว̂า
ของนักศึกษากลุ^มควบคุมแสดงให]เห็นว̂าการสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไข
ข]อบกพร̂องนักศึกษาส^วนใหญ^สามารถแก]ไขข]อบกพร̂องของทักษะได]ทําให]นักศึกษามีทักษะการว̂าย
นํ้าใกล]เคียงกัน ท้ังน้ีเปSนเพราะนักศึกษาได]รับการฝ�กในแบบฝ�กท่ีใช]แก]ไขตรงตามข]อบกพร̂องของ
ตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งเม่ือทุกคนได]รับการแก]ไขทักษะให]ถูกต]องแล]วความแตกต̂างด]านทักษะการว̂าย
นํ้าของนักศึกษาก็ลดลงหรือหมดไป จึงเปSนผลทําให]นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิด]านทักษะการว̂ายนํ้าท่ี
ใกล]เคียงกัน 
 ผลจากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิด]านทักษะการว̂ายนํ้า สรุปได]ว̂าการสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�ก
ทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂องทําให]นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิด]านทักษะการว̂ายนํ้าโดยรวมสูงข้ึน
และมีผลสัมฤทธ์ิด]านทักษะการว̂ายนํ้าใกล]เคียงกัน ซึ่งเปSนไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว] แต̂อย̂างไรก็ตามมี
นักศึกษาบ]างคนซึ่งเปSนส^วนน]อยยังไม̂สามารถแก]ไขข]อบกพร̂องของทักษะให]ถูกต]องสมบูรณAได]ท้ังน้ี
เปSนไปตามสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห̂งชาติ (2543 : 19) กล^าวไว]ว̂าแต̂ละคนมีความสามารถ
หรือความเก̂งแตกต̂างกันและมีรูปแบบการพัฒนาเฉพะของแต̂ละคน ซึ่งส^งผลต̂อการพัฒนาเสริมสร]าง
ความสามารถให]แตกต̂างกันอย̂างชัดเจน รวมท้ังบ]างคนอาจเรียนรู]ได]เร็วแต̂พัฒนาได]ช]า ส^วนบ]างคน
เรียนรู]ได]ช]าแต̂พัฒนาได]เร็วหรือบ]างคนเรียนรู]ได]เร็วและพัฒนาได]เร็วด]วย (ธวัช วีระศิริวัฒนA, 2538 : 
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133) ดังน้ันนักศึกษาท่ียังไม̂สามารถแก]ไขข]อบกพร̂องจําเปSนต]องใช]เวลาในการฝ�กท่ีมากกว̂านักศึกษา
คนอ่ืน นอกจากน้ันยังมีสาเหตุมาจากนักศึกษาไม̂ได]ฝ�กทักษะเพ่ิมเติมหลังจากการเรียนการสอน 
ตลอดจนอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติด]านกายวิภาคและสรีรวิทยาของนักศึกษาท่ีทําให]เกิด
ข]อจํากัดของการเคลื่อนไหว เปSนผลให]เกิดข]อบกพร̂องของทักษะท่ีแก]ไขได]ยากกว̂าปกติ จึงทําให]
นักศึกษาเหล^าน้ันไม̂สามารถแก]ไขข]อบกพร̂องได]ในช̂วงระยะเวลาท่ีกําหนดไว]ในหลักสูตร  
 
ข�อเสนอแนะ 
 1  .การสอนทักษะการว̂ายนํ้า ผู]สอนควรคํานึงถึงความแตกต̂างของผู]เรียนเปSนสําคัญ โดยการ
สอนควรมีการสํารวจทักษะเดิมของผู]เรียนก̂อนเพ่ือจะได]วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู]เรียนได]อย̂าง
เหมาะสม 
 2  .การสอนทักษะการว̂ายนํ้า ควรให]ความสําคัญกับการแก]ไขข]อบกพร̂องของทักษะเปSนหลัก 
เพ่ือพัฒนาผู]เรียนให]เกิดผลสัมฤทธ์ิด]านทักษะมากท่ีสุด 
 3  .การจัดรูปแบบการฝ�ก และการเลือกแบบฝ�กทักษะควรเหมาะสมกับผู]เรียน โดยแบบฝ�กน้ัน
ต]องสามารถแก]ไขและพัฒนาทักษะของผู]เรียนได]เต็มศักยภาพ  
 4  .ควรมีการศึกษารูปแบบการสอนอ่ืนท่ีจะสามารถพัฒนาทักษะการว̂ายนํ้าให]เกิดผลสัมฤทธ์ิ
มากท่ีสุด เช̂น การใช]โปรแกรมการฝ�กนักกีฬาควบคู̂กับการสอนทักษะการว̂ายนํ้าและการสร]างเสริม

สมรรถภาพทางการควบคู̂กับการสอนทักษะการว̂ายนํ้า 
 5  .ควรนําการสอนด]วยวิธีจัดกิจกรรมฝ�กทักษะแบบแยกกลุ^มแก]ไขข]อบกพร̂อง ไปใช]กับการ
สอนทักษะในวิชาอ่ืน ๆ เช̂น ฟุตบอล วอลเลยAบอล เทนนิส เปSนต]น 
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บทคัดย�อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬา
ตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยทําการศึกษาในนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี จํานวนท้ังหมด 13 คน เคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบทดสอบความวิตกกังวล
ตามสถานการณA (ฉบับปรับปรุง) (Revised Competitive State Anxiety Inventory -2 ของ (Cox, 
R.H.,Martens, M.P.,&Russel, W.D., 2003) ซึ่งแปลโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ ) และนํามาวิเคราะหA
ข]อมูล หาค̂าเฉลี่ย ค̂าส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว̂า ระดับความวิตกกังวลทางกาย มีค̂าเฉลี่ยของระดับความวิตกกังวลทางกาย

เท̂ากับ  (  = 19.36, S.D. = 6.17) ซึ่งอยู̂ในระดับตํ่า ระดับความวิตกกังวลทางจิตใจ มีค̂าเฉลี่ย

เท̂ากับ (  = 20.66, S.D. = 7.67) ซึ่งอยู̂ในระดับปานกลาง และระดับความเช่ือม่ันทางจิตใจมี

ค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ เท̂ากับ (  =24.46, S.D. = 0.71) อยู̂ในระดับปานกลาง 
 

คําสําคญั : ความเช่ือม่ันในตนเอง  
 

Abstract 
 The purpose of this study was to examine self - confidence before the 
competition of female Takraw athletes of Bangkokthonburi university. The Subject 
were 13 female Takraw athletes of Bangkokthonburi university Takraw Club. The 
instrument used Revised Competitive Sport Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R) By (Cox, 
R.H.,Martens, M.P.,&Russel, W.D., 2003). And The data were analyzed by mean and 
standard deviation. 
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 The results showed that Physical anxiety were not difference as low level 
with mean at 19.36±6.17 Mental anxiety were moderate  level with mean at 20.66± 
7.67 and self - confidence before the competition were the same in moderate  level 
with mean at 24.46± 0.71.    
 
Keyword: self - confidence 
 
บทนํา 

ตะกร]อ (TAKRAW) เปSนกีฬาท่ีได]รับความนิยมในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ]านมา
ต้ังแต̂อดีตจนถึงป\จจุบัน และยังได]รับความนิยมเปSนอย̂างมากจึงเปSนกีฬาชนิดหน่ึงท่ีมีการแข̂งขันใน
รายการแข̂งขันระดับชาติและนานาชาติ  ป\จจุบันตะกร]อเปSนมีรายการแข̂งขันต̂าง ๆมากมายและมี
รางวัลสูงในระดับหน่ึง จึงทําให]ตะกร]อเปSนกีฬาชนิดหน่ึงท่ีมีแรงจูงใจในการเล^นค̂อนข]างสูง จาก
การศึกษาของ ประเชิญ  รอดบ]านเกาะ (2542). ได]ทําการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกเล^นเซป\ก
ตะกร]อของนักกีฬาหญิง พบว̂า นักกีฬาเซป\กตะกร]อมีแรงจูงใจมากถึงมากท่ีสุดในหลายๆด]าน ท้ัง
ทางด]านสุขภาพและอนามัย ด]านรายได]และผลประโยชนA ด]านความรัก ความถนัด และความสนใจ 
ด]านเกียรติยศช่ือเสียง ด]านโอกาสท่ีจะได]รับความก]าวหน]าในอนาคต ท้ังน้ีแรงจูงใจเหล^าน้ีก็เปSน
อิทธิพลท่ีทําให]กีฬาเซป\กตะกร]อได]รับความนิยมเปSนอย̂างมาก ท้ังในผู]หญิงและผู]ชายซึ่งในไม̂ก่ีปrต̂อมา 
ธิติพงษA สุขดี และคณะฯ. (2555) ก็ได]ทําการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเล^นกีฬาเซป\กตะกร]อของ
นักกีฬาชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต]นเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ปrการศึกษา 2555 พบว̂า
นักเรียนช้ันมัธยมชายมีแรงจูงใจในการเล^นกีฬาเซป\กตะกร]อท้ังแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
อยู̂มาก ยกเว]นหน่ึงในตัวแปรสําคัญท่ีมีความแตกต̂างกันคือประสบการณAการเล^นของแต̂ละคนซึ่ง
แตกต̂างกัน การมีแรงจูงใจท่ีสูงของนักกีฬาทําให]เกิดความคาดหวังและความวิตกกังวลในหลายๆ ด]าน  
ท้ังความพร]อมของตัวนักกีฬาเอง ความกดดันจากผู]ควบคุมทีม หรือแม]กระท้ังการกังวลต̂อการผิด
ผลาดต̂าง ๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว̂างเกมสAการแข̂งขัน จึงอาจทําให]นักกีฬามีความเช่ือม่ันในตนเอง
ลดลง  

ความเช่ือม่ันในตนเอง (Self-Confident) คือ ความสามารถของการกล]าแสดงออกกล]าพูด
กล]าทําสิ่งต̂าง ๆด]วยตนเอง ทําให]มีความภาคภูมิใจในตัวเองและมองเห็นคุณค̂าของความสามารถของ
ตนเองและของผู]อ่ืนและสามารถปรับตัวเข]ากับทุกสถานการณAได] (เอกราช จันทรAกรุง, 2554) ซึ่งความ
เช่ือม่ันในตนเองยังได]ถูกกล^าวไว]ว̂าความเช่ือม่ันในตนเองเปSนกุญแจสําคัญสู^ความสําเร็จของบุคคล 
ท้ังน้ีความเช่ือม่ันในตนเองคือความภูมิใจและความม่ันใจว̂าสิ่งท่ีตนเองได]ปฏิบัติได]เรียนรู]คือสิ่งท่ี
ถูกต]อง อีกท้ังผู]ที่มีความเช่ือม่ันในตนเองเปSนบุคคลท่ีมีพลังเชิงบวกท่ีจะสามารถทําสิ่งท่ีคิดว̂าตนเองจะ
ทําได]อย̂างม่ันใจมากข้ึน (Roland Benabou & Jean Tirole, 2001) 

ท้ังน้ีทีมนักกีฬาตะกร]อหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็เปSนอีกหน่ึงทีมท่ีอาจจะประสบกับ
ป\ญหาน้ันเพราะสโมสรตะกร]อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได]เข]าร̂วมการแข̂งขันในหลายๆรายการใน
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ระดับชาติซึ่งมีเงินรางวัลหรือแรงจูงใจด]านอ่ืน ๆค̂อนข]างสูงใน ดังน้ันนักกีฬาจึงอาจจะเกิดความวิตก
กังวลและทําให]ความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันเปลี่ยนแปลงไปได]จึงทําให]ผู]วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
ความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ตะกร]อ (TAKRAW) ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปr 2542 
หมายถึง ลูกกลมสานด]วยหวายเปSนตาๆ สําหรับเตะเล^น (กรมพลศึกษา, 2555)  ตะกร]อเปSนกีฬาท่ีมี
การเล^นในหลายประเทศได]แก̂ พม̂า ลาว จีน ฟ�ลิปป�นสA อินโดนีเซียและมาเลเซีย แต̂จากการ
สันนิษฐานจากข]อมูลทางวิทยาศาสตรA พงศาวดารและจดหมายเหตุ พอจะสามารถวิเคราะหAได]ว̂า 
ตะกร]อมีอิทธิพลการเล^นมาจากประเทศข]างเคียงและไม̂เปSนท่ีแน̂ชัดว̂าเกิดข้ึนในประเทศใดเปSนหลัก 
ในบางประเทศอาจจะมีช่ือเรียกท่ีแตกต̂างออกไปเล็กน]อยว̂า อย̂างเช̂น เซป\กตะกร]อ แต̂ลักษณะการ
เล^นจะไม̂แตกต̂างกันมากนักคือ เล^นเปSนตะกร]อวง ตะกร]อลอดห̂วง และตะกร]อข]ามตาข̂าย            

ในป\จจุบันตะกร]อมีการแข̂งขันแบบสากลในการเล^นข]ามตาข̂ายและนับคะแนน ซึ่งได]รับความ
นิยมเปSนอย̂างมาก โดยเฉพาะในไทยกีฬาตะกร]อได]รับความนิยมสูงและมีการแข̂งขันในหลายรายการ
และจากการได]รับความนิยมทําให]มีแรงจูงใจในการเล^นค̂อนข]างสูง เม่ือแรงจูงใจในการเล^นสูงสิ่งท่ี
ตามมาสําหรับนักกีฬาในทุก ๆ ด]าน อย̂างเช̂นความวิตกกังวล เปSนสภาพทางอารมณAที่ไม̂พึงประสงคAท่ี
เกิดข้ึนในช่ัวระยะเวลาหน่ึง ซึ่งความวิตกกังวลถ]ามากจะทําให]สมรรถภาพการทํางานของร̂างกาย
ลดลง ทําให]ขาดความม่ันใจในการทําสิ่งต̂าง ๆ ได] ดังน้ันความเช่ือม่ันของนักกีฬาอาจจะลดลงใน
ระหว̂างก̂อนการแข̂งขันกีฬาได] 

ความเช่ือม่ันในตนเอง (Self-Confident) คือ ความสามารถของการกล]าแสดงออกกล]าพูด
กล]าทําสิ่งต̂าง ๆด]วยตนเอง ทําให]มีความภาคภูมิใจในตัวเองและมองเห็นคุณค̂าของความสามารถของ
ตนเองและของผู]อ่ืนและสามารถปรับตัวเข]ากับทุกสถานการณAได] (เอกราช จันทรAกรุง, 2554) 

พิชิต เมืองนาโพธA (2534). กล^าวว̂า ความเช่ือม่ันในตนเอง คือ ความคาดหวังสูงสุดต̂อการ
ประสบความสําเร็จในทางกีฬา โดยความเช่ือม่ันในตนเองเปSนจุดสําคัญท่ีมีผลต̂อการแสดง
ความสามารถทางกีฬาและระดับความเช่ือม่ันในตนเองยังเปSนตัวบ̂งช้ีสู^ความสําเร็จอีกด]วย ในป\จจุบัน
การมีความเช่ือม่ันในตนเองเปSนส^วนสําคัญในการส^งผลให]สามารถแสดงความสามารถเฉพาะบุคคลได]
อย̂างเต็มท่ี นักกีฬาเปSนอีกกลุ^มหน่ึงท่ีต]องอาศัยความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันกีฬาจะเร่ิมต]น
ข้ึน ความเช่ือม่ันในตนเองจะทําให]นักกีฬาสามารถแสดงทักษะทางกีฬาได]อย̂างม่ันใจมากข้ึน 

ทีมนักกีฬาตะกร]อหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็เปSนอีกหน่ึงทีมท่ีอาจจะประสบกับป\ญหา
น้ันเพราะได]เข]าร̂วมการแข̂งขันในหลายๆรายการในนามสโมสรตะกร]อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ดังน้ันนักกีฬาจึงอาจจะเกิดความวิตกกังวลและทําให]ความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขัน
เปลี่ยนแปลงไปได] ดังน้ันจึงทําให]ผู]วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของ
นักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรต�น        ตัวแปรตาม 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เพ่ือศึกษาความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรและกลุ^มตัวอย̂างคือนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจํานวน

ท้ังหมด 13 คน  
  เคร่ืองมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูลการวิจัยคร้ังนี้ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีการเก็บข]อมูลโดยใช]เคร่ืองมือในการวิจัยเปSนแบบทดสอบความวิตกกังวลตาม
สถานการณA (ฉบับปรับปรุง) (Revised Competitive State Anxiety Inventory -2 ของ (Cox, 
R.H.,Martens,M.P.,&Russel, W.D., 2003) ซึ่งแปลโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ ) โดยแบ̂งออกเปSน 2 
ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไปของผู]เข]าร̂วมงานวิจัย 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความวิตกกังวลตามสถานการณA (CSAI-2R) ของ ค็อก มาตินซA และ 

รัสเซลA ดับบลิว ดี (Cox, R.H.,Martens,M.P.,&Russel, W.D., 2003) ซึ่งสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีผู]วิจัย
ได] ทําการศึกษา ด]านความเช่ือม่ันในตนเอง(Self-Confidence) จากคําถามท้ังหมด 5 ข]อใน

 

ความเช่ือม่ันในตนเองก�อน 
การแข�งขัน 

 

 

นักกีฬาตะกร�อทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

 

แบบทดสอบความวิตกกังวลก�อนการแข�งขัน 
(ด�านความเช่ือม่ันในตนเอง) 
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แบบทดสอบความวิตกกังวล ได]แก̂ ข]อท่ี 3, 7, 10, 13 และ 16 โดยมีเกณฑAการให]คะแนนใน
แบบสอบถามดังน้ี 

1. คะแนน เม่ือกาช̂อง ไม̂เลย            หมายถึง มีความรู]สึกไม̂ตรงกับข]อน้ันเลย 
2. คะแนน เม่ือกาช̂อง  บ]าง              หมายถึง มีความรู]สึกไม̂ตรงกับข]อน้ันบ]าง 
3. คะแนน เม่ือกาช̂อง ปานกลาง        หมายถึง มีความรู]สึกไม̂ตรงกับข]อน้ันปานกลาง 
4. คะแนน เม่ือกาช̂อง มาก               หมายถึง มีความรู]สึกไม̂ตรงกับข]อน้ันมาก 

 
โดยสามารถนํามาคิดคะแนนเพ่ือหาระดับความเช่ือม่ันในตนเองได]ดังน้ี 
  การคิดคะแนน = (คะแนนท่ีได]แต̂ละข]อบวกกัน) x 10 
     จํานวนข]อท้ังหมด 
 เม่ือมีการคํานวณคะแนนท่ีได]เรียบร]อยจะสามารถนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑAคะแนนดังน้ี 
  คะแนน 10-19  ระดับความเช่ือม่ันในตนเองตํ่า 
  คะแนน 20-30  ระดับความเช่ือม่ันในตนเองปานกลาง 
  คะแนน 31-40  ระดับความเช่ือม่ันในตนเองสูง 
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู]วิจัยเปSนผู]ดําเนินการเก็บรวบรวมข]อมูลโดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวม
ข]อมูลดังต̂อไปน้ี 

1.ติดต̂อขอความอนุเคราะหAในการเก็บข]อมูลจากโค]ชนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 

2.ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแบบสอบถามและรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ือความเข]าใจก̂อนออกไป
เก็บข]อมูล 

3.ผู]วิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บข]อมูลจากกลุ^มตัวอย̂างคือนักกีฬาตะกร]อทีมหญิง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมท้ังสิ้นจํานวน 13 คน 

4.ทําการเก็บรวบรวมข]อมูลด]วยแบบสอบถามด]วยตนเองกับนักกีฬาตะกร]อทีมหญิง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

5.ตรวจสอบความถูกต]อง ความสมบูรณAของแบบสอบถามท่ีเก็บมาเพ่ือนําไปวิเคราะหAข]อมูล
ต̂อไป 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล  

เม่ือได]ดําเนินการเก็บรวบรวมข]อมูลเปSนท่ีเรียบร]อยแล]ว ผู]วิจัยได]นําข]อมูลมาตรวจสอบความ
สมบูรณAและนํามาวิเคราะหAหาค̂าสถิติ โดยนําผลท่ีได]จากแบบสอบถาม ข]อมูลส^วนตัวของผู]ตอบ
แบบสอบถามวิเคราะหAโดยหาค̂าความถ่ีและค̂าร]อยละ และนําเสนอในรูปแบบตาราง 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาคร้ังน้ี ทําให]ทราบถึงความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬาตะกร]อ

ทีมหญิงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถสรุปผลดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬา
ตะกร]อทีมหญิงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

รายการ  S.D. ระดับ 

ความวิตกกังวลทางกาย 19.36 6.17 ระดับตํ่า 
ความวิตกกังวลทางจิต 20.88 7.67 ระดับปานกลาง 
ความเชื่อม่ันในตนเอง 24.46 0.71 ระดับปานกลาง 

 
จากข]อมูลท่ัวไปของผู]ตอบแบบสอบถามเปSนนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี จํานวนท้ังหมด 13 คน ท่ีมีอายุของนักกีฬาเฉลี่ยท่ี 21.3 ± 2.01 ปr และจากตารางท่ี 1 ค̂าเฉลี่ย
และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีรายละเอียดดังต̂อไปน้ี ค̂าเฉลี่ยของระดับความวิตกกังวลทางกายเท̂ากับ 

(  = 19.36, S.D. = 6.17) ซึ่งอยู̂ในระดับตํ่า ความวิตกกังวลทางจิตมีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ (  = 20.88, 

S.D. = 7.67) ซึ่งอยู̂ในระดับปานกลาง และความเช่ือม่ันทางจิตใจมีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ (  =24.46, S.D. 
= 0.71) ซึ่งอยู̂ในระดับปานกลาง 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาคร้ังน้ีความเช่ือม่ันในตนเองก̂อนการแข̂งขันของนักกีฬาตะกร]อทีมหญิง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบว̂า ระดับความวิตกกังวลทางกาย มีค̂าเฉลี่ยของระดับความวิตกกังวล

ทางกายเท̂ากับ  (  = 19.36, S.D. = 6.17) ซึ่งอยู̂ในระดับตํ่า  และระดับความวิตกกังวลทางจิตใจ มี

ความวิตกกังวลทางจิตมีค^าเฉลี่ยเท̂ากับ (  = 20.66, S.D. = 7.67) ซึ่งอยู̂ในระดับปานกลาง ซึ่งน̂าจะ
มีสาเหตุมาจากท่ีนักกีฬาตะกร]อมีการฝ�กซ]อมทักษะกีฬาและดูแลร̂างกายเปSนอย̂างดีจึงทําให]ความ
วิตกกังวลทางร̂างกายของนักกีฬาอยู̂ในระดับตํ่า เน่ืองจากนักกีฬาตะกร]อทีมหญิงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีมีการฝ�กซ]อมอย̂างสมํ่าเสมอและมีทักษะการเล^นเปSนอย̂างดีหรือการแสดงทักษะทาง
กีฬาท่ีนักกีฬาถนัด จึงทําให]ระดับความวิตกกังวลทางร̂างกายอยู̂ในระดับตํ่า และเม่ือความวิตกกังวล
ทางร̂างกายอยู̂ในระดับตํ่า จึงทําให]ลดความวิตกกังวลทางจิตใจ แต̂ยังคงมีอยู̂บ]างในระดับปานกลาง
ซึ่งอาจจะเกิดจากการกังวลกับสถานการณAท่ียังไม̂ได]เกิดข้ึนในการแข̂งขันและจากความวิตกกังวลท่ีอยู̂
ในระดับท่ีไม̂น̂ากังวลก็จะทําให]มีระดับความเช่ือม่ันได]ในระดับหน่ึงซึ่งสอดคล]องกับ Woodman and 
Hardy (2003) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธAของความวิตกกังวลทางความคิดและความเช่ือม่ันใน
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ตนเองต̂อ ความสามารถทางกีฬา พบว̂า ความวิตกกังวลทางความคิดมีความสัมพันธAในการแสดง 
ความสามารถกับการแข̂งขันกีฬา 

ระดับความเช่ือม่ันทางจิตใจมีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ เท̂ากับ (  =24.46, S.D. = 0.71) ซึ่งอยู̂ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากระดับความเช่ือม่ันในตนเองท่ีอยู̂ในระดับปานกลางน้ันอาจจะเปSนเพราะว̂า
กีฬาตะกร]อในป\จจุบันค̂อนข]างมีการแข̂งขันกันสูงจึงทําให]มีระดับของความวิตกกังวลทางจิตใจอยู̂ใน
ระดับหน่ึงซึ่ง สอดคล]องกับ Morris and Summers (2004) กล^าวว̂า หากนักกีฬามีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง โดยมีความเช่ือในความสามารถของตนเองจะทําให]การแสดง ความสามารถทางการกีฬา
เปSนไปในทิศทางท่ีดี ซึ่งการแสดงออกในทางท่ีดีของนักกีฬาอาจจะทําให]มีความคาดหวังและแรงจูงใจ
ในการเล^นสูงความเช่ือม่ันทางจิตใจจึงอยู̂ในระดับหน่ึงไม̂สูงจนเกินไป  

 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรจะมีการเปรียบเทียบนักกีฬาระหว̂างผู]ชายและผู]หญิงเพราะตะกร]อเปSนกีฬาท่ีให]มีทั้งผู]
เล^นผู]ชายและผู]หญิง และอาจจะมีระดับความสามารถทางร̂างกายท่ีแตกต̂างกัน ความเข]มแข็งทาง
จิตใจท่ีแตกต̂างกัน  

2. ควรจะมีการเก็บจากลุ^ม ตัวอย̂างท่ี มี จํานวนมากกว̂าน้ี  เพราะกลุ^ม ตัวอย̂างแบบ
เฉพาะเจาะจงน]อยเกินไป 

3. ในการทําวิจัยคร้ังต̂อไปน̂าจะมีการเก็บแบบสอบถามอย̂างละเอียดหรือเก็บจากบท
สัมภาษณA น̂าจะได]ข]อมูลมากข้ึน  
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มี วัตถุประสงคA เพ่ือศึกษาความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและ
ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของนักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^น โดยกลุ^มตัวอย̂างท่ีใช]ใน
งานวิจัยเปSนนักกีฬาประเภททีม ระดับสมัครเล^น เพศชาย จํานวน 20 คน โดยให]กลุ^มตัวอย̂างทําการ
วัดส^วนสูงของร̂างกาย จากน้ันทําการทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางโดยใช] 
แบบทดสอบคล^องแคล^วว̂องไว Illinois agility test และแบบทดสอบทีเทส (T-test agility) โดยนํา
ข]อมูลท่ีได]มาวิเคราะหAโดยใช]สถิติ ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAของ
เพียรAสัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการวิจัยพบว̂า ไม̂พบความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการ
เปลี่ยนทิศทางของนักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^น (sig > .05) 
 
คําสําคญั: ความสูงร̂างกาย, ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง, กีฬาประเภททีม 
 

Abstract 
The purpose of this study was to find relationship between body height and 

change of direction ability in amateur team players. Subjects were 20 men Players of 
university amateur team players. Each sample was measured body height and test 
the change of direction speed with Illinois agility test and T-test agility. Data 
collection was analyze in mean, standard diviation and Pearson Correlation 
Coefficient with the significant level of 0.05. 
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 The research results as follows body height of subject not relation with 
change of direction ability. (sig > .05) 
 
Keyword: body height, change of direction ability, team sport 
 
บทนํา 
 ในป\จจุบัน องคAความรู]ทางด]านวิทยาศาสตรAการกีฬาได]เข]ามามีบทบาทอย̂างมากในการพัฒนา
นักกีฬาให]สามารถแสดงความสามารถออกมาได]อย̂างเต็มท่ีและดีเย่ียม องคAความรู]ทางด]านวิทยาศาสตรA
การกีฬาเปSนการนําเอาองคAความรู]ทางด]านวิทยาศาสตรAในหลายๆ ด]านเข]ามาพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาให]เกิดการพัฒนานาไปสู^ความสามารถสูงสุด และยังเปSนหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือใช]ศึกษา 
ทดสอบ วิเคราะหA และประเมินผลความสามารถของนักกีฬา (เจริญ กระบวนรัตนA, 2557) ซึ่งในการเล^น
หรือการแข̂งขันกีฬาทุกชนิดกีฬาน้ัน น้ันกีฬาจะต]องอาศัยการเคลื่อนไหวของร̂างกายส^วนต̂างๆ เพ่ือเปSน
การแสดงทักษะกีฬาชนิดน้ันๆ โดยนักกีฬาจะต]องมีการพัฒนาทางด]านสมรรถภาพทางกายควบคู̂ไปกับ
การฝ�กซ]อมทักษะเทคนิคกีฬา ซึ่งสมรรถภาพทางกายจะมีส^วนสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของร̂างกายให]พร]อมท่ีจะออกแรงในการแข̂งขันกีฬาท่ีจะต]องมีการใช]แรงท่ีมากกว̂าภาวะปกติ 
และยังช̂วยเสริมสร]างกลไกการเคลื่อนไหวให]มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยนักกีฬาจะต]องมีสมรรถภาพทาง
กายพ้ืนฐานท่ีดี เช̂น ความแข็งแรง ความอดทน ความเร็ว ความอ̂อนตัว การประสานงานการเคลื่อนไหว 
จึงจะนําไปสู^สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข]องกับการปฎิบัติทักษะท่ีดีได] เช̂น พลัง การทรงตัว ความ
คล^องแคล^วว̂องไว เวลาปฎิกิริยา เปSนต]น (ถาวร กมุทศรี, 2560) 
 ความคล^องแคล^วว̂องไว สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข]องกับการปฎิบัติทักษะกีฬาท่ีเก่ียวข]อง
กับการเปลี่ยนทิศทางอย̂างรวดเร็วในท่ีพบได]บ̂อยในทุกประเภทกีฬา เช̂นการคลื่อนท่ีโดยมีวัตถุประสงคA
ในการเปลี่ยนตําแหน̂ง การว่ิงเข]าหาเป�าหมาย การหลบหลีกคู̂ต̂อสู] (ถาวร กมุทศรี, 2560) โดยความ
คล^องแคล^วว̂องไว เปSนป\จจัยหรือสมรรถภาพทางกายท่ีมีความสําคัญในกีฬาหลายๆ ชนิด เช̂น เบสบอล 
บาสเกตบอล ฮ�อกก้ี ฟุตบอล แฮนดAบอล และกีฬาชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีการแสดงความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทาง (Bompa, 2006) โดยเฉพาะอย̂างย่ิงในกีฬาประเภททีม Farrow et al. (2005) 
กล^าวว̂า ความคล^องแคล^วว̂องไวเปSนการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานท่ีช̂วยในเร่ืองการเปลี่ยนทิศทางของร̂างกาย
เม่ือร̂างกายเคลื่อนท่ีอย̂างรวดเร็วและมีความสําคัญในกีฬาประเภททีม ซึ่งเม่ือกล^าวมาแล]วน้ัน หากพูด
ถึงความคล^องแคล^วว̂องไว ผู]ฝ�กสอนหรือนักกีฬาส^วนใหญ^อาจนึกถึงในเร่ืองของการเคลื่อนไหวท่ีมีการ
เปลี่ยนทิศทาง แต̂ Sheppard and Young (2006) ได]กล^าวไว]ว̂าในความเปSนจริงความคล^องแคล^ว
ว̂องไวประกอบด]วยกัน 2 ป\จจัย คือ ป\จจัยด]านการรับรู]และการตัดสินใจในการเลือกทิศทางหรือจังหวะ
ในการเคลื่อนไหวเพ่ือตอบสนองต̂อสิ่งเร]าท่ีมากระตุ]น เช̂นการเคลื่อนท่ีเพ่ือตอบสนองในการป�องกันคู̂
ต̂อสู]หรือหลบหลีกผู]ท่ีจะมาป�องกันในนักกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล หรือฟุตซอล และความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงทิศทางด]วยความเร็วเพ่ือท่ีจะตอบสนองต̂อสิ่งเร]า และเคลื่อนท่ีได]ตามตัวนักกีฬาน้ัน
ต]องการ หรือตอบสนองต̂อการแสดงทักษะของชนิดกีฬาน้ันๆ 
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 รูปร̂าง สัดส^วน และโครงสร]างของร̂างกาย เปSนสิ่งท่ีช̂วยสนับสนุนความสามารถทางการกีฬา
ท่ีดี หรือทําให]ได]เปรียบได]ในการเล^นหรือแข̂งขันกีฬา (ถาวร กมุทศรี, 2560) โดย Sadowski et al 
(2012) ได]กล^าวสนับสนุนว̂า รูปร̂างและการปรับสภาพร̂างกายน้ัน ป\จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการนําสู^
ความเปSนเลิศของนักกีฬา โดยเฉพาะอย̂างย่ิงในกีฬาประเภททีมท่ีเน]นสมรรถภาพด]านความ
คล^องแคล^วว̂องไว ท่ีมีการแสดงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู̂ตลอดเวลา โดย 
Sheppard and Young (2006) ได]กล^าวว̂า ลักษณะรูปกายเปSนอีกหน่ึงป\จจัยท่ีมีความเก่ียวข]อง
ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง นอกจากน้ีหลายๆ การศึกษายังสนับสนุนถึงป\จจัยทางด]านรูปร̂าง
ลักษณะทางกายท่ีมีผลต̂อการแสดงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เช̂นในกีฬาบาสเกตบอล 
การศึกษาของ Sekulic et al. (2016) พบว̂า ผู]เล^นในตําแหน̂ง center ท่ีมีความสูงมากกว̂าตําแหน̂ง
อ่ืนๆ ในทีม มีค^าเฉลี่ยเวลาในการทดสอบความความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางท่ีแย̂กว̂าผู]เลน̂
ในตําแหน̂ง Guard มีความสูงมากกว̂าตําแหน̂งอ่ืนๆ ในทีม ซึ่งเปSนการเพ่ิมความเช่ือให]กับคําว̂าย่ิงผู]
เล^นตัวสูง ย่ิงทําให]การเคลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทางช]าลง 
 จากท่ีกล^าวมาจะเห็นได]ว̂า ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง เปSนความสามารถมท่ีมี
ความสําคัญในกีฬาหลายๆ ชนิด โดยเฉพาะอย̂างย่ิงในกีฬาประเภททีมท่ีจะต]องอาศัยความสามารถใน
การเคลื่อนท่ีปเปลี่ยนแปลงทิศทาง และรูปร̂าง สัดส^วน และโครงสร]างของร̂างกาย เช̂น ความสูงของ
ร̂างกาย เปSนป\จจัยสําคัญในการแสดงความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง หรือความคล^องแคล^วว̂องไว 
และเพ่ือเปSนการทดสอบความคิดท่ีว̂านักกีฬาท่ีตัวสูงมักจะมีความเร็วในการเคลื่อนท่ีท่ีช]ากว̂าคนท่ีตัว
เล็ก ทางผู]วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธAระหว̂างความสูงและความสามารถในการ
เปลี่ยนทิศทางในนักกีฬาประเภททีมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางเปSนทักษะสําคัญของกีฬาชนิดน้ันๆ 
เช̂น บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีได]เลือกแบบทดสอบ Illinois agility test 
แสดงถึงการเคลื่อนท่ีเปลี่ยนทิศทางในลักษณะการเคลื่อนท่ีสลับฟ\นปลา และแบบทดสอบทีเทส (T-
test agility) แสดงถึงการเคลื่อนท่ีในระดับด]านข]าง (ทิศทางซ]ายขวา โดยใช]ทักษะการสไลดA) แต̂
เน่ืองจากการศึกษาส^วนใหญ^มักทําในกลุ^มนักกีฬาช้ันเลิศ หรือนักกีฬาท่ีมีประสบการณAแข̂งขันหรือ
ฝ�กซ]อมมาเปSนระยะเวลานาน หรือเปSนนักกีฬาในระดับอาชีพ การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีความต]องการท่ี
จะศึกษาในกลุ^มนักกีฬาประเภททีมท่ีอยู̂ในระดับสมัครเล^น หรือเปSนกลุ^มนักกีฬาท่ีเพ่ิมเร่ิมทําการ
แข̂งขัน เพ่ือเปSนข]อมูลให]กับผู]ฝ�กสอน นักกีฬา หรือนักวิทยาศาสตรAการกีฬาประจําทีมได]ทราบเปSน
ข]อมูลในการพัฒนานักกีฬาสมัครเล^นว̂าลักษณะรูปร̂างทางกายส^งผลต̂อความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางในนักกีฬาสมัครเล^นหรือไม̂ โดยข]อมูลจากการศึกษาน้ีอาจเปSนข]อมูลในการนําไป
พัฒนานักกีฬาให]มีสมรรรถภาพ หรือการเคลื่อนไหวแสองทักษะกีฬาท่ีเพ่ิมข้ึนได] 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของ
นักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^น 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู]วิจัยได]รวบรวมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข]องเบ้ืองต]นเก่ียวข]องกับตัวแปรท่ีใช]ใน
การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี ดังน้ี 
 ความคล^องแคล^วว̂องไว (agility) คือ การเปลี่ยนทิศทางอย̂างรวดเร็วในท่ีพบได]บ̂อยในทุก
ประเภทกีฬา เช̂นการคลื่อนท่ีโดยมีวัตถุประสงคAในการเปลี่ยนตําแหน̂ง การว่ิงเข]าหาเป�าหมาย การ
หลบหลีกคู̂ต̂อสู] (ถาวร กมุทศรี, 2560) หรือเปSนการเคลื่อนท่ีร̂างกายด]วยการเปลี่ยนทิศทางหรือ
เปลี่ยนความเร็วเพ่ือตอบสนองต̂อสิ่งเร]าท่ีมากระตุ]น โดยเปSนการรวมกันของความสามารถมางด]าน
ร̂างกาย (strength and conditioning) กระบวนการตัดสินใจ (cognitive processes) และ เทคนิค
การเคลื่อนไหว (biomechanics) ซึ่งความคล^องแคล^วว̂องไว (agility) สามารถแยกองคAประกอบได]
เปSน 2 องคAประกอบคือ ป\จจัยด]านการรับรู]และการตัดสินใจในการเลือกทิศทางหรือจังหวะในการ
เคลื่อนไหว และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางด]วยความเร็ว โดยการใช]แรงระเบิดของ
กล]ามเน้ือ (พิริยา ชนรักษา, 2560 และSheppard and Young, 2006) ซึ่งเปSนการทํางานท่ีต]อง
อาศัยความสัมพันธAกันของระบบกล]ามเน้ือและประสาทได]อย̂างดี และมีปฏิกิริยาการรับรู]และ
ตอบสนองอย̂างรวดเร็ว 
 Sheppard and Young (2006) ได]กล^าวถึงความสัมพันธAของสมรรถภาพทางกายกับ
ความสามารถด]านความคล^องแคล^วว̂องไว ว̂าประกอบไปด]วยป\จจัยดังต̂อไปน้ี 
 1. ความสัมพันธAระหว̂างความเร็วในการว่ิงทางตรงและความเร็วในช̂วงของการเปลี่ยนแปลง
ทิศทาง (Relationship between straight sprinting speed and change of direction speed) 
 2. คุณภาพความแข็งแรงของกล]ามเน้ือขาและการเปลี่ยนแปลงทิศทาง (Leg strength 
qualities and change of direction speed) 
 3. พลังของกล]ามเน้ือขาและการเปลี่ยนแปลงทิศทาง (Change of direction speed and 
leg muscle strength and power) 
 4. ความสัมพันธAระหว̂างการหดตัวของกล]ามเน้ือและการเปลี่ยนทิศทางในทิศทางต̂างๆ
(Relationship between bilateral reactive strength and change of direction speed) 
 5. ความสัมพันธAระหว̂างการหดตัวของกล]ามเน้ือและการเปลี่ยนทิศทางในทิศทางใดทิศทาง
หน่ึง (Unilateral muscle strength and power qualities and change of direction speed) 
 6. ลักษณะรูปกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง (Anthropometry and change 
of direction speed) 
 7. เทคนิคท่ีใช]ในการเคลื่อนไหว (Technique) เช̂น การเอนลําตัว การย]ายจุดศูนยAถ^วง 
 
การดําเนินงานวิจัย 
 กลุ^มตัวอย̂างท่ีใช]ในการศึกษาคร้ังน้ีเปSนอาสาสมัครนักกีฬาประเภททีม (ฟุตบอล ฟุตซอล 
และบาสเกตบอล) คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 20 
คน โดยมีเกณฑAการคัดเข]า (Inclusion criteria) ดังน้ี 
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 1. มีการเล^นกีฬาอย̂างเปSนประจําอย̂างต̂อเน่ืองในระยะเวลาไม̂ตํ่ากว̂า 6 เดือน 
 2. ไม̂มีอาการบาดเจ็บท่ีเปSนอุปสรรคในการทดสอบ 
 3. ไม̂ได]เปSนนักกีฬาในระดับท่ีเข]าร̂วมการแข̂งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห̂งประเทศไทย หรือ
ระดับอาชีพ 
 และมีเกณฑAการคัดออก (Exclusion criteria) คือ 
 1. มีความต]องการท่ีจะหยุดการทดสอบ 
 2. มีอาการบาดเจ็บท่ีส^งผลต̂อความสามารถในขณะทําการทดสอบ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 แบบวัดส^วนสูง แบบทดสอบ illinois agility test และแบบทดสอบทีเทส (T-test agility) 
โดยทําการวัดเปSนจํานวน 2 คร้ัง และนําคร้ังท่ีเวลาดีที่สุดไปใช]ในการวิเคราะหAข]อมูล 
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 1. ศึกษารายละเอียด ข้ันตอนเก่ียวกับวิธีการทดสอบ การใช]อุปกรณA และสถานท่ีดําเนินงาน
วิจัย 
 2. จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณAท่ีเก่ียวข]องและใบบันทึกผลการทดสอบ เพ่ือนํามาใช]ในการเก็บ
รวบรวมข]อมูล 
 3. ช้ีแจงวัตถุประสงคA รายละเอียด วิธีการเก็บรวบรวมข]อมูล ข้ันตอนและวิธีการทดสอบใน
แต̂ละรายการ โดยละเอียดแก̂กลุ^มตัวอย̂าง พร]อมท้ังอธิบายถึงการยุติการทําแบบทดสอบได]ทันทีเม่ือ
กลุ^มตัวอย̂างมีความต]องการ 

กลุ�มตัวอย�าง 
นักกีฬาประเภททีม ระดับสมัครเล^น เพศชาย จํานวน 20 คน 

ตัวแปรตาม 

- ระดับความสัมพันธAระหว̂างความ
สูงและความสามารถในการ
เปลี่ยนทิศทาง 

ตัวแปรอิสระ 
- ความสูงของร̂างกาย 
- ความสามารถในการเปลี่ยน
ทิศทาง 
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 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข]อมูลโดยให]กลุ^มตัวอย̂างทําวัดส^วนสูง และทําการทดสอบ ที T-test 
agility จากน้ันจึงทําการทดสอบ Illinois agility test โดยมีการพักระหว̂างการทดสอบเปSนเวลา 10 นาที 
 4. ตรวจสอบความถูกต]อง และความสมบูรณAของข]อมูลท่ีได]และนําไปวิเคราะหAข]อมูล 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 การวิเคราะหAข]อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีผู]วิจัยได]วิเคราะหAข]อมูลโดยใช]โปรแกรมคอมพิวเตอรA
สําเร็จรูปโดยมีสถิติที่ใช]ดังต̂อไปน้ี  
 1. ทดสอบหาค̂าสถิติพ้ืนฐาน ประกอบด]วยค̂าเฉลี่ย (Mean) และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของความสูง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางจากการทดสอบ illinois 
agility test และแบบทดสอบทีเทส (T-test agility) 
 3. ทดสอบความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของ
นักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^น จากการทดสอบ illinois agility test และแบบทดสอบทีเทส (T-
test agility) โดยใช]สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAของเพียรAสัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว̂า กลุ^มตัวอย̂างมีอายุเฉลี่ยอยู̂ท่ี 20.30 ± 1.38 ปr และมีค̂าเฉลี่ยและส^วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของส^วนสูงเท̂ากับ 1.72 ± 7.44 เซนติเมตร ตามลําดับ 
 ในด]านความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง พบว̂า ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ความคล^องแคล^วว̂องไวจากการทดสอบ Illinois agility test มีค̂าเท̂ากับ 18.19 ± 0.98 วินาที และ 
ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคล^องแคล^วว̂องไวจากการทดสอบ T-Test agility มีค̂า
เท̂ากับ 12.29 ± 0.96 วินาทีตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 ความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของนักกีฬา
ประเภททีมระดับสมัครเล^น พบว̂าความสัมพันธAระหว̂าง ความสูง และ ความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางจากการทดสอบ Illinois agility test ไม̂มีความสัมพันธAกัน (sig > .05) ในขณะท่ี
ความสัมพันธAระหว̂าง ความสูง และ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากการทดสอบทีเทส 
(T-test agility) พบว̂าไม̂มีความสัมพันธAกัน (sig > .05) (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 1 ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากการ
ทดสอบ 
  

ความสามารถในการ
เปลีย่นแปลงทิศทาง (วินาที) 

ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

Illinois Agility Test 18.19 0.98 
T-test agility 12.29 0.96 
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ตารางท่ี 2 ระดับความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของ
นักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^น 
 

ความสูงร�างกาย r sig 
Illinois Agility Test  -0.079    0.740 

T-test agility -0.276  0.239 

 
อภิปรายผล 
 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เปSนความสามารถในการเคลื่อนย]ายร̂างกายด]วย
ความเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น โดยการใช]แรงระเบิดของกล]ามเน้ือ (พิริยา ชนรักษา, 2560 และ
Sheppard and Young, 2006) ซึ่งความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เปSนส^วนหน่ึงของ
สมรรถภาพทางกายด]านความคล^องแคล^วว̂องไว ซึ่งเปSนความสามารถหรือสมรรถภาพท่ีมีความจําเปSน
อย̂างมากในกีฬาประเภททีมหลายๆประเภท ผลการศึกษาพบว̂า ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของส^วนสูงของกลุ^มตัวอย̂างเท̂ากับ 1.72 ± 7.44 เซนติเมตร ตามลําดับ ในด]านความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางพบว̂าความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางในรูปแบบการเคลื่อนท่ีสลับฟ\นปลาหรือ
การเคลื่อนท่ีรูปแบบ zigzag จากการทดสอบ Illinois agility test มีค̂าเท̂ากับ 18.19 ± 0.98 วินาที 
และความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางในรูปแบบการ slide ด]านข]าง จากการทดสอบ T-test agility 
มีค̂าเท̂ากับ 12.29 ± 0.96 วินาทีตามลําดับ เม่ือทําการศึกษาถึงระดับความสัมพันธAระหว̂างความสูง
ร̂างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของนักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^นพบว̂า
ความสัมพันธAระหว̂าง ความสูง และ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากการทดสอบ 
Illinois agility test ไม̂มีความสัมพันธAกัน (sig > .05) ในขณะท่ีความสัมพันธAระหว̂าง ความสูง และ 
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากการทดสอบทีเทส (T-test agility) พบว̂าไม̂มี
ความสัมพันธAกัน (sig > .05) สอดคล]องกับการศึกษาของ Dhapola and Verma (2017) ท่ีไม̂พบ
ความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายกับความคล^องแคล^วว̂องไวในนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยเพศ
ชาย และการศึกษาของ Parseh and Solhjoo (2015) ท่ีไม̂พบความสัมพันธAระหว̂างความสูงกับ
ความคล^องแคลวว̂องไวในนักเรียนท่ีเล^นกีฬาอายุระหว̂าง 13 – 15 ปr และในขณะเดียวกันการศึกษา
ของ Garcia-Gil et al. (2018) ก็ไม̂พบความสัมพันธAของความสูงและสมรรถภาพด]านความ
คล^องแคล^วว̂องไวในนักกีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพ แต̂พบว̂า ความสูงของร̂างกายมีความสัมพันธA
การทักษะความเร็วในการเคลื่อนท่ีในการควบคุมลูกบาสเกตบอล 
 จะเห็นได] ว̂าจากการศึกษาท่ีผ^านมาพบว̂าความสูงของร̂างกายไม̂มีความสัมพันธAกับ
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางและสมรรถภาพด]านความคล^องแคล^วว̂องไว แต̂การศึกษา
ของ Sekulic et al. (2016) ท่ีได]ศึกษาในเร่ืองของรูปแบบความคล^องแคล^วว̂องไวแบบเฉพาะเจาะจง
ในกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งได]ทําการทดสอบความคล^องแคล^วว̂องไวแบบเฉพาะเจาะจงในแต̂ละตําแหน̂ง
ของนักกีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพช้ันเลิศพบว̂าความคล^องแคล^วว̂องไวของผู]เล^นตําแหน̂ง Guard ท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

397 
 

มีค̂าเฉลี่ยความสูงน]อยท่ีสุด ในการทดสอบว่ิงรูปตัวที มีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ 8.96 วินาที. ผู]เล^นตําแหน̂ง
ตําแหน̂ง Forward มีมีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ 8.84 วินาที และผู]เล^นตําแหน̂ง Center ท่ีมีค̂าเฉลี่ยความสูง
มากท่ีสุด มีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ 9.37 วินาที ซึ่งจะเห็นได]ว̂าการทดสอบท้ังหมด ผู]เล^นท่ีมีความสูงน]อยกว̂า
ย̂อมมีความคล^องแคล^วว̂องไวท่ีมากกว̂าผู]เล^นท่ีมีความสูงมากท้ังการทดสอบท่ีมีการครอบครองลูก
บาสเกตบอลและไม̂มีการทดสอบลูกบาสเกตบอล นอกจากน้ีการศึกษาของ Mathisen and 
Pettersen (2018) ยังพบว̂าในนักกีฬาเยาวชนอายุ 13-14 ปrท่ีมีการฝ�กซ]อมเปSนประจํา ความสูงของ
ร̂างกายมีความสัมพันธAในทางบวกระดับตํ่า กับความเร็วในการว่ิงและความคล^องแคล^วว̂องไว ในขณะ
ท่ีนักกีฬาท่ีอายุตํ่ากว̂าช̂วงน้ีไม̂พบความสัมพันธAระหว̂างตัวแปรด]านความสูงความเร็วในการว่ิงและ
ความคล^องแคล^วว̂องไว นอกจากน้ีการศึกษาของ Tine Sattler et al. (2015) พบว̂านักกีฬาชายท่ีอยู̂
ในกลุ^มท่ีมีการแสดงความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางในระดับดี มีแนวโน]มค̂าเฉลี่ยความสูงท่ี
มากกว̂ากลุ^มท่ีมีการแสดงความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางในระดับตํ่า ซึ่งสามารถอธิบายได]ว̂าการ
ท่ีความสัมพันธAระหว̂างความสูงกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางอาจมีความสัมพันธAกันใน
ทางบวก (ย่ิงมีความสูงร̂างกายมาก การเคลื่อนท่ีในการเปลี่ยนทิศทางทําได]ดี) ในทางลบ (ย่ิงมีความ
สูงร̂างกายมาก การเคลื่อนท่ีในการเปลี่ยนทิศทางทําไม̂ได]ดี) หรือไม̂มีความสัมพันธAกัน ข้ึนอยู̂กับ
ทักษะการจัดการร̂างกายในขณะท่ีเคลื่อนไหว Sheppard and Young, (2006) กล^าวว̂า ป\จจัยท่ี
เก่ียวข]องกับประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทิศทางข้ึนอยู̂กับ ความสูง ความยาวช̂วงแขนและขา 
และ ระยะของจุดศูนยAถ̂วงร̂างกาย โดยนักกีฬาท่ีมีหรือมีความสูงไม̂มากหรือมีระยะจุดศูนยAถ̂วงตํ่า จะ
มีความสามารถในการออกแรงเปลี่ยนทิศทางในระนาบด]านข]างได]เร็วกว̂านักกีฬาท่ีสูงกว̂า เน่ืองจาก
นักกีฬาท่ีมีความสูงน]อยกว̂าจะใช]เวลาในการเคลื่อนท่ีจุดศูนยAถ̂วงได]ดีกว̂านักกีฬาท่ีมีระยะจุดศูนยAถ̂วง
ท่ีสูงกว̂า หรือมีความสูงท่ีมากกว̂า ซึ่งทําให]ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางดีข้ึนอีกด]วย 
นอกจากน้ีการท่ีมีจุดศูนยAถ̂วงท่ีตํ่า ยังช̂วยในเร่ืองของการเพ่ิมความเร็ว การลดความเร็ว และการ
รักษาการทรงตัว ซึ่งเปSนอีกหน่ึงป\จจัยในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางอย̂างรวดเร็วต]องอาศัยการลดความเร็วและการลดระยะศูนยAถ̂วงของร̂างกาย ซึ่งหากนักกีฬาท่ี
มีความสูงใช]หลักการตามท่ีกล^าวมา ก็จะช̂วยเพ่ิมความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางได] และ 
กล^าวว̂าสัดส^วนของร̂างกายเช̂นความสูงหรือความยาวของรยางคAแขนและขาในนักกีฬาท่ีมีการเติบโต
เต็มท่ีแล]วไม̂สามารถท่ีจะพัฒนาได] แต̂ตําแหน̂งของจุดศูนยAถ^วงร̂างกายจะเปSนสิ่งท่ีมีความเก่ียวข]องกับ
การพัฒนาความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง 
 ป\จจัยท่ีมีผลต̂อความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางคือระยะจุดศูนยAถ̂วงของร̂างกาย กล^าวได]
กว̂าการท่ีมีร̂างกายสูง จุดศูนยAถ̂วงของร̂างกายก็จะสูงตามไปด]วย ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง
ย̂อมทําได]ด]อยกว̂านักกีฬาท่ีมีขนาดความสูงท่ีน]อยกว̂า ซึ่งจะมีจุดศูนยAถ̂วงของร̂างกายท่ีตํ่ากว̂า แต̂
หากนักกีฬามีการใช]ทักษะเทคนิคการเคลื่อนไหวร̂างกายท่ีมีการลดระยะจุดศูนยAถ̂วงของร̂างกายลง 
ย̂อมทําให]ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางทําได]ดีมากย่ิงข้ึนตามเหตุผลท่ีกล^าวไว]ก̂อนหน]าน้ี โดย
การท่ีผลการศึกษาท่ีออกมาพบว̂าความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการ
เปลี่ยนทิศทางของนักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^นท้ังในด]านการเคลื่อนท่ีในด]านข]าง ระนาบซ]าย
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ขวา หรือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทางในรูปแบบสลับฟ\นปลาไม̂มีความสัมพันธAกัน น̂าจะมาจาก
เหตุผลในเร่ืองของการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว เน่ืองจากกลุ^มตัวอย̂างเปSนนักกีฬาสมัครเล^น ซึ่งทํา
ให]เทคนิคในการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวทําได]ไม̂ดีพอ ขาดในส^วนของเร่ืองเทคนิคในเร่ืองการ
จัดการร̂างกาย การจัดจุดศูนยAถ̂วงของร̂างกาย และการจัดท̂าทางและการเคลื่อนไหวท่ีถูกต]อง เม่ือ
เทียบกับนักกีฬาช้ันเลิศ หรือนักกีฬาท่ีมีประสบการณAในการฝ�กซ]อมหรือการแข̂งขันท่ีมากกว̂าท่ีมีการ
ปฏิบัติเทคนิคหรือการจัดการร̂างกายท่ีดีกว̂า ความสัมพันธAระหว̂างความสูงกับความสามารถในการ
เปลี่ยนทิศทางย̂อมไปในทางเดียวกัน โดยผลการศึกษาท่ีออกมาแสดงให]เห็นว̂า ในการฝ�กนักกีฬาควร
ให]ความสําคัญในเร่ืองของเทคนิคการเคลื่อนไหว หรือการจัดระเบียบร̂างกายในขณะท่ีเคลื่อนไหว ซึ่ง
จะทําให]ความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนทิศทางทําได]อย̂างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีป\จจัย
ทางด]านสัดส^วนร̂างกายท่ีส^งผลต̂อความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางไม̂ได]มีเพียงความสูงเพียงอย̂าง
เดียว Sheppard and Young (2006) กล^าวว̂าป\จจัยด]านปริมาณไขมันในร̂างกายก็มีส^วนเก่ียวข]อง
กับความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางเหมือนกับป\จจัยทางด]านความยาวของรยางคAร̂างกาย
ยกตัวอย̂างเช̂น นักกีฬาท่ีมีมวลร̂างกายท่ีเท̂ากัน นักกีฬาท่ีมีปริมาณไขมันในร̂างกายท่ีมากกว̂า จะมี
มวลกล]ามเน้ือท่ีช̂วยในด]านการสร]างแรงในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทิศทางน]อยกว̂านักกีฬาท่ีมี
มวลกล]ามเน้ือท่ีมากกว̂า นอกจากน้ีนักกีฬาท่ีมีรูปร̂างอ]วนจะมีปริมาณไขมันท่ีมาก ทําให]เกิดแรงเฉื่อย
ท่ีมากข้ึนจึงมีความต]องการการผลิตแรงต̂อหน̂วยกล]ามเน้ือท่ีมากข้ึนเพ่ือใช]ในการเปลี่ยนแปลง
อัตราเร็วหรือการเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งจากเหตุผลดังกล^าว อาจกล^าวได]ว̂าป\จจัยทางด]านความสูงของ
ร̂างกายไม̂ได]ส^งผลต̂อความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางเพียงอย̂างเดียว ยังมีป\จจัยในเร่ืองของมวล
ของร̂างกายและป\จจัยอ่ืนๆ เช̂น เทคนิคการจัดการร̂างกายในการเคลื่อนไหว ระยะจุดศูนยAถ̂วงของ
ร̂างกาย ท่ีส^งผลความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของนักกีฬา ผลทางด]านความสัมพันธAระหว̂าง
ความสูงและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางจึงไม̂เปSนไปในทางเดียวกัน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข]อมูลจากผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเปSนข]อมูลให]ผู]ฝ�กสอน หรือ เจ]าหน]าท่ี ท่ีมีความเก่ียวข]องกับ
นักกีฬาหรือทีมกีฬาอ่ืนๆ ได]ทราบถึงป\จจัยและความสัมพันธAของความสูงร̂างกายท่ีมีต̂อความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของนักกีฬาระดับสมัครเล^น โดยอาจควรเน]นไปท่ีเทคนิคการจัดการ
ร̂างกาย การรักษาจุดศูนยAส^วน การเพ่ิมหรือลดความเร็วในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ซึ่งป\จจัยเหล^าน้ีมี
ความเก่ียวข]องกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ไม̂ใช̂แค̂ด]านความสูงของร̂างกายเพียง
อย̂างเดียว นอกจากน้ี ข]อจํากัดของการศึกษาคร้ังน้ีคือขนาดของกลุ^มตัวอย̂างมีจํานวนน]อย ทําให]ผล
ทางสถิติที่ออกมาอาจไม̂ชัดเจน 
 ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรมีกลุ^มตัวอย̂างท่ีมีจํานวนมากข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาในด]านสมรรถภาพอ่ืนท่ีเก่ียวข]องกับการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เช̂น พลัง
กล]ามเน้ือ ความแข็งแรง สมดุลร̂างกาย เปSนต]น 
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 3. ควรมีการเปรียบเทียบความสัมพันธAของความสูงร̂างกายท่ีมีต̂อความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางในนักกีฬาหลายๆระดับ หรือเฉพาะเจาะจงกับชนิดกีฬา 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรี กลุ^มตัวอย̂างคือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปrการศึกษา 2562 ภาคปกติ จํานวน 
1,997 คน เปSนนักศึกษาชาย 865 คน และนักศึกษาหญิง 1,132 คนซึ่งได]มาด]วยวิธีกําหนดของกลุ^ม
ตัวอย̂างโดยสูตรของเครซี่  และมอรAแกน (krejcie & Morgan) และสุ^มตัวอย̂างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช]ในการเก็บข]อมูลเปSนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรี ท่ีผู]วิจัย
สร]างข้ึน มีค̂าความเช่ือม่ันเท̂ากับ .91 วิเคราะหAข]อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค̂าร]อยละ ค̂าเฉลี่ย 
และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว̂า 
 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชา
บังคับในหลักสูตรปริญญาตรีอยู̂ในระดับเห็นด]วยมากในทุกรายการ มีค^าเฉลี่ย 4.24  
  
คําสําคญั: ความคิดเห็น, วิชาพลศึกษา, นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
Abstract 

 The objective of this research was to study of students’ opinions at Bangkok 
Thonburi University in an organize physical education to be a compulsory subject for 
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undergraduate upon to set sample size by krejcie & Morgan and Random accidental 
random sampling, the total of 1,997 samples consisted of 865 male and 1,132 
female student of Bangkok Thonburi University who had registered in the first term of 
the 2019 academic year. Constructed by the Researcher, the questionnaire about 
Bangkok Thonburi University students’ opinions in an Organize Physical Education to 
be a Compulsory Subject for Undergraduate was use and its reliability was .91 
Statistic used in the data processing are frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. 
 The results showed that: 
 Bangkok Thonburi University students’ opinions in an Organize Physical 
Education to be a Compulsory Subject for Undergraduate were at high agreeable 
level, mean was 4.24 
   
Keywords: Opinions, Physical Education, Bangkok Thonburi University Students  
 
บทนํา 
 พลศึกษาเปSนศาสตรAแขนงหน่ึงท่ีอยู̂บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรA พลศึกษามาจากคําว̂า 
“พละ” แปลว̂ากําลัง “ศึกษา” แปลว̂าการเล^าเรียน เม่ือนํามาสมาสกันเปSนคําว̂า “พลศึกษา” มีนัก
พลศึกษาได]ให]ความหมายไว]อย̂างกว]างขวางท่ีจะอธิบายความหมายให]ครอบคลุมและชัดเจนมาท่ีสุด 
ซึ่งพอสรุปได]ว̂า พลศึกษาคือการศึกษาแขนงหน่ึงท่ีมีจุดมุ̂งหมายมุ̂งส^งเสริมให]ผู]เรียนมีการพัฒนาการ
ด]านร̂างกาย จิตใจ อารมณA สังคม และสติป\ญญา โดยใช]กิจกรรมการเคลื่อนไหวร̂างกายท่ีได]เลือกสรร
แล]วเปSนสื่อท่ีทําให]เกิดการเรียนรู]และพัฒนา 
 นักพลศึกษาหลายแขนงได]มองเห็นความสําคัญของพลศึกษาท่ีมีต̂อชีวิตของมนุษยAทุกช̂วงวัย
ไม̂ว̂าจะเปSน วัยเด็ก วัยรุ̂น วัยผู]ใหญ^ จนถึงวัยชรา ถ]าหากได]มีการส^งเสริมให]มีกิจกรรมพลศึกษาท่ี
เหมาะสมในทุกช̂วงวัยดังกล^าว จะช̂วยให]คนเราเกิดการพัฒนาไม̂ว̂าร̂างกาย จิตใจ อารมณA สังคม และ
จิตวิญญาณอย̂างครบถ]วน ซึ่งเปSนไปตามวัตถุประสงคAของพลศึกษาคือ พัฒนาร̂างกาย เปSนการ
เสริมสร]างการเจริญเติบโต และความแข็งแรงข̂างร̂างกาย โดยเฉพาะพัฒนาระบบต̂าง ๆ ของร̂างกาย 
พัฒนาจิตใจ เปSนการเสริมสร]างความมีนํ้าใจเปSนนักกีฬา ความอดทน เสียสละ และความยุติธรรม 
พัฒนาด]านอารมณA เปSนการเสริมสร]างสมาธิ การควบคุมอารมณAความสนุกสนาน พัฒนาด]านสังคม 
เปSนการเสริมสร]างการทํางานร̂วมกัน การเปSนผู]นําและผู]ตาม การปรับตัวให]เข]ากับสังคม  พัฒนาด]าน
สติป\ญญา เปSนการเสริมสร]างความคิดริเร่ิม การตัดสินใจ การแก]ป\ญหา ฝ�กไหวพริบ 
 จากวัตถุประสงคAของพลศึกษาจะเห็นว̂าพลศึกษาเปSนวิชาชีพท่ีสามารถจะพัฒนาคนให]มี
ความสมบูรณAครบทุกด]านท้ังร̂างกาย จิตใจ อารมณA สังคม และสติป\ญญา หากคนเรามีความสมบูรณA
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ครบดังกล^าว ถือว̂าเปSนทรัพยากรมนุษยAท่ีมีคุณค̂าท่ีสําคัญพร]อมท่ีจะต̂อยอดไปสู^การพัฒนาด]านต̂าง ๆ 
อย̂างมีประสิทธิภาพ อันจะส^งผลต̂อการพัฒนาประเทศให]เจริญก]าวหน]าต̂อไป 
 ท่ีกล^าวมาการจัดพลศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุ̂งเน]นให]
ผู]เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิโดยรวมใน 4 ด]าน ประกอบด]วย พุทธศึกษา มุ̂งเน]นให]คนทีความรู]วชาการศึกษา 
พัฒนาสมอง จริยศึกษา มุ̂งเน]นให]คนอยู̂ในศีลธรรมอันดี เห็นประโยชนAส^วนรวมมากกว̂าประโยชนA
ส^วนตัว พัฒนาด]านจิตใจ พลศึกษา มุ̂งเน]นให]คนมีความสมบูรณAท้ังร̂างกาย และจิตใจ พัฒนาด]าน
สุขภาพ หลักศึกษา มุ̂งเน]นให]คนมีกิจพิสัย ขยันหม่ันเพียร ใช]ปฏิบัติงานเปSนมาตรฐานของการ
ประกอบอาชีพ 
 จะเห็นว̂าพลศึกษามีความสําคัญต̂อมนุษยAจึงถูกจัดให]เปSนหน่ึงในสี่ขององคAรวมในการจัด
การศึกษา ป\จจุบันการจัดพลศึกษาของประเทศไทยได]มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเป�น
วิชาบังคับโดยเฉพาะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท̂าน้ัน โดยในระดับอุดมศึกษาไม̂ได]มีการบังคับทําให]
นักศึกษาเกิดการขาดช̂วงการประกอบกิจกรรมพลศึกษาท่ีจะพัฒนาร̂างกาย จิตใจ อารมณA และสังคม 
ในต̂างประเทศได]ให]ความสําคัญของพลศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยA เช̂น ประเทศสวีเดนบังคับ
ให]สอบพลศึกษาในโรงเรียนอย̂างน]อยวันละ 1 ช่ัวโมง และบังคับให]มีการปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา
ต้ังแต̂ช้ันประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎข]อบังคับให]นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ถึงช้ันปrท่ี 2 ของมหาวิยาลัย เรียนพลศึกษาทุกคน เพ่ือสุขภาพอนามัยของเยาวชน
อเมริกาท่ีจะเปSนกําลังของชาติในอนาคต ประเทศเวียนดนามท่ีมีการบังคับจัดการเรียนการสอนพล
ศึกษาจนจบมหาวิทยาลัย การพลศึกษาเปSนส^วนหน่ึงของการจัดการศึกษาของชาติ มีความสําคัญไม̂
น]อยไปกว̂าการจัดการศึกษาแขนงอ่ืน ๆ เพราะโดยธรรมชาติแล]วมนุษยAจะมีการเคลื่อนไหวร̂างกาย
ตลอดเวลา และต]องออกกําลังกายเพ่ือให]ร̂างกายมีความแข็งแรงสมบูรณA การพลศึกษาเปSนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพช้ีวัดทางกาย ทางสุขภาพ และสมรรถภาพ รวมท้ังเปSนการเรียนรู]เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีถูกต]อง สร]างคนให]รู]จักวิธีการส^งเสริมสุขภาพเพ่ือความยืนยาวของชีวิต 
(สุวิมล ต้ังสัจพจนA 2540: 14) 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปSนมหาวิยาลัยท่ีเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยAของประเทศ เป�ดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 15 คณะ โดยเปSน
สถานศึกษาท่ีรวบรวมของความรู]วิทยาการแขนงต̂าง ๆ ท่ีจะพัฒนาคนให]มีความรู]ความสามารถควบคู̂
กับการมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ดํารงตนเปSนประโยชนAต̂อสังคม ประเทศชาติ ตามปรัญญา
แห̂งสถาบัณท่ีว̂า “ สร]างป\ญญา พัฒนาคน ฝ�กฝนคุณธรรม” โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได]
ดําเนินการตามพันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาอย̂างครบถ]วนสมบูรณA ประกอบด]วย การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การให]บริการวิทยาการแก̂สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จนเปSนท่ี
ยอมรับของสังคม 
 อย̂างไรก็ตามสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีควรให]ความสําคัญของตัวบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา นอกจากความรู]ในสาขาวิชาชีพแล]วคือ บัณฑิตมีความสมบูรณAพร]อมท้ังร̂างกาย จิตใจ 
อารมณA สังคม และสติป\ญญา จึงควรให]ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนวิชา
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ทางด]านกิจกรรมพลศึกษา เพ่ือให]นักศึกษาได]พัฒนาความสมบูรณAของร̂างกาย จิตใจ อารมณA สังคม 
และสติป\ญญา ควบคู̂ไปกับความรู]ในสาขาวิชาชีพและเปSนการปลูกฝ\งให]นําความรู]เก่ียวกับกิจกรรมพล
ศึกษา ไปใช]ในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตต̂อไป ดังน้ันจึงได]ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับความ
คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับการจัดการเรียนการนสอนวิชาพลศึกษาเปSน
วิชาบังคับในหลักของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาต̂าง ๆ เพ่ือเปSนข]อมูลในการพิจารณาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต̂อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือทราบความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษา
เปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรี 
  
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ี
ลงทะเบียนเรียนภาคปกติในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ท้ัง 6 ด]าน ดังน้ี 
  1.1 ด]านหลักสตูร 
  1.2 ด]านวัตถุประสงคAของพลศึกษา 
  1.3 ด]านอาจารยAผู]สอน 
  1.4 ด]านการสอน 
  1.5 ด]านการวัดและการประเมินผล 
  1.6 ด]านสนาม อุปกรณA และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 2. ประชากรและกลุ^มตัวอย̂าง 
  2.1 ประชากรท่ีใช]ในการวิจัยคร้ังน้ีเปSนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวม 15 
คณะ ประกอบด]วย 1. บริหารธุรกิจ 2. นิติศาสตรA 3. รัฐศาสตรA 4. วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 5. 
ศิลปะศาสตรA 6. นิเทศศาสตรA 7. พยาบาลศาสตรA 8. บัญชี 9. ทันตแพทศาสตรA 10. ดุริยางคศาสตรA 
11. สาธารณสุขศาสตรA 12. ศึกษาศาสตรA 13. ศิลปกรรมศาสตรA 14. วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีการ
กีฬา 15. วิศวกรรมศาสตรA 
  2.2 กลุ^มตัวอย̂างท่ีใช]ในการวิจัยคร้ังน้ีเปSนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 โดยกําหนดขนาดของกลุ^มตัวอย̂างโดยใช]
ตารางของเครซี่ และมอรAแกน (krejcie & Morgan) และเก็บข]อมูลโดยการใช]การสุ^มตัวอย̂างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) การกําหนดขนาดกลุ^มตัวอย̂างมีค̂าความเช่ือม่ัน 95% ความคลาด
เคลื่อนเท̂ากับ 5%  จํานวน 1,997 คน 
 
ผลการวิจัย 
 1. สถานภาพท่ัวไปของผู]ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและร]อยละของกลุ^มตัวอย̂างจําแนกตามคณะวิชา และเพศ 
 

คณะ 
จํานวน 

ชาย ร�อยละ หญิง ร�อยละ รวม ร�อยละ 
1. บริหารธุรกิจ 74 3.70 160 8.01 234 11.71 
2. นิติศาสตรA 132 6.60 30 1.50 162 8.11 
3. รัฐศาสตรA 120 6.00 61 3.05 181 9.06 
4. วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 62 3.10 14 0.70 76 3.80 
5. ศิลปศาสตรA 30 1.50 145 7.26 175 8.76 
6. นิเทศศาสตรA 47 2.35 80 4.00 127 6.35 
7. พยาบาลศาสตรA 27 1.35 121 6.05 148 7.41 
8. บัญชี 22 1.10 126 6.30 148 7.41 
9. ทันตแพทศาสตรA 6 0.30 13 0.65 19 0.95 
10. ดุริยางคศาสตรA 43 2.15 27 1.35 70 3.50 
11. สาธารณสุขศาสตรA 6 0.30 134 6.71 140 7.01 
12. ศึกษาศาสตรA 30 1.50 135 6.76 165 8.26 
13. ศิลปกรรมศาสตรA 32 1.60 12 0.60 44 2.20 
14. วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีการกีฬา 124 6.20 57 2.85 181 9.06 
15. วิศวกรรมศาสตรA 110 5.50 17 0.85 127 6.35 

รวม 865 43.31 1,132 56.69 1,997 100 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว�า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามเปSนเพศชายจํานวน 865 คน คิดเปSน
ร]อยล 43.31 เปSนเพศหญิงจํานวน 1,132 คน คิดเปSนร]อยละ 56.69 
  
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชา
บังคับในหลักสูตรปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 2 ค̂าเฉลี่ย และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรี 
 

รายการ ค�าเฉลี่ย S.D. 
1. ด]านหลักสูตร 4.11 .77 
2. ด]านวัตถุประสงคAของพลศึกษา 4.30 .73 
3. ด]านอาจารยAผู]สอนวิชาพลศึกษา 4.28 .72 
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รายการ ค�าเฉลี่ย S.D. 
4. ด]านการสอน 4.26 .71 
5. ด]านการวัดผลและการประเมินผล 4.16 .75 
6. ด]านสนาม อุปกรณAและสิง่อํานวยความสะดวก 4.26 .73 

รวมเฉลี่ยทุกด�าน 4.23 .74 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว̂า ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับการจัด
วิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรี ในด]านหลักสูตร ด]านวัตถุประสงคAของพลศึกษา 
ด]านอาจารยAผู]สอนวิชาพลศึกษา ด]านการสอน ด]านการวัดและการประเมินผล ด]านสนาม อุปกรณA 
และสิ่งอํานวยความสะดวก อยู̂ในระดับมากทุกรายการ 
 
ตารางท่ี 3 ค̂าเฉลี่ย และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านหลักสูตร 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 
ค�าเฉลี่ย S.D. 

1. กลุ^มวิชาพลศึกษามีความสาํคัญในหลักสตูรเท̂ากับวิชาอ่ืน ๆ 4.19 .73 
2. จํานวนกลุ^มวิชาพลศึกษาท่ีเป�ดสอนควรหลากหลายต̂อความต]องการของ
นักศึกษา 

4.07 .85 

3. รายวิชาท่ีเป�ดสอนควรมีความเหมาะสมกับนักศึกษาแต̂ละสาขาวิชา 4.17 .82 
4. หลักสูตรควรกําหนดให]เรียนวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับ 4.05 .63 
5. การเรียนรู]กฎ กติกา และมารยาทในการเล^นกีฬา เปSนเน้ือหาท่ีจําเปSนต]อง
เรียนรู] 

4.10 .69 

6. เน้ือหาของวิชาพลศึกษาท่ีเป�ดสอนนําไปใช]ประยุกตAในชีวิตประจําวัน 4.12 .76 
7. ควรมีการจัดกิจกรรมพลศึกษาเสริมจากการเรียนปกติ 4.02 .87 
8. ควรมีเอกสารคู̂มือประกอบการเรียนการเรียนพลศึกษาอย̂างเพียงพอ 3.96 .82 

รวมเฉลี่ยด�านหลักสูตร 4.11 .77 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว̂า ค̂าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับ
การจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านหลักสูตรโดยรวมอยู̂ในระดับเห็นด]วย
มาก 
 เม่ือพิจารณาค̂าเฉลี่ยรายข]อพบว̂าอยู̂ในระดับเห็นด]วยมากทุกรายการ 
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ตารางท่ี 4 ค̂าเฉลี่ย และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านวัตถุประสงคAของพลศึกษา 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค�าเฉลี่ย S.D. 

1. วิชาพลศึกษาสามารถพัฒนาความสมบูรณAทั้งทางด]านร^างกาย จิตใจ อารมณA 
สังคม และจิตวิญญาณ 

4.40 .67 

2. วิชาพลศึกษาช̂วยเสริมสร]างความมีน้ําใจเปSนนักกฬีา 4.39 .69 
3. วิชาพลศึกษาช̂วยพัฒนาบุคลิกภาพให]ดขีึ้น 4.29 .76 
4. วิชาพลศึกษาช̂วยให]รู]จกัวิธรีักษาสุขภาพของตนเอง 4.36 .70 
5. วิชาพลศึกษาช̂วยให]มทีักษะในการออกกําลังกายและเล̂นกฬีา 4.34 .72 
6. กิจกรรมทางพลศึกษาสามารถนําไปใช]ในเวลาว^างให]เกิดประโยชนAต^อตนเอง 4.25 .76 
7. วิชาพลศึกษาช̂วยให]รู]จกัวิธกีารออกกําลังกายที่ถกูต]องเหมาะสม 4.32 .89 
8. วิชาพลศึกษาช̂วยให]รู]จกัการเปSนผู]นําและผู]ตามที่ด ี 4.05 .65 

รวมเฉลี่ยด�านวัตถุประสงค�ของพลศึกษา 4.30 .73 

 
 จากตารางท่ี 4 พบ ว̂าค̂าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับ
การจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านวัตถุประสงคAของพลศึกษาโดยรวมอยู̂ใน
ระดับเห็นด]วยมาก  
 เม่ือพิจารณาค̂าเฉลี่ยแต̂ละรายการพบว̂า อยู̂ในระดับเห็นด]วยมากทุกรายการ 
 
ตารางท่ี 5 ค̂าเฉลี่ย และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านอาจารยAผู]สอนพลศึกษา 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค�าเฉลี่ย S.D. 

1. ผู]สอนควรมีความรู] ความเข]าใจในข]อจํากัดความต]องการของนักศึกษา 4.25 .66 
2. ผู]สอนควรมีความรับผิดชอบในการสอน 4.19 .72 
3. ผู]สอนควรมีทักษะในวิชาทีส่อนเปSนอย^างด ี 4.41 .76 
4. ผู]สอนควรมีมนุษยสัมพันธA และสร]างบบรรยากาศที่ดใีนการเรยีนการสอน 4.29 .73 
5. ผู]สอนควรมีสมรรถภาพทางกายทีด่ ี 4.32 .68 
6. ผู]สอนควรใช]วาจาสุภาพ 4.15 .86 
7. ผู]สอนควรแต^งกายเหมาะสมกับวิชาที่สอน 4.27 .70 
8. ผู]สอนควรมีความสามารถในการถ^ายทอดความรู]และทักษะต^าง ๆ 4.35 .62 

รวมเฉลี่ยด�านอาจารย�ผู�สอนพลศึกษา 4.28 .72 
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 จากตารางท่ี 5 พบ ว̂าค̂าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับ
การจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสตูรปริญญาตรีด]านอาจารยAผู]สอนวิชาพลศึกษาโดยรวมอยู̂
ในระดับเห็นด]วยมาก  
 เม่ือพิจารณาค̂าเฉลี่ยรายข]อพบว̂า อยู̂ในระดับเห็นด]วยมากทุกรายการ 
 
ตารางท่ี 6 ค̂าเฉลี่ย และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านการสอน 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 
ค�าเฉลี่ย S.D. 

1. การสอนวิชาพลศึกษาควรสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4.16 .77 
2. การสอนวิชาพลศึกษาควรใช]วิธีอธิบายและสาธิตก̂อน แล]วจึงให]ผู]เรียน
ปฏิบัติ 

4.32 .65 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนควรเป�ดโอกาสให]ผู]เรียนได]รว̂มปฏิบัติกิจกรรม
อย̂างท่ัวถึง 

4.35 .62 

4. กิจกรรรมการเรียนการสอนควรมีความปลอดภัย 4.45 .56 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความเหมาะสมและเปSนประโยชนAแก̂ผู]เรียน 4.38 .76 
6. การฝ�กซ]อมนอกเวลาเรียนเปSนสิ่งจําเปSนในการเรียนวิชาพลศึกษา 3.98 .89 
7. กิจกรรมการเรียนการสอนควรช̂วยให]ผู]เรียนเห็นคุณค̂าของกิจกรรมพล
ศึกษา 

4.19 .74 

รวมเฉลี่ยด�านการสอน 4.26 .71 
 
 จากตารางท่ี 6 พบว̂า ค̂าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับ
การจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านการสอนโดยรวมอยู̂ในระดับเห็นด]วย
มาก 
 เม่ือพิจารณาค̂าเฉลี่ยรายข]อพบว̂า อยู̂ในระดับเห็นด]วยมากทุกรายการ 
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ตารางท่ี 7 ค̂าเฉลี่ย และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านการวัดผลและการ
ประเมินผล 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 
ค�าเฉลี่ย S.D. 

1. ควรมีการวัดผลท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 3.95 .78 
2. ควรมีเกณฑAการวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจน 4.06 .69 
3. ควรมีการวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสภาพของกลุ^มผู]เรียน 4.15 .70 
4. การวัดและประเมินผลควรสอดคล]องกับเน้ือหาวิชา 4.09 .67 
5. ควรมีการแจ]งผลการวัดและประเมินผลให]นักศึกษาทราบทุกคร้ัง 4.34 .79 
6. การวัดผลทําให]นักศึกษาได]ทราบความสามารถของตนเอง 4.27 .82 
7. การวัดผลและประเมินผลควรมีเกณฑAที่เปSนมารตฐาน 4.25 .79 

รวมเฉลี่ยด�านการวัดผลและการประเมินผล 4.16 .75 
 
 จากตารางท่ี 7 พบว̂า ค̂าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับ
การจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านการวัดผลและการประเมินผลโดยรวม
อยู̂ในระดับเห็นด]วยมาก 
 เม่ือพิจารณาค̂าเฉลี่ยรายข]อพบว̂า อยู̂ในระดับเห็นด]วยมากทุกรายการ 
 
ตารางท่ี 8 ค̂าเฉลี่ย และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านสนาม อุปกรณA และสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 
ค�าเฉลี่ย S.D. 

1. สนามและอุปกรณAกีฬาควรได]มาตรฐาน 4.35 .68 
2. สภาพสนามและอุปกรณAกีฬาท่ีดีจะช̂วยทําให]นักศึกษาอยากเรียนวิชาพล
ศึกษา 

4.28 .76 

3. สภาพสนามและอุปกรณAกีฬาควรได]รับการบํารุงรักษาให]อยู̂ในสภาพดีเสมอ 4.40 .67 
4. อุปกรณAกีฬาควรมีความเหมาะสมและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 4.30 .65 
5. ควรมีการจัดเตรียมสนามและสิ่งอํานวยความสะดวกให]พร]อมก̂อนการเรียน
การสอน 

4.29 .72 

6. ควรจัดให]มีสนามและอุปกรณAกีฬาให]นักศึกษาฝ�กซ]อมนอกเวลาเรียน 4.10 .86 
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รายการ 
ระดับความคดิเห็น 
ค�าเฉลี่ย S.D. 

7. สถานท่ีเปลีย่นเคร่ืองแต̂งกายของนักศึกษาควรมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

3.92 .89 

8. ควรมีการอํานวยความสะดวกในการเบิก-คืน อุปกรณAกีฬา 4.36 .69 
9. สถานท่ีเรียนควรมีความปลอดภัยสําหรับการเรียนการสอน 4.33 .69 

รวมเฉลี่ยด�านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 4.26 .73 
 

จากตารางท่ี 8 พบว̂า ค̂าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับ
การจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรีด]านสนาม อุปกรณA และสิ่งอํานวยความ
สะดวกโดยรวมอยู̂ในระดับมาก 

 เม่ือพิจารณาค̂าเฉลี่ยรายข]อพบว̂า อยู̂ในระดับเห็นด]วยมากทุกรายการ 
 3. ข]อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชา
บังคับในหลักสูตรปริญญาตรีในแต̂ละด]าน 
  3.1 ด]านหลักสตูร 
   3.1.1 ควรเป�ดโอกาศให]นักศึกษาเลือกตามความสนใจ 
   3.1.2 ควรกําหนดให]นักศึกษาเรียนวิชาพลศึกษาปrละ 1 วิชา 
   3.1.3 วิชาท่ีเป�ดสอนควรสามารถนําไปใช]ในชีวิตประจําวันได] 
  3.2 ด]านวัตถุประสงคAของวิชาพลศึกษา 
   3.2.1 วิชาพลศึกษาช̂วยพัฒนาความสมบูรณAของร̂างกาย จิตใจ อารมณA สังคม และ
สติป\ญญา 
   3.2.2 วิชาพลศึกษาสร]างมนุษยสัมพันธA และการอยู̂ร^วมกันในสังคม 
   3.2.3 วิชาพลศึกษาสร]างความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
  3.3 ด]านอาจารยAผู]สอน 
   3.3.1 ควรมีความรู]และทักษะในกิจกรรมพลศึกษาเปSนอย̂างดี 
   3.3.2 ควรเปSนผู]มีบุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกายดี 
   3.3.3 เปSนผู]ทีส่ามารถถ̂ายทอดความรู]ได]เปSนอย̂างดี 
  3.4 ด]านการสอน 
   3.4.1 มีการอธิบายและสาธิตท่ีชัดเจนเปSนข้ันตอน 
   3.4.2 ใช]กิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย 
   3.4.3 ดูแลเอาใจใสผู̂]เรียนอย̂างใกล]ชิด 
  3.5 ด]านการวัดและประเมินผล 
   3.5.1 วัดและประเมินผลตรงตามจุดประสงคAของวิชา 
   3.5.2 มีความยุติธรรมในการวัดและประเมินผล 
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  3.6 ด]านสภาพอุปกรณA และสิง่อํานวยความสะดวก 
   3.6.1 ควรมีอุปกรณAกีฬาให]นักศึกษายืมอย̂างเพียงพอ 
   3.6.2 สนามกีฬา โรงยิมเนเซียม ได]มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย 
   3.6.3 ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกต̂าง ๆ เช̂น ห]องอาบนํ้า ห]องเปลี่ยนเคร่ืองแต̂งกาย 
  3.7 ข]อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
   3.7.1 ควรจัดให]เรียนวิชาพลศึกษาอย̂างน]อยปrละ 1 วิชา 
   3.7.2 การประเมินผลวิชาพลศึกษาอาจไม̂ตัดประเมินเปSนค̂าระดับคะแนน แต̂อาจ
เปSน ผ^าน หรือ ไม̂ผ^าน (S หรือ U )  
 
อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชา
บังคับในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยรวมอยู̂ในระดับมาก เน่ืองจากวิชาพลศึกษาสามารถพัฒนาคน
ให]มีความสมบูรณAพร]อมท้ังร̂างกาย จิตใจ อารมณA สังคม และสติป\ญญา รวมท้ังสามารถนํากิจกรรม
พลศึกษาไปใช]ในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคล]องกับงานวิจัยของ สามารถ แสงน]อย (2545: บทคัดย̂อ) 
เร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีมีต̂อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
ช̂วยผ^อนคลายความตึงเครียดทางด]านร̂างกายและจิตใจ และสอดคล]องกับ จรูญศักด์ิ พันธวิศิษฏA 
(2543: บทคัดย̂อ) ท่ีได]ศึกษาความสัมพันธAระหว̂างทัศนคติต̂อวิชาพลศึกษากับความพึงพอใจในการ
เรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก̂น พบว̂า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู̂ใน
ระดับมาก ท้ังน้ีนักศึกษาเห็นว̂ากลุ^มวิชาพลศึกษามีความสําคัญสามารถสร]างเสริมให]นักศึกษามีการ
พัฒนาการในด]านต̂าง ๆ ซึ่งสอดคล]องกับ วรศักด์ิ เพียรชอบ (2527: 12) กล^าวไว]ว̂า วิชาพลศึกษาเปSน
วิชาท่ีช̂วยเสริมสร]างสมรรถภาพและกลไกทางร̂างกาย มีส^วนช̂วยพัฒนาความสามารถในด]าน
สติป\ญญา หรือด]านจิตใจด]วย สามารถท่ีจะประกอบกิจการงานประจําวันได]อย̂างดี และมี
ประสิทธิภาพ 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาความต]องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเก่ียวกับการส^งเสริม
กิจกรรมพลศึกษาและกีฬาหลังเลิกเรียน 
 2. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดวิชาพลศึกษาเปSนวิชาบังคับใน
หลักสูตรปริญญาในมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ   
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Adsorption of Disperse Dye and Direct Dye Using pretreated Rice Husk 
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บทคัดย�อ 
 งานวิจัยน้ีได]ทําการศึกษาผลการดูดซับสีย]อมสังเคราะหAคือ สีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA 
โดยใช]แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพซึ่งเปSนตัวดูดซับจากธรรมชาติ โดยมีสภาวะท่ีใช]ในการทดลองดังน้ี 
ปริมาณแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพท่ีใช]กับสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA คือ 3.0 กรัม และ 4.5 
กรัม ตามลําดับ ความเข]มข]นของสีย]อมสังเคราะหA 30 มิลลิกรัมต̂อลิตร อัตราการเขย̂า 150 รอบต̂อ
นาที และเวลาท่ีใช]ในการดูดซับ 2 ช่ัวโมง จากการทดลองพบว̂า ผลการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAสด]วย
แกลบมีประสิทธิภาพสูงสุดคือมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 84.23 รองลงมาคือการดูดซับสีย]อมไดเร็กตA
ซึ่งมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 78.36 
 
คําสําคัญ: สีย]อมดิสเพิรAส, สีย]อมไดเร็กตA, แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ 
 

Abstract 
 This research was studied of absorption of synthetic dyes  disperse dye and 
direct dyes using pretreatment rice husk which is a natural sorbent. In the following 
experiment using 3.0 and 4.5 g of pretreated rice husk for disperse dye and direct 
dyes respectively, the concentration of synthetic dyes 30 mg/L., shaking rate 150 
rpm. and the adsorption time 2 hours. The result showed that, the adsorption by 
disperse dye using pretreatment rice husk was the most effective with 84.23% 
followed by direct dye with 78.36%. 
 
Keyword: Disperse dye, Direct dyes, Pretreated rice husk 
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บทนํา 
 ในกระบวนการผลิตสิ่งทอในอุตสาหกรรมจะมีกระบวนการท่ีใช]สารเคมีและสีย]อมเพ่ือ
เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของเส]นใย กระบวนการเหล^าน้ีใช]นํ้าในปริมาณมาก ดังน้ันนํ้าท้ิงหลังผ^าน
กระบวนการฟอกย]อม แล]วจะมีสารเคมีปนเป¢£อนโดยเฉพาะสีย]อม พบว̂านํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนมาจากสอง
แหล^งได]แก̂ นํ้าเสียท่ีได]ใช]ในการฟอกย]อม นํ้าเสียส^วนน้ีจะมีปริมาณน]อยแต̂มีความเข]มข]นมาก และนํ้า
เสียท่ีมาจากการซักล]างหลังการฟอกย]อม นํ้าเสียในส^วนน้ีจะมีปริมาณมากแต̂ความเข]มข]นน]อยกว̂า
ส^วนแรก  

สีย]อมท่ีตกค]างในนํ้าท้ิงน้ันถึงแม]ว̂าจะมีความเปSนพิษตํ่าแต̂สีก็สลายตัวทางชีวภาพได]ยาก 
และเปSนสารท่ีมีสีเข]ม ส^งผลให]เปSนท่ีน̂ารังเกียจแก̂ผู]พบเห็นและถ]าปล^อยนํ้าเสียลงแหล^งธรรมชาติโดย
ไม̂ผ^านกระบวนการบําบัดแล]วจะส^งผลต̂อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู̂แหล^งนํ้าน้ันด]วย 

การกําจัดสีของนํ้าเสียในป\จจุบันมีหลากหลายวิธีข้ึนอยู̂กับการเลือกใช]ซึ่งทางผู]วิจัยได]เลือก 
นําแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ ท่ีเปSนวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรมาปรับใช]ในการดูดซับสีย]อมท่ี
ละลายในนํ้า เพราะนอกจากเปSนการช̂วยกําจัดของเหลือท้ิงจากเกษตรกรรม ยังสามารถนํามาใช]
บําบัดนํ้าเสียได]อีกด]วยและช̂วยลดป\ญหาสารมลพิษท่ีเกิดข้ึนในแหล^งนํ้า จึงเปSนท่ีมาของงานวิจัยน้ีคือ
การดูดซับสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตAโดยใช]แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ เพ่ือเปSนทางเลือกใหม̂
ของการใช]วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาปรับใช]เปSนตัวดูดซับสีย]อมสังเคราะหAในนํ้าเสีย 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. เปSนการนําของเหลือท้ิงจากภาคการเกษตรมาใช]ให]เกิดประโยชนAสูงสุด 
2. ได]ทราบถึงสภาวะท่ีเหมาะสมต̂อการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตAโดยใช]แกลบท่ี

ผ^านการปรับสภาพ 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาปริมาณตัวดูดซับจากธรรมชาติที่เหมาะสมต̂อการดูดซับสีย]อมสังเคราะหA 
2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตAโดยใช]แกลบ

ท่ีผ^านการปรับสภาพ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จีรวรรณ และคณะ (2558) ศึกษาสารละลายสีย]อมเด่ียว (เมทิลีนบลู (MB) หรือ เมทิลออ

เรนจA (MO)) และสีย]อมผสม (สารละลายผสมระหว̂าง เมทิลีนบลูกับเมทิลออเรนจA) เปSนตัวแทนนํ้าเสีย
ท่ีใช]ในการบาบัดด]วยกระบวนการเฟนตันและโฟโตเฟนตันท่ีใช]แสงอาทิตยAและแสงยูวี โดยศึกษา
ป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อการฟอกสี ได]แก̂ ความเข]มข]นเร่ิมต]นของสีย]อมสังเคราะหA และอัตราส^วนของ
สารละลาย Fe2+: H2O2 ใช]เคร่ืองยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอรAศึกษาร]อยละการฟอกสี ผลการ
ทดลองแสดงให]เห็นว̂านํ้าเสียสังเคราะหAท่ีประกอบด]วยสารละลายสีย]อมเด่ียวหรือสารละลายสีย]อม
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ผสม เม่ือใช]กระบวนการโฟโตเฟนตันท้ังแสงอาทิตยAและแสงยูวี สามารถฟอกสีได]มากกว̂า
กระบวนการเฟนตัน นอกจากน้ียังพบว̂าเม่ือความเข]มข]นของสารละลายสีย]อมเร่ิมต]นเพ่ิมข้ึน
ประสิทธิภาพในการฟอกสีจะลดลง ในขณะท่ีเม่ืออัตราส^วนของสารละลายเฟนตันเพ่ิมข้ึน
ประสิทธิภาพในการฟอกสีจะเพ่ิมข้ึน 

พชรวรรณ และ เฉลิม (2559) ศึกษาความสามารถในการดูดซับสีย]อมเมทิลีนบลู ใน
สารละลายโดยใช]เปลือกหน̂อไม]ท่ีอบแห]งเปSนวัสดุดูดซับ โดยศึกษาภาวะท่ีเหมาะสมในการดูดซับ 
ได]แก̂ ความเปSนกรด-เบสของสารละลาย (พีเอช 3- 9) เวลาในการดูดซับ (5-90 นาที) อัตราเร็วของ
การเขย̂า (100-300 รอบต̂อนาที) ปริมาณตัวดูดซับ (0.10-0.30 กรัม) และความเข]มข]นเร่ิมต]นของ
เมทิลีนบลู (5-300 มิลลิกรัมต̂อลิตร) แล]วทําการตรวจวัดค̂าการดูดกลืนแสงของสารละลายเมทิลีนบลู 
พบว̂า ความสามารถในการดูดซับสี ย]อมชนิดน้ีด]วยเปลือกหน̂อไม]แห]งมีค̂า 29.24 มิลลิกรัมต̂อกรัมท่ี
พีเอช 7 เม่ือใช]ตัวดูดซับ 0.15 กรัม การดูดซับเกิดข้ึน อย̂างสมบูรณAภายในเวลา 60 นาที เม่ือเขย̂า
สารผสมด]วยอัตราเร็ว 250 รอบต̂อนาที นอกจากน้ีพบว̂าไอโซเทอมของการ ดูดซับสีย]อมน้ีสอดคล]อง
กับแบบฟรุนดลิช (R2 = 0.988) แสดงว̂าเปลือกหน̂อไม]ท่ีผ^านการอบแห]งน้ีสามารถประยุกตAใช]เปSนตัว
ดูดซับสีย]อมในนํ้า ท้ิงได]อย̂างดี 

สุบัณฑิต และคณะ (2556) ทําการประเมินประสิทธิภาพของ Bacillus subtilis สายพันธุA 
BUU005 ในการการจัดสีเมทิลเรดและสีฟrนอลเรดภายใต]สภาวะท่ีมีออกซิเจนแบบ Static จากการศึกษา
พบว̂า B. subtilis สายพันธุA BUU005 สามารถการจัดสีเมทิลเรดความเข]มข]น 0.1 มิลลิโมลารA ได]ภายใน 
35 วันของการทดลอง โดยมีประสิทธิภาพในการจัดสีเท̂ากับ 93.38±2.29% แต̂อย̂างไรก็ตามแบคทีเรีย
ชนิดน้ีสามารถการจัดสีฟrนอลเรดได]เพียงบางส^วนเท̂าน้ัน โดยมีประสิทธิภาพการการจัดสีฟrนอลเรดเท̂ากับ 
50.62±2.25% ในวันท่ี 60 ของการทดลอง ดังน้ันแบคทีเรียชนิดน้ีจึงน̂าจะมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือน
มาใช]ในการบําบัดนํ้าเสียท่ีปนเป¢£อนสีอะโซ 

ยุวรัตน� และคณะ (2554) ศึกษาการบําบัดสีของนํ้า เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือ
กระดาษและกระดาษ โดยกระบวนการดูดซับด]วยถ̂านกัมมันตAได]ทําการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ
การกําจัดสี ท้ังในกระบวนการดูดซับแบบกะและแบบหอดูดซับ ซึ่งตัวแปรท่ีทําการศึกษาใน
กระบวนการดูดซับแบบกะได]แก̂ เวลาท่ีใช]ในการดูดซับ และปริมาณตัวดูดซับจากผลการศึกษาพบว̂า 
ในกระบวนการดูดซับแบบกะถ̂านกัมมันตAปริมาณ 1.5 กรัม สามารถกําจัดสีของนํ้าเสีย ปริมาตร 50 
มิลลิลิตร ได] 100 % โดยใช]เวลา 24 ช่ัวโมง ในการเข]าสู^สมดุลของการดูดซับ และในกระบวนการดูด
ซับแบบหอดูดซับ จํานวน 7 คอลัมนAโดยใช]ถ̂านกัมมันตAปริมาณคอลัมนAละ 20 กรัม ต̂อนํ้าเสีย 2000 
มิลลิลิตร พบว̂า หอดูดซับ สามารถกําจัดสีของนํ้า เสียได]สูงสุด 70 % ในเวลา 12 ช่ัวโมง และเม่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโดยใช]ปริมาตรของนํ้าเสียและเวลาในการดูดซับเท̂ากัน พบว̂า
กระบวนการดูดซับแบบกะให]ประสิทธิภาพในการกําจัดสีสูงกว̂ากระบวนการดูดซับแบบหอดูดซับ 
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การดําเนินงานวิจัย 
 1 การปรับสภาพตัวดูดซับ 
 - การปรับสภาพแกลบ สามารถทําได]โดย นําแกลบปริมาณ 10 กรัม มาล]างและอบท่ี
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปSนเวลา 3 ช่ัวโมง และนํามาลดและคัดขนาดด]วยตระแกรงร̂อน  

- ใส^ในสารละลายกรดไนตริกเข]มข]นร]อยละ 40 ปริมาตรต̂อปริมาตร ปริมาณ 100 
ลูกบาศกAเซนติเมตร ทําการเขย̂าท่ี 150 รอบต̂อนาที เปSนเวลา 24 ช่ัวโมง  

- กรองผงแกลบออกจากสารละลายกรดไนตริก โดยใช]กระดาษกรองเบอรA 1 ล]างทําความ
สะอาดด]วยนํ้ากลั่น และนําไปอบอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปSนเวลา12 ช่ัวโมง  

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA ด]วยแกลบท่ี
ผ^านการปรับสภาพ 

2.1 การหาปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวดูดซับ 
กําหนดความเข]มข]นของสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA อัตราการเขย̂า และเวลาท่ีใช]ใน

การดูดซับท่ี 30 มิลลิกรัมต̂อลิตร (ปริมาตร 50 ลูกบาศกAเซนติเมตร) 150 รอบต̂อนาที และ 2 ช่ัวโมง 
ตามลําดับ และทําการแปรผันปริมาณตัวดูดซับท่ี 1.5 3.0 และ 4.5 กรัม เก็บตัวอย̂างสีย]อมดิสเพิรAส
และสีย]อมไดเร็กตA เพ่ือวิเคราะหAหาผลประสิทธิภาพของปริมาณดูดซับ ตามสมการท่ี 1 ด]วยเคร่ืองวิสิ
เบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอรA ท่ีความยาวคลื่น 668 และ 490 นาโนเมตร ตามลําดับ  

 

      (1) 
 

  คือ ค̂าการดูดกลืนแสงเร่ิมต]น 
 คือ ค̂าการดูดกลืนแสงเวลาท่ีต̂างๆ 

2.2 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA 
ด]วยแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ 

 ใช]ผลปริมาณตัวดูดซับท่ีเหมาะสมจากข]อ 2.1 กําหนดความเข]มข]นของสีย]อมดิส
เพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA อัตราการเขย̂า และเวลาท่ีใช]ในการดูดซับท่ี 30 มิลลิกรัมต̂อลิตร (ปริมาตร 
50 ลูกบาศกAเซนติเมตร) 150 รอบต̂อนาที และ 2 ช่ัวโมง ตามลําดับ เก็บตัวอย̂างสีย]อมดิสเพิรAสและสี
ย]อมไดเร็กตAเพ่ือวิเคราะหAประสิทธิภาพของความเข]มข]นของสีย]อมเมทิลออเรนจA ตามสมการท่ี 1 ด]วย
เคร่ืองวิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอรA ท่ีความยาวคลื่น 668 และ 490 นาโนเมตร ตามลําดับ 
 
ผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA ด]วยแกลบท่ี
ผ^านการปรับสภาพ โดยในการทดลองจะใช]สีย]อมเมทิลีนบลู เปSนตัวแทนของสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อม
คองโกเรดเปSนตัวแทนของสีย]อมไดเร็กตA 
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 1. การหาปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวดูดซับ 
ทําการศึกษาหาผลของปริมาณตัวดูดซับท่ี 1.5 3.0 และ 4.5 กรัม โดยกําหนด กําหนด

ความเข]มข]นของสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA ท่ี 30 มิลลิกรัมต̂อลิตร (ปริมาตร 50 ลูกบาศกA
เซนติเมตร) อัตราการเขย̂า 150 รอบต̂อนาที และเวลาท่ีใช]ในการดูดซับท่ี 2 ช่ัวโมง พบว̂า
ประสิทธิภาพในการดูดซับสีย]อมสูงสุดของสีย]อมดิสเพิรAสด]วยแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ คือ 3.0 กรัม
โดยมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 82.85 และ ประสิทธิภาพในการดูดซับสีย]อมสูงสุดของสีย]อมไดเร็กตA
ด]วยแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ คือ 4.5 โดยมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 77.94 แสดงได]ดังภาพท่ี 1 
และ 2 

ภาพท่ี 1 ผลการหาปริมาณตัวดูดซับท่ีเหมาะสมในการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAส (สีย]อมเมทิลีนบลู) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ผลการหาปริมาณตัวดูดซับท่ีเหมาะสมในการดูดซับสีย]อมไดเร็กตA (สีย]อมคองโกเรด) 
 
 2 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA ด]วย
แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ 
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 ทําการศึกษาหาผลของความเข]มข]นของสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA โดยใช]ผลปริมาณ
ตัวดูดซับท่ีเหมาะสมจากข]อ 1 คือ ปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวดูดซับท่ีใช]กับสีย]อมดิสเพิรAสคือ 3.0 กรัม 
และปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวดูดซับท่ีใช]กับสีย]อมไดเร็กตAคือ 4.5 กรัม และกําหนดความเข]มข]นของสี
ย]อมดิสเพิรAสและสีย]อมไดเร็กตA ท่ี 30 มิลลิกรัมต̂อลิตร (ปริมาตร 50 ลูกบาศกAเซนติเมตร) อัตราการ
เขย̂าท่ี 150 รอบต̂อนาที และเวลาท่ีใช]ในการดูดซับท่ี 2 ช่ัวโมง เก็บตัวอย̂างสีย]อมดิสเพิรAสและสีย]อม
ไดเร็กตAเพ่ือวิเคราะหAประสิทธิภาพการดูดซับ ตามสมการท่ี 1 ด]วยเคร่ืองวิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอรA 
ท่ีความยาวคลื่น 668 และ 490 นาโนเมตร ตามลําดับ แสดงได]ดังภาพท่ี 3 และ 4 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลการหาประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAส (สีย]อมเมทิลีนบลู)  
โดยใช]แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ผลการหาประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมไดเร็กตA (สีย]อมคองโกเรด)  
โดยใช]แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ 
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สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาหาปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวดูดซับแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพเพ่ือใช]ในการดูด
ซับสีย]อมสังเคราะหAได]แก̂ สีย]อมดิสเพิรAส (สีย]อมเมทิลีนบลู) คือ 3.0 กรัม และสีย]อมไดเร็กตA (สีย]อม
คองโกเรด) คือ 4.5 กรัม และการการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAส
และสีย]อมไดเร็กตA ด]วยแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ พบว̂าผลการดูดซับสีย]อมดิสเพิรAสด]วยแกลบท่ีผ^าน
การปรับสภาพมีประสิทธิภาพสูงสุดคือมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 84.23 รองลงมาคือการดูดซับสีย]อม
ไดเร็กตAซึ่งมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 78.36 
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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยน้ีได]ทําการศึกษาผลการดูดซับสีย]อมสังเคราะหAคือ สีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิค 
โดยใช]แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพซึ่งเปSนตัวดูดซับจากธรรมชาติ โดยมีสภาวะท่ีใช]ในการทดลองดังน้ี 
ปริมาณแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพท่ีใช]กับสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิค คือ 1.5 กรัม และ 3.0 กรัม 
ตามลําดับ ความเข]มข]นของสีย]อมสังเคราะหA 30 มิลลิกรัมต̂อลิตร อัตราการเขย̂า 150 รอบต̂อนาที 
และเวลาท่ีใช]ในการดูดซับ 2 ช่ัวโมง จากการทดลองพบว̂า ผลการดูดซับสีย]อมเบสิคด]วยแกลบมี
ประสิทธิภาพสูงสุดคือมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 54.61 รองลงมาคือการดูดซับสีย]อมรีแอคทีฟซึ่งมี
ร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 37.86 
 
คําสําคัญ : สีย]อมดิสเพิรAส, สีย]อมไดเร็กตA, แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ 
 

Abstract 
 This research was study of absorption of synthetic dyes, reactive dye and 
basic dyes using pretreatment rice husk which is a natural sorbent. In the following 
experiment using 1.5 and 3.0 g of pretreated rice husk for reactive dye and basic dyes 
respectively, the concentration of synthetic dyes 30 mg/L., shaking rate 150 rpm. and 
the adsorption time 2 hours. The result showed that, the adsorption by basic dye 
using pretreatment rice husk was the most effective with 54.61% followed by 
reactive dye with 37.86%. 
 
Keyword : Reactive dye, Basic dyes, Pretreatment rice husk 
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บทนํา 
 ในกระบวนการผลิตสิ่งทอในอุตสาหกรรมจะมีกระบวนการท่ีใช]สารเคมีและสีย]อมเพ่ือ
เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของเส]นใย กระบวนการเหล^าน้ีใช]นํ้าในปริมาณมาก ดังน้ันนํ้าท้ิงหลังผ^าน
กระบวนการฟอกย]อม แล]วจะมีสารเคมีปนเป¢£อนโดยเฉพาะสีย]อม พบว̂านํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนมาจากสอง
แหล^งได]แก̂ นํ้าเสียท่ีได]ใช]ในการฟอกย]อม นํ้าเสียส^วนน้ีจะมีปริมาณน]อยแต̂มีความเข]มข]นมาก และนํ้า
เสียท่ีมาจากการซักล]างหลังการฟอกย]อม นํ้าเสียในส^วนน้ีจะมีปริมาณมากแต̂ความเข]มข]นน]อยกว̂า
ส^วนแรก  

สีย]อมท่ีตกค]างในนํ้าท้ิงน้ันถึงแม]ว̂าจะมีความเปSนพิษตํ่าแต̂สีก็สลายตัวทางชีวภาพได]ยาก 
และเปSนสารท่ีมีสีเข]ม ส^งผลให]เปSนท่ีน̂ารังเกียจแก̂ผู]พบเห็นและถ]าปล^อยนํ้าเสียลงแหล^งธรรมชาติโดย
ไม̂ผ^านกระบวนการบําบัดแล]วจะส^งผลต̂อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู̂แหล^งนํ้าน้ันด]วย 

การกําจัดสีของนํ้าเสียในป\จจุบันมีหลากหลายวิธีข้ึนอยู̂กับการเลือกใช]ซึ่งทางผู]วิจัยได]เลือก 
นําแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ ท่ีเปSนวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรมาปรับใช]ในการดูดซับสีย]อมท่ี
ละลายในนํ้า เพราะนอกจากเปSนการช̂วยกําจัดของเหลือท้ิงจากเกษตรกรรม ยังสามารถนํามาใช]
บําบัดนํ้าเสียได]อีกด]วยและช̂วยลดป\ญหาสารมลพิษท่ีเกิดข้ึนในแหล^งนํ้า จึงเปSนท่ีมาของงานวิจัยน้ีคือ
การดูดซับสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิคโดยใช]แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ เพ่ือเปSนทางเลือกใหม̂ของ
การใช]วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาปรับใช]เปSนตัวดูดซับสีย]อมสังเคราะหAในนํ้าเสีย 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. เปSนการนําของเหลือท้ิงจากภาคการเกษตรมาใช]ให]เกิดประโยชนAสูงสุด 
2. ได]ทราบถึงสภาวะท่ีเหมาะสมต̂อการดูดซับสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิคโดยใช]แกลบท่ี

ผ^านการปรับสภาพ 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาปริมาณตัวดูดซับจากธรรมชาติที่เหมาะสมต̂อการดูดซับสีย]อมสังเคราะหA 
2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิคโดยใช]แกลบท่ี

ผ^านการปรับสภาพ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
พชรวรรณ และ เฉลิม (2559) ศึกษาความสามารถในการดูดซับสีย]อมเมทิลีนบลู ใน

สารละลายโดยใช]เปลือกหน̂อไม]ท่ีอบแห]งเปSนวัสดุดูดซับ โดยศึกษาภาวะท่ีเหมาะสมในการดูดซับ 
ได]แก̂ ความเปSนกรด-เบสของสารละลาย (พีเอช 3- 9) เวลาในการดูดซับ (5-90 นาที) อัตราเร็วของ
การเขย̂า (100-300 รอบต̂อนาที) ปริมาณตัวดูดซับ (0.10-0.30 กรัม) และความเข]มข]นเร่ิมต]นของ
เมทิลีนบลู (5-300 มิลลิกรัมต̂อลิตร) แล]วทําการตรวจวัดค̂าการดูดกลืนแสงของสารละลายเมทิลีนบลู 
พบว̂า ความสามารถในการดูดซับสี ย]อมชนิดน้ีด]วยเปลือกหน̂อไม]แห]งมีค̂า 29.24 มิลลิกรัมต̂อกรัม ท่ี
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พีเอช 7 เม่ือใช]ตัวดูดซับ 0.15 กรัม การดูดซับเกิดข้ึน อย̂างสมบูรณAภายในเวลา 60 นาที เม่ือเขย̂า
สารผสมด]วยอัตราเร็ว 250 รอบต̂อนาที นอกจากน้ีพบว̂าไอโซเทอมของการ ดูดซับสีย]อมน้ีสอดคล]อง
กับแบบฟรุนดลิช (R2 = 0.988) แสดงว̂าเปลือกหน̂อไม]ท่ีผ^านการอบแห]งน้ีสามารถประยุกตAใช]เปSนตัว
ดูดซับสีย]อมในน]า ท้ิงได]อย̂างดี 

บัณฑิต และคณะ (2556) ทําการประเมินประสิทธิภาพของ Bacillus subtilis สายพันธุA 
BUU005 ในการกาจัดสีเมทิลเรดและสีฟrนอลเรดภายใต]สภาวะท่ีมีออกซิเจนแบบ Static จาก
การศึกษาพบว̂า B. subtilis สายพันธุA BUU005 สามารถกาจัดสีเมทิลเรดความเข]มข]น 0.1 มิลลิโม

ลารA ได]ภายใน 35 วันของการทดลอง โดยมีประสิทธิภาพในการกาจัดสีเท̂ากับ 93.38±2.29% แต̂
อย̂างไรก็ตามแบคทีเรียชนิดน้ีสามารถกาจัดสีฟrนอลเรดได]เพียงบางส^วนเท̂าน้ัน โดยมีประสิทธิภาพ

การกาจัดสีฟrนอลเรดเท̂ากับ 50.62±2.25% ในวันท่ี 60 ของการทดลอง ดังน้ันแบคทีเรียชนิดน้ีจึง
น̂าจะมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือนามาใช]ในการบาบัดน]าเสียท่ีปนเป¢£อนสีอะโซ 

ยุวรัตน� และคณะ (2554) ศึกษาการบําบัดสีของนํ้า เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือ
กระดาษและกระดาษ โดยกระบวนการดูดซับด]วยถ̂านกัมมันตAได]ทําการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ
การกําจัดสี ท้ังในกระบวนการดูดซับแบบกะและแบบหอดูดซับ ซึ่งตัวแปรท่ีทําการศึกษาใน
กระบวนการดูดซับแบบกะได]แก̂ เวลาท่ีใช]ในการดูดซับ และปริมาณตัวดูดซับจากผลการศึกษาพบว̂า 
ในกระบวนการดูดซับแบบกะถ̂านกัมมันตAปริมาณ 1.5 กรัม สามารถกําจัดสีของนํ้าเสีย ปริมาตร 50 
มิลลิลิตร ได] 100 % โดยใช]เวลา 24 ช่ัวโมง ในการเข]าสู^สมดุลของการดูดซับ และในกระบวนการดูด
ซับแบบหอดูดซับ จํานวน 7 คอลัมนAโดยใช]ถ̂านกัมมันตAปริมาณคอลัมนAละ 20 กรัม ต̂อนํ้าเสีย 2000 
มิลลิลิตร พบว̂า หอดูดซับ สามารถกําจัดสีของนํ้า เสียได]สูงสุด 70 % ในเวลา 12 ช่ัวโมง และเม่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโดยใช]ปริมาตรของนํ้าเสียและเวลาในการดูดซับเท̂ากัน พบว̂า
กระบวนการดูดซับแบบกะให]ประสิทธิภาพในการกําจัดสีสูงกว̂ากระบวนการดูดซับแบบหอดูดซับ 

สุดสายชล และคณะ (2554) ได]ทําการศึกษาการบําบัดสี  เมทิลเรดความเข]มข]น 0.1 มิลลิ
โมลารA ด]วยวิธีการดูดซับต̂อเน่ืองด]วยการย̂อยสลายด]วยวิธีทางชีวภาพ ผลการทดลองพบว̂าถ̂านกัม
มันตAมีประสิทธิภาพในการกําจัดความเข]มของสี (จากระดับ 0 ลดเหลือระดับ 8) และลดค̂าซีโอดีได]

ร]อยละ 49.19 จากน้ันนําสารจากการกรองในข้ันตอนดังกล^าวท่ีมีค^าซีโอดีเท̂ากับ 1095±45 มิลลิกรัม
ต̂อลิตร มาทําการบําบัดต̂อเน่ืองด]วยตะกอนเร̂งภายใต]สภาวะแอโรบิกและสภาวะแอโรบิกดีไนทริฟ�เค
ชัน ผลท่ีได]พบว̂าตะกอนเร̂งท้ังสองสภาวะไม̂สามารถลดค̂าซีโอดีของสารจากการกรองด]วยถ̂านกัม
มันตAได] แต̂กลับมีค̂าซีโอดีเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาของการทดลอง 10 วัน จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถ
สรุปได]ว̂าการกําจัดสีเมทิลเรดความเข]มข]น 0.1 มิลลิโมลารA ด]วยวิธีการดูดซับด]วยถ̂านกัมมันตAมี
ประสิทธิภาพค̂อนข]างสูงแต̂การย̂อยสลายด]วยตะกอนเร̂งภายใต]ทั้ง 2 สภาวะไม̂สามารถลดค̂าซีโอดีได]
ตลอดระยะการทดลอง รวมท้ังในวันสุดท]ายของการทดลองพบว̂าในตะกอนเร̂งท้ัง 2 สภาวะมีค̂า
ของแข็งแขวนลอยลดลงเพียงเล็กน]อย ปริมาณของแข็งละลายนํ้ามีปริมาณลดลงแต̂ยังสูงกว̂า 200 
mg/L ส^วนพีเอชลดลงจากเดิมคือ 6.72-6.73 เปSน 5.49 และ 5.96 ภายใต]สภาวะแอโรบิกและ
สภาวะอโรบิคดีไนทริฟ�เคชันตามลําดับนอกจากน้ันตะกอนเร̂งภายใต]สภาวะแอโรบิกดีไนทริเคชัน  มี
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ปริมาณไนเทรตและไนไทรตAเปลี่ยนแปลงไม̂มากนักตลอดระยะเวลาการทดลอง ดังน้ันสรุปได]ว̂า
วิธีการย̂อยสลายด]วยตะกอนเร̂งท้ัง 2 สภาวะยังไม̂สามารถบําบัดสารสีท่ีผ^านการบําบัดด]วยวิธีการดูด
ซับได] 

 
การดําเนินงานวิจัย 
 1 การปรับสภาพตัวดูดซับ 
 - การปรับสภาพแกลบ สามารถทําได]โดย นําแกลบปริมาณ 10 กรัม มาล]างและอบท่ี
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปSนเวลา 3 ช่ัวโมง และนํามาลดและคัดขนาดด]วยตระแกรงร̂อน  

- ใส^ในสารละลายกรดไนตริกเข]มข]นร]อยละ 40 ปริมาตรต̂อปริมาตร ปริมาณ 100 ลูกบาศกA
เซนติเมตร ทําการเขย̂าท่ี 150 รอบต̂อนาที เปSนเวลา 24 ช่ัวโมง  

- กรองผงแกลบออกจากสารละลายกรดไนตริก โดยใช]กระดาษกรองเบอรA 1 ล]างทําความ
สะอาดด]วยนํ้ากลั่น และนําไปอบอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปSนเวลา12 ช่ัวโมง  

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิคด]วยแกลบท่ี
ผ^านการปรับสภาพ 

2.1 การหาปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวดูดซับ 
 กําหนดความเข]มข]นของสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิคอัตราการเขย̂า และเวลาท่ี

ใช]ในการดูดซับท่ี 30 มิลลิกรัมต̂อลิตร (ปริมาตร 50 ลูกบาศกAเซนติเมตร) 150 รอบต̂อนาที และ 2 
ช่ัวโมง ตามลําดับ และทําการแปรผันปริมาณตัวดูดซับท่ี 1.5 3.0 และ 4.5 กรัม เก็บตัวอย̂างสีย]อมรี
แอคทีฟและสีย]อมเบสิค เพ่ือวิเคราะหAหาผลประสิทธิภาพของปริมาณดูดซับ ตามสมการท่ี 1 ด]วย
เคร่ืองวิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอรA ท่ีความยาวคลื่น 466 และ 618 นาโนเมตร ตามลําดับ  

 
      (1) 

 
  คือ ค̂าการดูดกลืนแสงเร่ิมต]น 
 คือ ค̂าการดูดกลืนแสงเวลาท่ีต̂างๆ 

 
2.2 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิ

คด]วยแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ 
 ใช]ผลปริมาณตัวดูดซับท่ีเหมาะสมจากข]อ 2.1 กําหนดความเข]มข]นของสีย]อมรีแอค

ทีฟและสีย]อมเบสิค อัตราการเขย̂า และเวลาท่ีใช]ในการดูดซับท่ี 30 มิลลิกรัมต̂อลิตร (ปริมาตร 50 
ลูกบาศกAเซนติเมตร) 150 รอบต̂อนาที และ 2 ช่ัวโมง ตามลําดับ เก็บตัวอย̂างสีย]อมรีแอคทีฟและสี
ย]อมเบสิคเพ่ือวิเคราะหAประสิทธิภาพของความเข]มข]นของสีย]อมเมทิลออเรนจA ตามสมการท่ี 1 ด]วย
เคร่ืองวิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอรA ท่ีความยาวคลื่น 466 และ 618 นาโนเมตร ตามลําดับ 
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ผลการวิจัย 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิคด]วยแกลบท่ีผ^าน

การปรับสภาพ โดยในการทดลองจะใช]สีย]อมเมทิลออเรนจAเปSนตัวแทนของสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อม
มาลาไคทAกรีนเปSนตัวแทนของสีย]อมเบสิค 
 1. การหาปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวดูดซับ 

ทําการศึกษาหาผลของปริมาณตัวดูดซับท่ี 1.5 3.0 และ 4.5 กรัม โดยกําหนด กําหนด
ความเข]มข]นของสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิค ท่ี 30 มิลลิกรัมต̂อลิตร (ปริมาตร 50 ลูกบาศกA
เซนติเมตร) อัตราการเขย̂า 150 รอบต̂อนาที และเวลาท่ีใช]ในการดูดซับท่ี 2 ช่ัวโมง พบว̂า
ประสิทธิภาพในการดูดซับสีย]อมสูงสุดของสีย]อมรีแอคทีฟด]วยแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ คือ 1.5 
กรัม โดยมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 35.47 และ ประสิทธิภาพในการดูดซับสีย]อมสูงสุดของสีย]อมเบสิ
คด]วยแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ คือ 3.0 กรัม โดยมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 53.68 แสดงได]ดังภาพ
ท่ี 1 และ 2 

 

 
ภาพท่ี 1 ผลการหาปริมาณตัวดูดซับท่ีเหมาะสมในการดูดซับสีย]อมรีแอคทีฟ (สีย]อมเมทิลออเรนจA) 

 

 
ภาพท่ี 2 ผลการหาปริมาณตัวดูดซับท่ีเหมาะสมในการดูดซับสีย]อมเบสิค (สีย]อมมาลาไคทAกรีน) 
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 2 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิคด]วย
แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ 
 ทําการศึกษาหาผลของความเข]มข]นของสีย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิค โดยใช]ผลปริมาณตัว
ดูดซับท่ีเหมาะสมจากข]อ 1 คือ ปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวดูดซับท่ีใช]กับสีย]อมรีแอคทีฟคือ 1.5 กรัม 
และปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวดูดซับท่ีใช]กับสีย]อมเบสิคคือ 3.0 กรัม และกําหนดความเข]มข]นของสี
ย]อมรีแอคทีฟและสีย]อมเบสิค ท่ี 30 มิลลิกรัมต̂อลิตร (ปริมาตร 50 ลูกบาศกAเซนติเมตร) อัตราการ
เขย̂าท่ี 150 รอบต̂อนาที และเวลาท่ีใช]ในการดูดซับท่ี 2 ช่ัวโมง เก็บตัวอย̂างสีย]อมรีแอคทีฟและสี
ย]อมเบสิคเพ่ือวิเคราะหAประสิทธิภาพการดูดซับ ตามสมการท่ี 1 ด]วยเคร่ืองวิสิเบิลสเปคโตรโฟโต
มิเตอรA ท่ีความยาวคลื่น 466 และ 618 นาโนเมตร ตามลําดับ แสดงได]ดังภาพท่ี 3 และ 4 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลการหาประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมรีแอคทีฟ (สีย]อมเมทิลออเรนจA) 
โดยใช]แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ผลการหาประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมเบสคิ (สีย]อมมาลาไคทAกรีน) 
โดยใช]แกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ 
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สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาหาปริมาณท่ีเหมาะสมของตัวดูดซับแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพเพ่ือใช]ในการดูด
ซับสีย]อมสังเคราะหAได]แก̂ สีย]อมรีแอคทีฟ (สีย]อมเมทิลออเรนจA) คือ 1.5 กรัม และสีย]อมเบสิค (สีย]อม
มาลาไคทAกรีน) คือ 3.0 กรัม และการการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับสีย]อมรีแอค
ทีฟและสีย]อมเบสิคด]วยแกลบท่ีผ^านการปรับสภาพ พบว̂าผลการดูดซับสีย]อมเบสิคด]วยแกลบท่ีผ^าน
การปรับสภาพมีประสิทธิภาพสูงสุดคือมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 54.61 รองลงมาคือการดูดซับสีย]อม
รีแอคทีฟซึ่งมีร]อยละการดูดซับเท̂ากับ 37.86 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาระดับความดังเสียงท่ีมีผลต̂อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน จากการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะสาย 7 คลองขวาง ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง และ
ศึกษาความคิดเห็นด]านผลกระทบของประชาชนท่ีใช]บริการรถประจําทางสาธารณะสาย 7 คลองขวาง 
ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง ผลการศึกษาระดับความดังเสียงเฉลี่ยรวม 2 ช่ัวโมง ต้ังแต̂เวลา  
07:00 – 09:00 น.  บนรถประจําทางสาธารณะ พบว̂ามีค̂าอยู̂ในช̂วง 75.76 – 79.43 dB (A) ซึ่งไม̂
เกินค̂ามาตรฐาน จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะสาย 
7 คลองขวาง ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง มีความคิดเห็นว̂า ระดับความดังเสียงเปSนป\ญหามลภาวะทาง
เสียงในระดับเล็กน]อย คิดเปSนร]อยละ 42.9 เสียงสร]างความรําคาญในระดับเล็กน]อย คิดเปSนร]อยละ 
45.7 ผลกระทบต̂อสุขภาพท่ีพบมากท่ีสุด คือเกิดอาการหงุดหงิด คิดเปSนร]อยละ 13.8 มีอาการปวด
หัว/หู คิดเปSนร]อยละ 8.6 เกิดความเครียด คิดเปSนร]อยละ 5.2 และประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 
คิดเปSนร]อยละ 3.1 ส^วนสาเหตุของการเกิดมลพิษทางเสียงน้ันมีสาเหตุจากการจราจรบนถนน คิดเปSน
ร]อยละ 51.4 และยังมีความคิดเห็นว̂าต]องมีการปรับตัวจากมลพิษทางเสียงโดยการใช]ท่ีอุดหูป�องกัน
เสียง เพ่ือลดผลกระทบจากมลพิษทางเสียงมากข้ึน จากการวิเคราะหAความสัมพันธAโดย Pearson 
Correlation พบว̂าระดับการศึกษาและพฤติกรรมการใช]บริการรถประจําทางมีระดับนัยสําคัญกับ
ผลกระทบทางเสียงมากท่ีสุด โดยมีค^า r เท̂ากับ 0.323 และ -0.184 

 
คําสําคัญ :มลพิษทางเสียง, ทัศนคติด]านสุขภาพ, รถโดยสารสาธารณะ 
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Abstract 
 This study aims to investigate the effects of noise from public bus service in 
public health. The noise level and opinion survey from the passengers of public bus 
line 7 (Khlong Kwang to the Hua Lamphong Railway Station) had been investigated. 
The results from the average noise level from 07:00 - 09:00 hrs. (2 hrs.) on public 
buses found that the values were ranging between 75.76 - 79.43 dB (A), which did 
not exceed the standard values. From the survey of passengers, 42.9% of the people 
suggested that public buses can create a slight level of noise pollution. Forty-five-
point seven percent suggested that sound can create a slight annoyance. The most 
common health effects showed irritability at 13.8%, headache/earache at 8.6%, 
causing stress at 5.2% and decreasing work efficiency at 3.1%. Most people 51.4% 
suggest that the cause of noise pollution is road traffic and still have an opinion that 
using earplugs to protect sound is a way to prevent the effects of noise pollution. 
From the Pearson Correlation analysis, it was found that education levels and public 
bus service usage behaviors had the highest level of significance with r values of 
0.323 and -0.184. 
 
Keyword : Noise pollution, Health attitude, Pubic Bus 
 
บทนํา 
 ความเป�นมาและความสําคัญของป̂ญหา 
 เสียงเปSนป\จจัยหน่ึงท่ีมนุษยAต]องสัมผัสในชีวิตประจําวัน และมีความสําคัญต̂อการดําเนินชีวิต  
เน่ืองจากเสียงเปSนสิ่งจําเปSนในการสื่อสารระหว̂างมนุษยA แต̂การสัมผัสเสียงดังมากๆในระยะ 
เวลานานๆ โดยเฉพาะเสียงดังจากงานก̂อสร]างหรือเสียงจากการจราจร อาจก̂อให]เกิดผลกระทบท่ีไม̂ 
พึงประสงคAต̂อสุขภาพ มีผลต̂อการได]ยินป\ญหามลพิษทางเสียงเปSนป\ญหาสิ่งแวดล]อมท่ีสําคัญ
โดยเฉพาะจากการจราจรทางถนน การจราจรดูจะเปSนแหล^งกําเนิดเสียงท่ีก̂อความเดือดร]อนรําคาญได]
มากท่ีสุด และมีผลกระทบต̂อประชาชนเปSนจํานวนมากท่ีสุด การพัฒนาถนนสายใหม̂ ทางด̂วนพิเศษ 
และทางรถไฟ ย̂อมหมายความถึงว̂า ประชาชนจํานวนมากข้ึนจะได]รับผลกระทบจากระดับเสียงท่ี
สูงข้ึนด]วย เสียงรบกวนจากการจราจรแผ^กระจายเข]าไปสู^สภาพแวดล]อมมากท่ีสุดและเปSนตัวทําความ
เดือดร]อนรําคาญต̂อเน่ือง เข]าสู^บ]านเรือน ศูนยAการค]า สํานักงาน และสถานท่ีทํางานอ่ืนๆ 
 มลพิษทางเสียงหมายถึง สภาพแวดล]อมท่ีมีเสียงดังเกินค̂ามาตรฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษ
กําหนดอันก̂อให]เกิดความรําคาญ สร]างความรบกวน ทําให]เกิดความเครียดท้ังทางร̂างกายและจิตใจ 
ทําให]ตกใจ รบกวนการนอนหลับพักผ^อน ทําให]การทํางานมีประสิทธิภาพลดลง อาจเปSนสาเหตุของ
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โลกความดันโลหิตสูงและแผลในกระเพาะอาหาร ถ]ามีเสียงรบกวนเพ่ิมข้ึน มีผลต̂อระบบประสาทหู
โดยตรงก̂อให]เกิดการสูญเสียการได]ยินเปSนอันตรายต̂อเย่ือแก]วหู อาจทําให]หูหนวกและหูตึงในท่ีสุด 
 ปริมาณรถยนตAบนท]องถนนในกรุงเทพมหานคร มีเพ่ิมมากข้ึนจนเกิดป\ญหารถติด ซึ่งเปSน
ป\ญหาท่ียังไม̂สามารถแก]ไขได]จนถึงทุกวันน้ี แต̂อีกทางเลือกหน่ึงท่ีรัฐบาลพยายามจะผลักดันให]เปSน
หน่ึงแนวทางในการแก]ไข ป\ญหารถติดน้ี คือการเลือกเดินทางด]วยรถสาธารณะแทนรถยนตAส^วนตัวรถ
ประจําทางจึงเปSนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีประชาชนเลือกใช]บริการ เพราะ มีความสะดวก ปลอดภัย และ
ยังมีค̂าใช]จ̂ายท่ีไม̂สูง ในการเดินทางของประชานชนท้ังใกล]และไกลท่ีใช]บริการรถสาธารณะมี
ให]บริการท้ังแบบปรับอากาศ และ แบบธรรมดาประชาชนจึงสามารถเลือกใช]บริการได]สะดวกข้ึน  ท้ัง
มีความสะดวก ปลอดภัย และมีราคาท่ีถูกกว̂าเม่ือเปรียบเทียบกับการเดินทางชนิดอ่ืน ในการเดินทาง
ด]วยรถสาธารณะจึงเกิดป\ญหามลพิษทางเสียงท่ีมาจาก อายุการใช]งานของรถท่ีนานจึงเกิดเสียงท่ีมา
จากตัวเคร่ืองรถ เสียงจากการจราจรบนถนน เสียงจากการก̂อสร]างถนนหรือการก̂อสร]างตึก อาคาร 
จึงทําให]ผู]โดยสารรถประจําทางได]รับผลกระทบทางเสียงท่ีเกิดจากสาเหตุต̂างๆ ในระหว̂างการใช]
บริการ ซึ่งมลพิษทางเสียงมีผลกระทบต̂อสิ่งแวดล]อมและสุขอนามัย 
 จากป\ญญาหามลพิษทางเสียงดังกล^าว ผู]วิจัยจึงมีความสนใจเก่ียวกับมลพิษทางเสียงท่ี
ประชาชนได]รับจากการใช]บริการรถประจําทางรถสาธารณะสาย 7โดยการศึกษาระดับความดังของ
เสียงและทัศนคติของประชาชนท่ีได]รับจากการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะสาย7คลองขวางถึง
สถานีรถไฟหัวลําโพงเพ่ือจะได]นําข]อมูลท่ีได]ไปใช]ประโยชนAในการหาทางป�องกัน ควบคุม แก]ไข ป\ญหา
มลพิษทางเสียงและเหตุผลท่ีเลือกศึกษารถประจําทางรถสาธารณะสาย 7คลองขวางถึงสถานีรถไฟหัว
ลําโพงเพราะมีคนใช]บริการเปSนจํานวนมาก เน่ืองจากเปSน เส]นทางการคมนาคมต̂างๆ ภายใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจทําให]มีความเสี่ยงท่ีจะ ได]รับผลกระทบต̂อสุภาพอนามัยของประชาชน 

 
วัตถุประสงค�การศึกษาวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความดังเสียงในรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟ
หัวลําโพง 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีใช]บริการรถประจําทางรถสาธารณะ สาย7 คลอง
ขวางถึง สถานีรถไฟหัวลําโพง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

เปSนการศึกษาระดับความดังเสียงภายในรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 ท่ีมีผลต̂อสุขภาพ
ของประชาชนท่ีใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัวลําโพง โดย
เคร่ืองวัดระดับความเสียง (Sound Level Meter) และศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีได]รับ
ผลกระทบต̂อสุขภาพอนามัยจากการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 
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วิธีดําเนินวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survewy Research) โดยการตรวจวัดระดับความ
ดังเสียง ท่ีส^งผลต̂อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 
คลองขวาง ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง และการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับป\ญหามลพิษ
ทางเสียงท่ีส^งผลต̂อสุขภาพอนามัยจากการใช]บริกการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวาง ถึง
สถานีรถไฟหัวลําโพงในการศึกษาคร้ังน้ีได]ดําเนินการวิจัยโดยลําดับต̂อไปน้ี 
 การกําหนดพื้นท่ีเป�าหมาย 
 ในการกําหนดพ้ืนท่ีเป�าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือให]ครอบคลุมและสอดคล]องกับ
วัตถุประสงคAของงานวิจัยจึงพิจารณาพ้ืนท่ีเป�าหมายครอบคลุมตลอดเส]นทางการเดินรถของรถประจํา
ทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวาง ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง 
            การเลือกกลุ�มตัวอย�าง 
   1. การศึกษาระดับความดังเสียง ท่ีมีผลกระทบต̂อสุขภาพอนามัยจากการใช]บริการรถ
ประจําทางสาธารณะ โดยการจําลองตนเองเปSนประชาชนท่ีใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย7
คลองขวางถึงสถานีรถไฟหัวลําโพงโดยการเก็บตัวอย̂างการตรวจวัดระดับเสียงเปSนเสียงจาก
แหล^งกําเนิดต̂อเน่ืองนาน 2 ช่ัวโมงโดยการเก็บตัวอย̂างในวันศุกรA เพราะเส]นทางการเดินรถประจํา
ทางผ^านเส]นทางการคมนาคมต̂างๆ ภายในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากวันศุกรAเปSนวันทํางานปกติของ
สัปดาหA จึงมีผู]ใช]บริการรถประจําทางสาธารณะเปSนจํานวนมาก 
 2. กลุ^มตัวอย̂างท่ีให]ข]อมูลการใช]แบบสอบถามท่ีต]องการทราบถึงความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต̂อสุขภาพท่ีประชาชนได]รับจากการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7
คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัวลําโพง คือ ประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 

ช�วงเวลาการเก็บตัวอย�าง 
 ทําการเก็บตัวอย̂างในวันศุกรA เน่ืองจากวันศุกรAเปSนวันทํางานปกติของสัปดาหA โดยนํา
เคร่ืองมือไว]ท่ีตัวผู]วิจัยเพ่ือจําลองตนเองเปSนประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7
คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัวลําโพง ในช̂วงเวลา 07:00 – 09:00 น.  

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
1. เคร่ืองมือในการเก็บตัวอย̂างการตรวจวัดระดับเสียง 

     1.1 อุปกรณAในการตรวจวัดระดับเสียง 
         1) เคร่ืองวัดเสียง 
         2) อุปกรณAป�องกันลม 
         3) สมุดจดบันทึก 
       2. การเก็บรวบรวมข]อมูลความคิดเห็นของประชาชน 
     2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากระดับความดังเสียง 
       1) ส^วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข]อมูลท่ัวไปของผู]ตอบแบบสอบถาม เช̂น เพศ อายุ 
การศึกษา และอาชีพ 
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       2) ส^วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะการใช]บริการ ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุ
การเกิดมลพิษทางเสียง ได]แก̂ 
   3) ส^วนท่ี3 แบบสอบถามเก่ียวกับข]อมูลผลกระทบทางเสียงจากการใช]รถประจําทาง
สาธารณะ 
   4) ส^วนท่ี 4 ข]อเสนอแนะ 
 
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห�ตัวอย�างการตรวจวัดระดับเสียง 

การเก็บรวบรวมข]อมูลระดับเสียงเฉลี่ย.ทําการตรวจวัดระดับเสียง เปSนเสียงจากแหล^งกําเนิด
ต̂อเน่ืองนาน 2 ช่ัวโมง ต้ังแต̂ 07:00 – 09:00 น. 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห�ข�อมูลความคิดเห็นของประชาชน 
 การเก็บข]อมูลด]านความคิดเห็นเก่ียวกับป\ญหาและผลกระทบของระดับความดังเสียง ท่ีส^ง 
ผลกระทบต̂อสุขภาพอนามัย จากการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ ได]ทําการสํารวจความคิดเห็น
จากประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย7คลองขวางถึงสถานีรถไฟหัวลําโพงและ
ประชาชนท่ีมารอใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย7คลองขวางถึงสถานีรถไฟหัวลําโพงและ
เน่ืองจากการเดินทางโดยรถสาธารณะน้ันไม̂สามารถทราบจํานวนประชากรท่ีแน̂นอนดังน้ันขนาด
ตั ว อ ย̂ า งส าม า รถ คํ าน วน ได] จ าก สู ต ร ไ ม̂ ท ร าบ ข น าด ป ระ ช าก ร  ข อ ง  W.G. Cochran  
 โดยกําหนดค̂าระดับความเช่ือม่ันร]อยละ 95 และค̂าความคลาดเคลื่อนร]อยละ5 จะได]กลุ^มตัวอย̂าง
จํานวน 385 คน 
  สูตร  n = P (1-P) Z2 
     E2 

เม่ือ  n คือ จํานวนกลุ^มตัวอย̂าง 
  P คือ สัดส^วนของประชากรท่ีผู]วิจัยต]องการสุ^ม (กรณีไม̂ทราบสัดส^วนของประชากร 
มีค^าเท̂ากับ 0.5) 
  Z คือ ระดับความเช่ือม่ันท่ีกําหนด ผู]วิจัยกําหนดไว]ร]อยละ 95(มีค^าเท̂ากับ 1.96) 
  E คือ ค̂าความคาดเคลื่อนท่ียอมให]เกิดข้ึนได] เท̂ากับ 0.05  
  ใช]ขนาดตัวอย̂างอย̂างน]อย 384 ตัวอย̂าง จึงสามารถประมาณค̂าร]อยละโดยมีค̂าความ
คลาดเคลื่อนไม̂เกินร]อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือม่ันร]อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลและ
วิเคราะหAข]อมูล ผู]วิจัยจึงใช]ขนาดกลุ^มตัวอย̂างท้ังหมด 385 ตัวอย̂าง ซึ่งถือได]ว̂าผ^านเกณฑAตามท่ี
เง่ือนไขกําหนด คือไม̂น]อยกว̂า 384 ตัวอย̂าง 

การวิเคราะห�ข�อมูลความคิดเห็นของประชาชน 
 ข]อมูลด]านความคิดเห็นเก่ียวกับป\ญหาและผลกระทบของระดับความดังเสียง ดําเนินการ
วิเคราะหA โดยใช]โปรแกรมวิเคราะหAทางสถิติ 
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ผลการวิจัย  
การศึกษาระดับความดังเสียง และการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับป\ญหา

มลพิษทางเสียงท่ีส^งผลต̂อสุขภาพอนามัยจากการใช]บริกการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลอง
ขวาง ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง ได]จํานวนตัวอย̂างและข]อมูลครบตามจํานวนและได]ดําเนินการ
วิเคราะหAในห]องปฏิบัติการและเคร่ืองคอมพิวเตอรA โดยใช]โปรแกรมวิเคราะหAทางสถิติ โดยผู]วิจัยได]ทํา
การวิเคราะหAข]อมูลตามลําดับต̂อไปน้ี 
 1. การศึกษาระดับความดังเสียงในพ้ืนท่ีศึกษา 
 2. ผลการวิเคราะหAแบบสอบถาม 
 

1. การศึกษาระดับความดังเสียงในพื้นท่ีศึกษา 
 ผลการศึกษาระดับความดังเสียง ท่ีค̂าเฉลี่ยรวมในเวลา 2 ช่ัวโมง บริเวณบนรถประจําทาง
สาธารณะสาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัวลําโพง ในวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2562, วันท่ี 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 และ วันท่ี11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  พบว̂ามีค̂าอยู̂ในช̂วง 70.00– 95.30 dB (A)  
แสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 ตารางค̂าระดับเสียงเฉลี่ย ในช̂วงเวลา 07:00 – 09:00 น. 
 

ค�า 
ค�าเฉลี่ยเสียง Leaq (dBA) 

27 กย. 2562 4 ต.ค 2562 11ตุลาคม 2562 
ค�าเฉลี่ยช่ัวโมงท่ี 1 78.49 76.84 73.85 
ค�าเฉลี่ยช่ัวโมงท่ี 2 80.39 80.41 77.66 
ค�าเฉลี่ยรวม 2 ช่ัวโมง 79.43 78.62 75.76 

 
2. ผลการวิเคราะห�แบบสอบถาม 

จากการหาจํานวนกลุ^มตัวอย̂างจํานวนประชากรท่ีใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 
7 คลองขวาง ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพงตลอดเส]นทางการเดินรถของรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 
คลองขวาง ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง คํานวณได]จากสูตรไม̂ทราบขนาดจํานวนประชากรของ  
W.G. Cochranโดยกําหนดค̂าระดับความเช่ือม่ันร]อยละ 95 และค̂าความคลาดเคลื่อนร]อยละ 5จะได]
กลุ^มตัวอย̂างจํานวน 385 คน โดยผลท่ีได]จากการวิเคราะหAแบบสอบถามแสดงในตารางท่ี 7-21 

 
1. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ 
 จากจํานวนผู]ตอบแบบสอบถามจํานวน 385 คนผู]ตอบแบบสอบถามเปSนเพศชายคิดเปSน

ร]อยละ 43.6 ผู]ตอบแบบสอบถามเปSนเพศหญิง คิดเปSนร]อยละ 56.4  
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 1.2 อายุ 
 ส^วนใหญ^มีอายุอยู̂ในช̂วง อายุ 21-30 ปr คิดเปSนร]อยละ 37.7อายุ 31-40 ปr คิดเปSนร]อย

ละ 31.9 ตํ่ากว̂า 20 ปr คิดเปSนร]อยละ12.5 อายุ 41-50 ปrคิดเปSนร]อยละ10.4 และอายุ 51-60 ปrคิด
เปSนร]อยละ 7.5  

 1.3 ระดับการศึกษา 
 ด]านการศึกษาจะอยู̂ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท̂าร]อยละ48.1ตํ่ากว̂าปริญญาตรีร]อย

ละ 36.4 สูงกว̂าปริญญาตรีร]อยละ 4.9  และอ่ืนๆร]อยละ10.6  
 1.4 อาชีพ 
 อาชีพส^วนใหญ^ท่ีใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ คือนักเรียน/นักศึกษาร]อยละ31.2  

ธุรกิจส^วนตัวร]อยละ 18.2 รับจ]างท่ัวไปร]อยละ 14.0 พนักงานรัฐวิสาหกิจร]อยละ 13.50 พนักงาน
เอกชนร]อยละ 13.2 และข]าราชการร]อยละ 9.9  

2. ลักษณะการใช�บริการ ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการเกิดมลพิษทางเสียง 
 2.1 ความถ่ีในการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ 
 ประชาชนท่ีใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัวลําโพง 

ส^วนใหญ^มาใช]บริการทุกวันร]อยละ 40.8 2คร้ังต̂อสัปดาหAร]อยละ 33.2 3-5คร้ังต̂อสัปดาหAร]อยละ 
26.0  

 2.2 ระยะเวลาในการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ 
 ประชาชนท่ีใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัวลําโพง 

ส^วนใหญ^มาใช]บริการรถประจําทางในระยะเวลา 10-30 นาที ร]อยละ 43.6 น]อยกว̂า 10 นาทีร]อยละ 
28.6 30 – 1 ช่ัวโมง 24.4 และมากกว̂า 1 ช่ัวโมงร]อยละ 3.4  

 2.3 ช̂วงเวลาในการมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ  
 ประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัว

ลําโพง ส^วนใหญ^มาใช]บริการในช̂วงเวลา 06:00-09:00 น.ร]อยละ 54.8 ช̂วงเวลา 09:00-12:00 น.
ร]อยละ 30.1 ช̂วงเวลา 12:00-15:00 น.และ 15:00-18:00 น.ร]อยละ 7.5 

 2.4 ท̂านคิดว̂ามลพิษทางเสียงเกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุดขณะใช]บริการรถประจําทาง
สาธารณะ 

 ประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัว
ลําโพง ส^วนใหญ^คิดว̂าสาเหตุมลพิษทางเสียงเกิดจาก เสียงท่ีเกิดจากการจราจรบนถนนร]อยละ 51.4 
เสียงท่ีเกิดจากตัวเคร่ืองรถร]อยละ 41.8 และเสียงท่ีเกิดจากการก̂อสร]างถนน,ตึก,อาคารร]อยละ 6.8 

3. ข�อมูลผลกระทบทางเสียงจากการใช�รถประจําทางสาธารณะ 
 3.1 ท̂านคิดว̂าเสียงท่ีท^านได]ยินในท่ีน้ี เปSนป\ญหามลภาวะทางเสียงในระดับใด 
 ประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัว

ลําโพง คิดว̂าป\ญหามลภาวะทางเสียงอยู̂ในระดับเล็กน]อยร]อยละ 42.9 ป\ญหาระดับปานกลางร]อยละ 
25.2 ป\ญหาระดับมากร]อยละ 14.8 ไม̂มีป\ญหาร]อยละ 14.5 และมีป\ญหามากท่ีสุดร]อยละ 2.6  
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 3.2 เสียงจากการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะน้ี สร]างความรําคาญให]แก̂ท̂านใน
ระดับใด 

 ประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัว
ลําโพง คิดว̂าความรําคาญทางเสียงในการใช]รถประจําทางรําคาญเล็กน]อยร]อยละ 45.7 รําคาญปาน
กลางร]อยละ 30.9 รําคาญมากร]อยละ 12.5 ไม̂รําคาญร]อยละ 9.4 และรําคาญมากท่ีสุดร]อยละ 1.6  

 3.3 ช̂วงเวลาใดท่ีก̂อให]เกิดความรําคาญของเสียงจากการใช]บริการรถประจําทาง
สาธารณะ 

 ประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัว
ลําโพง คิดว̂าช̂วงเวลาท่ีก̂อให]เกิดความรําคาญมากท่ีสุดคือช̂วงเวลา 06:00-09:00 น.ร]อยละ 47.5 
ช̂วงเวลา 15:00-18:00 น.ร]อยละ 23.9 ช̂วงเวลา 09:00-12:00 น.ร]อยละ 22.9 และช̂วงเวลา 12:00-
15:00 น. ร]อยละ 5.7 

 3.4 ผลกระทบทางเสียงจากการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ มีผลกระทบต̂อสุขภาพ
ของท̂านอย̂างไร 

 ประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัว
ลําโพง ส^วนใหญ^คิดว̂าผลกระทบทางเสียงท่ีส^งผลต̂อสุขภาพเกิดอาการหงุดหงิดร]อยละ 69.4 มีอาการ
หูอ้ือร]อยละ 13.8 มีอาการปวดหัว/หูร]อยละ 8.6 เกิดความเครียดร]อยละ 5.2 และประสิทธิภาพใน
การทํางานลดลงร]อยละ 3.1  

 3.5 ท̂านมีโรคประจําตัวหรือไม̂ 
 ประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัว

ลําโพง ส^วนใหญ^ไม̂มีโรคประจําตัวร]อยละ 82.6 เปSนโรคหัวใจร]อยละ 6.2 โรคความดันร]อยละ 5.7 
และโรคเครียดร]อยละ 5.5  

 3.6 ท̂านทราบหรือไม̂ว̂าระดับเสียงท่ีดัง มีผลต̂อสุขภาพของมนุษยA 
 ประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัว

ลําโพง ส^วนใหญ^ทราบว̂าระดับเสียงท่ีดังมีผลต̂อสุขภาพของมนุษยAร]อยละ 94.8 และไม̂ทราบ 
ร]อยละ 5.2  

 3.7 ท̂านมีวิธีปรับตัวอย̂างไรต̂อเสียงจากการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ ท่ีทําให]เกิด
ความรําคาญ 

 ประชาชนท่ีมาใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัว
ลําโพง ส^วนใหญ^ใช]ท่ีอุดหูป�องกันเสียงร]อยละ 55.1 ไม̂ปรับตัวร]อยละ 24.7 และป�ดหน]าต̂างร]อยละ 
20.3  
 
สรุปผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ   
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคAเพ่ือตรวจวัดระดับความดังเสียงจากการใช]บริกการรถประจําทาง
สาธารณะ สาย 7 คลองขวาง ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง โดยทําการตรวจวัดระดับความดังเสียงเปSนเวลา
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ต̂อเน่ืองนาน 2 ช̂วงโมง ในช̂วงเวลา 07:00 – 09:00 น. ในวันศุกรAท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2562วันศุกรA
ท่ี4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และวันศุกรAท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จากน้ันทําการวิเคราะหAหาค̂าระดับ
ความดังเสียงท่ีได]รับจากการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวาง ถึงสถานีรถไฟหัว
ลําโพง ร̂วมกับข]อมูลความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต̂อสุขภาพท่ีประชาชนได]รับ
จากการใช]บริการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัวลําโพงจากระดับความ
ดังเสียงตามวัตถุประสงคAของการวิจัยได]ผลดังน้ี 
 1. การศึกษาระดับความดังเสียงภายในรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 คลองขวางถึง 
สถานีรถไฟหัวลําโพง 
 จากการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากการใช]บริกการรถประจําทางสาธารณะ สาย 7 
คลองขวาง ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง ค̂าระดับเสียงท่ีตรวจวัด ในวันศุกรAท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2562 มี
ค̂าเฉลี่ยอยู̂ในช̂วง 66.5 – 88.8 dB (A)วันศุกรA ท่ี  4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มี ค̂าเฉลี่ยอยู̂ในช̂วง  
70.3 – 95.5 dB (A)และวันศุกรAท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีค̂าเฉลี่ยอยู̂ในช̂วง 68.8 – 84.0 dB 
(A)ซึ่งไม̂มีวันใดเกินค̂ามาตรฐานกรมสวัสดิการและคุ]มครองแรงงาน เร่ืองระดับเสียงท่ียอมให]ลูกจ]าง
ได]รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต̂ละวันระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน ไม̂เกิน 2 
ช่ัวโมง จะต]องได]รับระดับเสียงไม̂เกิน 91 dB (A) 
 2. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีใช�บริการรถประจําทางรถสาธารณะ สาย7 
คลองขวางถึง สถานีรถไฟหัวลําโพง 
 ผลการศึกษาข]อมูลความคิดเห็นของประชาชนด]วยแบบสอบถาม ผู]ตอบแบบสอบถาม
ส^วนใหญ^เปSน เพศหญิงร]อยละ 56.4 เปSนเพศชายร]อยละ 43.6 มีอายุอยู̂ในช̂วง 21–30 ปrร]อยละ 37.7 
จ บ ก าร ศึ ก ษ าระ ดั บ ป ริญ ญ าต รีห รื อ เที ย บ เท̂ า ร] อ ย ล ะ 48.1 เปS น นั ก เรี ย น / นั ก ศึ ก ษ า 
ร]อยละ31.2 ใช]บริการรถประจําทางสาธารณะทุกๆวันร]อยละ 40.8 ใช]เวลาในการเดินทาง 10-30 
นาที ร]อยละ 43.6 สาเหตุมลพิษทางเสียงส^วนใหญ^เกิดจากการจราจรบนถนนร]อยละ 51.4 ป\ญหา
มลภาวะทางเสียงมีผลกระทบต̂อสุขภาพอนามัยของประชาชนระดับเล็กน]อยร]อยละ 42.9 ป\ญหา
มลภาวะทางเสียงสร]างความรําคาญให]ประชาชนเล็กน]อยร]อยละ 45.7 ช̂วงเวลาท่ีก̂อให]เกิดความ
รําคาญมากท่ีสุดคือช̂วงเวลา 06:00-09:00 น.ร]อยละ 47.5 ผลกระทบทางเสียงส^งผลให]เกิดอาการ
หงุดหงิดร]อยละ 69.4 ประชาชนส^วนใหญ^ไม̂มีโรคประจําตัวร]อยละ 82.6 ประชาชนท่ีใช]บริการรถ
ประจําทางสาธารณะทราบว̂าระดับเสียงท่ีดังมีผลต̂อสุขภาพของมนุษยAร]อยละ 94.8 และส^วนใหญ^มี
การป�องกันตนเองจากระดับเสียงโดยใช]ที่อุดหูป�องกันเสียงร]อยละ 55.1  

ข�อเสนอแนะ 
 จากความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการใช]
บริการรถประจําทางสาธารณะสาย 7 คลองขวาง ถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง โดยมีความคิดเห็นว̂าควรมี
การปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตAของรถประจําทางสาธารณะ และควรมีการป�องกันตนเองจากเสียงท่ีดัง
โดยใช]อุปกรณAป�องกันเสีย 
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The development of multimedia learning about Noo Asean 
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บทคัดย�อ 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง หนูช่ืออาเซียน มีวัตถุประสงคAเพ่ือนําเอา
เทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส เพ่ือให]เด็ก
ค]นหาคําตอบด]วยความสนุกสนานและสนุกไปกับการเรียน ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใช]
โปรแกรม Adobe Captivate 6, Adobe Flash cs6 และ Adobe Illustrator CS6  

ผลการทดสอบการใช]งานสื่อการเรียนการสอน พบว̂า โดยภาพรวมอยู̂ในระดับดี เม่ือ
พิจารณาด]านการใช]งาน พบว̂า สื่อฯ ใช]งานง̂าย มีลําดับการทํางานในข้ันตอนถัดไปชัดเจน ด]านการ
แสดงผลลัพธA มีรูปแบบข]อความหรือภาพหรือเสียงมีความเหมาะสม และด]านเน้ือหา พบว̂า สื่อฯ มี
เน้ือหาครบถ]วนและถูกต]อง  

 
คําสําคัญ: อาเซียน, สื่อการสอนมัลติมีเดีย  
 

Abstract 
The development of multimedia learning about Noo Asean. The objective are 

use technology to support and develop teaching and learning process early‘s childhood 
in Child development center, Watpuranawas. The children are observant, remember, 
assertive, find the answer and fun. This Digital Multimedia developed using tools are 
Adobe Captivate 6, Adobe Flash CS6 and Adobe Illustrator CS6.  

The result showed that overall, the level of satisfaction is good, The media is 
easy to use and work sequence. The result display is appropriate, text or image or 
audio formats. The content is complete and accuracy. 

 
Keywords: Asean, Multimedia learning   
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บทนํา 
ในป\จจุบันสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียได]เข]ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันเปSนอย̂าง

มาก เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีป\จจุบันได]มีการใช]งานกันอย̂างแพร̂หลายสามารถเข]าถึงได]ง̂าย ท้ังยังมี
นโยบายในการแจกแท็ปเล็ทเพ่ือการเรียนรู]ให]กับเด็กๆ สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียจึงสามารถเข]า
มาตอบโจทยAการศึกษาในป\จจุบันได]อย̂างลงตัวเน่ืองจากมีการเรียนรู]ทั้งภาพ เสียงและทําแบบทดสอบ
จกท่ีใดก็ได]ผ^านอุปกรณAอิเล็กทรอนิกสAในป\จจุบัน เช̂น  มือถือ,คอมพิวเตอรA,โน]ตบุก,แท็ปเล็ท โดยสื่อ
การเรียนการสอนในป\จจุบันสามารถทําได]จากหลายโปรแกรมแต̂ส^วนมากนิยมใช]โปรแกรมของ 
Adobe เปSนส^วนใหญ^  เช̂น photos, llustrator ใช]สําหรับตกแต̂งภาพออกแบบ template ,
ออกแบบเว็บ,โลโก] หรือจําพวกสื่อส^งพิมพAต̂างๆ นับเปSนโปรแกรมยอดนิยมท่ีสุดและถือเปSนโปรแกรม
ออกแบบท่ีผู]ใช]งานทุกรายจําเปSนต]องลงไว]ในเคร่ือง  Flash ถือเปSนโปรแกรมท่ีมีจุดเด̂นในด]านงาน
นําเสนอ และภาพเคลื่อนไหว เช̂น animation, presentation, banner ฯลฯ นอกจากน้ีโปรแกรม
ดังกล^าวยังมีฝ\�งของ coding ท่ีรู]จักกันในนาม Actionscript ซึ่งโปรแกรมดังกล^าวส^วนมากทํางานได]
ท้ังฝ\�ง presentation และ interactive และด]วยความหลากหลายดังกล^าวจึงส^งให]โปรแกรม Flash 
เปSนท่ีนิยมในหมู̂ผู] ใช]งานไม̂แพ]  Photoshop และ Ilustrator  After Effect/ Premier pro เปSน
โปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับการทํา vdo ตัดต̂อหรือ vdo presentation และด]วยความหลากหลายของ
เคร่ืองมือดังกล^าว ส^งผลให]โปรแกรมดังกล^าวถูกนําไปใช]งานในด]าน การทําภาพยนตรA และโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีทําแอนิเมช่ันได]ง̂ายและการเขียนโปรแกรมท้ังยังสามารถเป�ดได]จากหลายๆโปรแกรม เช̂น 
บน Website , Windows Media Player , Gom หรือ โปแกรมท่ีใช]สําหรับเป�ดไฟลAวีดีโอก็สามารถ
ใช]งานได]นอกจากน้ัน CAI ยังสามารถทําได]ด]วยโปรแกรมอ่ืนๆ เช̂น Powerpoint, Authorware  

ในสังคมท่ีเก่ียวข]องกับข]อมูลข̂าวสาร เปSนเหตุให]โรงเรียนต̂างๆ เร่ิมใช]คอมพิวเตอรA และมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรAสําหรับเด็ก คอมพิวเตอรAเปSนเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชนิดหน่ึงท่ีใช]กับเด็กได]ทุก
วัย มีการนําคอมพิวเตอรAมาใช]กับเด็กปฐมวัยในรูปแบบต̂างๆท้ังเพ่ือเปSนการฝ�กทักษะความคิดและ
ทักษะต̂างๆ ให]กับเด็ก มากกว̂าการหัดให]เด็กใช]คอมพิวเตอรAแบบผู]ใหญ^ และช̂วยพัฒนาการฝ�กสายตา
และมือให]สัมพันธAกัน งานวิจัยของ Clement ท่ีแสดงให]เห็นว̂าเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช]
สัญลักษณAต̂างๆ ของคอมพิวเตอรAได]อย̂างเหมาะสม สอดคล]องกับ Feeney ท่ีกล^าวว̂า เด็กอายุ 5 ปr 
ซึ่งยังคงมีการเร่ิมต]นในเร่ืองของสัญลักษณAจะมีความสนใจและสามารถควบคุมคอมพิวเตอรAได]ด]วย
ตนเอง นอกจากน้ี Haugland ได]กล^าวว̂าควรแนะนําคอมพิวเตอรAให]กับเด็กอายุต้ังแต̂ 3 ปrข้ึนไป ท้ังน้ี 
ต]องอาศัยโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กในแต̂ละวัยด]วย 

จากความสําคัญท่ีกล^าวมาข]างต]นผู]วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยี มาใช]ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส  โดยพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง หนูช่ืออาเซียน เพ่ือให]เด็กค]นหาคําตอบด]วยความสนุกสนานและสนุก
ไปกับการเรียน 
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ประโยชน�ของงานวิจัย 

1. ช̂วยให]ผู]เรียนเกิดความเข]าใจเน้ือหาบทเรียนท่ียุ̂งยากซับซ]อนได]ง̂ายข้ึนในระยะเวลาอันสั้น 
และสามารถช̂วยให]เกิดความคิดรวบยอดได]อย̂างถูกต]องและรวดเร็ว 

2. ช̂วยให]ผู]สอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว̂าวิธีการท่ีเคยใช]การบรรยายแต̂เพียง
อย̂างเดียว และเปSนการสร]างความเช่ือม่ันในตัวเองให]เพ่ิมข้ึนด]วย 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง หนูช่ืออาเซียน สําหรับนักเรียนอนุบาล 1-3 
ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส   

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองเร่ือง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง หนูช่ืออาเซียน แบ̂ง
ออกเปSน 3 ส^วนหลักดังน้ี 

1. แบบทดสอบก̂อนเรียน เร่ือง หนูช่ืออาเซียน 
2. เน้ือหาบทเรียน เร่ือง หนูช่ืออาเซียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง หนูช่ืออาเซียน 

 ประชากร คือ นักเรียนอนุบาล 1-3 ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส ในปrการศึกษา 2562 
จํานวน 246 คน 

กลุ^มตัวอย̂าง คือ นักเรียนอนุบาล 1-3 ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส ในปrการศึกษา 2562 
จํานวน 153 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

1.ฮารAดแวรA 
1.1 คอมพิวเตอรA 1 เคร่ือง ประกอบด]วย  ชุดลําโพง และไมโครโฟน 

- Intel(R) Pentium(R) 
- CPU B960 @ 2.20 GHz 
- RAM 2 GB 
- HDD: 750 GB 

2.ซอฟตAแวรA 
 - Microsoft Windows 10  
 - Adobe Flash CS6 
 - Adobe Illustrator cs6 
 - Adobe Photoshop CS6 

    - Microsoft Office Visio 2010 
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การวิเคราะห�งานวิจัย 
1. ค̂าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
2. ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง หนูช่ืออาเซียน ผู]ใช]งานระบบสามารถใช]งาน
ได]ดังต̂อไปน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 1 หน]า Login 
 

 
 

ภาพท่ี 2 หน]าต̂างเร่ิมต]นเพ่ือเข]าสู^หน]าเมนู 
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ภาพท่ี 3 หน]าต̂างเมนูเพ่ือเข]าสู^บทเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หน]าต̂างแบบทดสอบ 
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ภาพท่ี 5 หน]าต̂างสรุปคะแนน 
 

 
 

ภาพท่ี 6 หน]าต̂างบทนํา 
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ภาพท่ี 7 หน]าต̂างบทเรียนเร่ือง ความหมายของอาเซียน 
 

 
 

ภาพท่ี 8 หน]าต̂างบทเรียนเร่ือง ธงแต̂ละประเทศในอาเซียน 
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ภาพท่ี 9 หน]าต̂างบทเรียนเร่ือง ธงแต̂ละประเทศในอาเซียน 
 

 
 

ภาพท่ี 10 หน]าต̂างบทเรียนเร่ือง คําทักทายของแต̂ละประเทศในอาเซียน 
 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง หนูช่ืออาเซียน เปSนการนําเอาเทคโนโลยีมา
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส สรุปได]ว̂า เด็กปฐมวัย
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สามารถใช]สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียน้ีได]อย̂างคล^องมือ รู]สึกสนุกสนาน กล]าแสดงออกในการหา
คําตอบ ช̂วยพัฒนาการฝ�กสายตาและมือให]สัมพันธAกัน 

ผลการทดสอบการใช]งานสื่อการเรียนการสอน พบว̂า โดยภาพรวมอยู̂ในระดับดี เม่ือ
พิจารณาด]านการใช]งาน พบว̂า สื่อฯ ใช]งานง̂าย มีลําดับการทํางานในข้ันตอนถัดไปชัดเจน ด]านการ
แสดงผลลัพธA มีรูปแบบข]อความหรือภาพหรือเสียงมีความเหมาะสม และด]านเน้ือหา พบว̂า สื่อฯ มี
เน้ือหาครบถ]วนและถูกต]อง 

 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรจะเพ่ิมในส^วนของวิดิโอ หรือแทรกไฟลAวิดิโอจาก youtube 
2. ควรเพ่ิมเกมสAเพ่ือไม̂ให]เกิดความเบ่ือหน̂าย 
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บทคัดย�อ 

การสร]างสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองอัคคีภัยใกล]ตัว มีวัตถุประสงคAเพ่ือสร]างสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ
ของโมชันกราฟ�ก เก่ียวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัยใกล]ตัวจึงมีส^วนสําคัญย่ิงในการช̂วยลดความสูญเสีย
ต̂อชีวิตและทรัพยAสินของประชาชน ซึ่งเก่ียวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัยใกล]ตัวและแก]ไขป\ญหาอัคคีภัย
เปSนความรับผิดชอบของทุกภาคส^วนในสังคมท่ีต]องร̂วมมือกันท้ังภาครัฐท่ีมาหน]าท่ีกําหนดมาตรการ 
ระเบียบ ข]อบังคับ กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยกํากับ ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติของภาคเอกชน
และให]การสนับสนุนการป�องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะอย̂างย่ิงภาคประชาชนท่ีควรมีจิตสํานึกและการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการป�องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย 

 
คําสําคัญ: มัลติมีเดีย,อัคคีภัย 
 

Abstract 
Fire and protection the purpose is to create multimedia in the form of motion 

grapic. With regard to prevention and fire suppression, it is vital to reduce the loss of 
life and property of the people. Fire prevention and firefighting is the responsibility of 
all sectors of the society to cooperate with the public sector to come up with 
measures, rules, regulations, safety laws, directives. Examine the private practice and 
provide fire support. In particular, the public should be conscious and aware of the 
safety and prevention of fire risk. 
 
Keywords: Multimedia, Fire 
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บทนํา 
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทําให]เกิดการติดต̂อลุกลามไป

ตามบริเวณ ท่ีมีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม]ต̂อเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึนถ]าการลุกไหม]ท่ีมี
เช้ือเพลิงหนุนเน่ือง หรือมี ไอของเช้ือเพลิงถูกขับออกมามากความร]อนแรงก็จะมากย่ิงข้ึน สร]างความ
สูญเสียให]ชีวิตและทรัพยAสิน อัคคีภัยสามารถเผาผลาญทรัพยAสินให]วอดวายในระยะเวลารวดเร็ว ซึ่งสถิติ
การเกิดอัคคีภัย ข]อมูลจากกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปr พ.ศ.2532-2548 ในประเทศเกิด
เหตุอัคคีภัยจํานวน 40,753 คร้ัง สร]างความเสียหายมากกว̂า 19,000 ล]านบาท ซึ่งสาเหตุการเกิด
อัคคีภัยส^วนใหญ^ เกิดจากความประมาทในการใช]ไฟฟ�า ส^วนใหญ^สถานท่ีเกิดเหตุอัคคีภัยบ̂อยคร้ังคือ
ชุมชนแออัด โรงงาน อาคาร อุตสาหกรรมต̂างๆ ท่ีใช]พลังงานความร]อนท่ีเอ้ือต̂อการเกิดอัคคีภัย และช̂วง
ท่ีมีอัคคีภัยข้ึนบ̂อยคร้ัง คือ ในฤดู ท่ีมีอากาศร]อนและแห]งแล]ง โดยเร่ิมต้ังแต̂เดือนธันวาคม ถึง เดือน
พฤษภาคม 

เน่ืองจากป\จจุบันประเทศไทยประสบป\ญหาอุบัติภัยและสาธารณภัยท่ีค̂อนข]างจะรุนแรงและ
หลายรูปแบบไม̂ว̂าจะเปSนอุบัติภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษยA เช̂น อุบัติภัย
ท่ีเกิดจากการคมนาคม รถไฟตกราง การขนส^งเคมี และวัตถุมีพิษ ก�าซระเบิด ไฟไหม] ตึกถล^ม การ
ระเบิดของโรงงานอุตสาหกรรม เปSนต]น ซึ่งภัยต̂าง ๆ เหล^าน้ีได]กลายเปSนป\ญหาสําคัญท่ีนับวันจะทวี
ความรุนแรงและมีแนวโน]มท่ีจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกปr ก̂อให]เกิดความสูญเสียท้ังในด]านชีวิตและ
ทรัพยAสินของประชาชน เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความม่ันคงของประเทศเปSนอย̂างมาก 

โครงงานช้ินน้ี จึงได]จัดทําข้ึนเพ่ือมอบความรู]และความเข]าใจแก̂ผู]ท่ีสนใจในเร่ืองของอัคคีภัย 
ดังน้ัน การป�องการและระงับอัคคีภัย จึงมีความสําคัญอย̂างย่ิงในการช̂วยลดความสูญเสียต̂อชีวิตและ
ทรัพยAสินของประชาชน และของประเทศ ซึ่งการป�องกันและการระงับอัคคีภัย เปSนความรับผิดชอบ
ของทุกภาคส^วน ท้ังน้ีในภาครัฐได]มีหน]าท่ีกําหนดมาตรการ ข]อบังคับ กฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัย โดยมีสายด̂วนแจ]งเหตุ ได]แก̂ เบอรA 199 แจ]งเหตุไฟไหม]-ดับเพลิง ฯ เพ่ือเตรียมพร]อม
สําหรับกรณีฉุกเฉินไว]ให]บริการ 

 
ประโยชน�ของงานวิจัย 

 1. ได]รับความรู]เก่ียวกับอัคคีภัยต̂างๆ 
2. ได]รับความรู]เก่ียวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยท่ีใกล]ตัวเรา 
3. ได]รับความรู]เก่ียวกับการป�องกันอัคคีภัย 
4. ได]รับความรู]เก่ียวกับการสูญเสียสิ่งต̂างๆ จากอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึน 
 

วัตถุประสงค�การวิจัย 
1.เพ่ือสร]างสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของโมชันกราฟ�ก เร่ืองอัคคีภัยใกล]ตัว 
2.เพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองอัคคีภัยใกล]ตัว 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ด]านเน้ือหา  การสร]างสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองอัคคีภัยใกล]ตัว ให]สามารถใช]งานได]ง̂ายและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ประชากรและกลุ^มตัวอย̂าง  กลุ^มตัวอย̂าง คือ นักศึกษาผู]ที่สนใจเข]าใช]ทุกคน 
3. ช้ินงาน  มัลติมีเดีย เร่ืองอัคคีภัยใกล]ตัว 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช]ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
1. Adobe Illustrator CC 2015 : สําหรับการสร]างและออกแบบรูปภาพ 
2. Adobe After Effects CC 2015: สําหรับการสร]างและออกแบบวิดีโอ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การสร]างสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองอัคคีภัยและการป�องกัน ในรูปแบบของแอนิเมชัน 2D สร]างข้ึน

ด]วยโปรแกรม Adobe After Effects CS6 จะประกอบไปด]วย การใช]โปรแกรม Adobe Illustrator 
CS6 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการสร]างและออกแบบตัวการAตูนท่ีใช]ในการดําเนิน
เร่ืองราวรวมท้ังใช]ออกแบบฉากต̂าง ๆ ประกอบกับการดําเนินเร่ือง ใช]โปรแกรม Adobe Premiere 
Pro Cs6 สําหรับตัดต̂อเสียงและวีดีโอ ท̂าออกกําลังกาย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1.เนื้อเร่ือง 
สื่อมัลติมีเดีย เร่ืองอัคคีภัยและการป�องกัน จะอธิบายถึงเร่ืองสาเหตุท่ีทําให]เกิดไฟไหม] เกิด

จากหลาย ๆ สาเหตุ ส^วนใหญ^จะเกิดจากการประมาทการมองข]ามสิ่งเล็กๆ น]อยๆ ประมาทการใช]
เคร่ืองใช]ไฟฟ�าการใช]เช้ือเพลิง นํ้ามันและแก�ส หรือโดยเหตุจากธรรมชาติ 

2.เขียนโครงขยาย 
ไฟเปSนพลังงานชนิดหน่ึงซึ่งก̂อให]เกิดประโยชนAต̂อมนุษยAอย̂างมหาศาล ซึ่งไฟเปSนต]นกําเนิด

ของพลังงานต̂าง ๆท่ีมนุษยAนําไปใช]ในชีวิตประจําวัน  หลายคร้ังท่ีเราต]องประสบกับเหตุการณAอันน̂า
เศร]าใจ ท่ีเกิดข้ึนในอาคารสาธารณะต̂าง ๆ เหล^าน้ี อาคารสาธารณะ คือ อาคารท่ีมีคนเปSนจํานวนมาก
เข]าไปใช]ในแต̂ละวัน ดังน้ันความปลอดภัยและความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร จึงเปSนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุด ดังน้ันจุดประสงคAหลักในเร่ืองการป�องกันอัคคีภัย ไม̂เพียงแต̂จะเน]นในด]านของ
การดับไฟ แต̂ยังมีเร่ืองของเส]นทางเพ่ือใช]ในการอพยพและองกันไม̂ให]ควันและไฟลุกลามหรือ
แพร̂กระจาย สิ่งท่ีควรรู]เก่ียวกับการเกิดอัคคีภัยในอาคารสิ่งสําคัญท่ีเราทุกคนควรรู]คือ เร่ืองของการ
หนีไฟและการระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ซึ่งเปSนเร่ืองสําคัญท่ีเราต]องเอาใจใส^และเตรียมพร]อมเปSน
พิเศษ ระบบป�องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสาธารณะโดยเฉพาะอาคารสูง 

3.เขียนบรรยาย 
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การเกิดอัคคีภัยเกิดจากการท่ีขาดการควบคุมดูแล ทําให]เกิดการติดต̂อลุกลามไปตามบริเวณ
ท่ีมีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม]ต̂อเน่ือง สร]างความสูญเสียให]ทรัพยAสินและชีวิต ผลท่ีเกิดข้ึนจากอัคคีภัย
โดยตรงท่ีทําให]เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตอันเน่ืองมาจากความร]อน เกิดความเสียหายแก̂อาคาร
สถานท่ี และเคร่ืองจักรอุปกรณAต̂าง ๆ โดยตรง เม่ือไฟไหม] จะทําให]โรงงานอุตสาหกรรมเกิดความ
เสียหาย เคร่ืองจักรถูกทําลายต]องเสียค̂าใช]จ̂ายในการสร]างข้ึนมาใหม̂หรือจัดหาเคร่ืองจักรใหม̂มา
ทดแทนของเก̂า 

1. ไฟไหม]จะมีความมืดปกคลุม ไม̂สามารถมองเห็นอะไรได] ความมืดน้ันอาจเน่ืองจากอยู̂
ภายในอาคารแล]วกระแสไฟฟ�าถูกตัด หมอกควันหนาแน̂น หรือเปSนเวลากลางคืน 

วิธีแก]ไข 
ติดต่ังอุปกรณAไฟส^องสว̂างฉุกเฉิน (Emergency Light) ซึ่งทํางานได]ด]วยแบตเตอร่ีทันที ท่ี

กระแสไฟฟ�าถูกตัด ติดต่ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าสํารอง เม่ือกระแสไฟฟ�าถูกตัด เตรียมไฟฉายท่ีมีกําลังส^อง
สว̂างสูงไว]ให]มีจํานวนเพียงพอในจุดท่ีสามารถนํามาใช]ได]สะดวก 

2. ไฟไหม]จะมีแก�สพิษและควันไฟ ผู]เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม]ประมาณ ร]อยละ 
90 เปSนผลจากควันไฟ ซึ่งมีทั่งก�าซพิษ และทําให]ขากออกซิเจน 

วิธีแก]ไข 
จัดเตรียม หน]ากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask) ใช]ถุงพลาสติกใส ขนาดใหญ^

ตักอากาศแล]วคลุมศีรษะหนีฝ�าควัน (ห]ามฝ�าไฟ) คืบ คลานตํ่าอากาศท่ีพอหายใจได]ยังมีอยู̂ใกล]พ้ืน สูง
ไม̂เกิน 1 ฟุต แต̂ไม̂สามารถทําได]เม่ืออยู̂ช้ันท่ีสูงกว̂าแหล^งกําเนิดควัน 

3. ไฟไหม]จะมีความร]อนสูงมาก หากหายใจเอาอากาศท่ีมีความร]อน 150 องศาเซลเซียสเข]า
ไป ท̂านจะเสียชีวิตทันที ในขณะท่ีเม่ือเกิดเพลิงไหม]แล]วประมาณ 4 นาที อุณหภูมิจะสูงข้ึนกว̂า 400 
องศาเซลเซียส 

วิธีแก]ไข 
ถ]าทราบตําแหน̂งต]นเพลิงและสามารถระงับเพลิงได] ควรระงับเหตุเพลิงไหม] ด]วยความรวดเร็ว ไม̂ควร 
เกิน 4 นาทีหลังจากเกิดเปลวไฟควรหนีจากจุดเกิดเหตุให]เร็วท่ีสุด ไปยังจุด รวมพล (Assembly area) 
4. ไฟไหม]ลุกลามรวดเร็วมาก เม่ือเกิดเปลวไฟข้ึนมาแล]ว ท̂านจะเวลาเหลือในการเอาชีวิตรอดน]อย

มาก 
4. เขียนบทภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
ฉาก    : 1 
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ดนตรีประกอบ   : https://www.youtube.com/watch?v=AOeY-nDp7hI 

เสียงบรรยาย   : สาเหตุหลักของการเกิดอัคคีภัย 

Sound Effect   : - 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพอุปกรณAไฟฟ�าข้ัวต̂อหลวม 
 

ฉาก    : 2 
ดนตรีประกอบ   : https://www.youtube.com/watch?v=AOeY-nDp7hI 
เสียงบรรยาย   : อุปกรณAไฟฟ�าไม̂ได]มาตรฐานอาจเกิด 
      ประกายไฟ 
Sound Effect   : - 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพการจุดบุหร่ี การจุดไฟ 
 

ฉาก    : 3 
ดนตรีประกอบ   : https://www.youtube.com/watch?v=AOeY-nDp7hI 
เสียงบรรยาย   : การจุดบุหร่ีหรือการจุดไฟและท้ิงก]น 
      บุหร่ี 
Sound Effect   : - 
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ภาพท่ี 4 ภาพทางหนีไฟ 
 

ฉาก    : 10 
ดนตรีประกอบ   : https://www.youtube.com/watch?v=AOeY-nDp7hI 
เสียงบรรยาย   : ป�ายสัญญาลกัษณAทางหนีไฟ 
Sound Effect   : - 
 

 
 

ภาพท่ี 5  ภาพพนักงานดับเพลิง 
 

 ฉาก    : 16 
ดนตรีประกอบ   : https://www.youtube.com/watch?v=AOeY-nDp7hI 
เสียงบรรยาย   : พนักงานดับเพลิง 
Sound Effect   : - 
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ภาพท่ี 6 ภาพการใช]ถังดับเพลิง 
 

 ฉาก    : 17 
ดนตรีประกอบ   : https://www.youtube.com/watch?v=AOeY-nDp7hI 
เสียงบรรยาย   : การใช]ถังดับเพลิงดับไฟ 
Sound Effect   : - 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพไฟไหม]บ]าน 
 

ฉาก    : 19 
ดนตรีประกอบ   : https://www.youtube.com/watch?v=AOeY-nDp7hI 
เสียงบรรยาย   : ไฟไหม]บ]านรุกรามไปท่ัว 
Sound Effect   : - 
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ผลการวิจัย 
ประเมินความพึงพอใจการสร]างสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองอัคคีภัยใกล]ตัว แก̂นักศึกษาผู]ท่ีสนใจเข]า

ร̂วมการประเมินผลงานจํานวน 80 คน  โดยในแบบสอบถามน้ีจะประกอบไปด]วย 2 ด]าน ได]แก̂ 1)
ด]านการออกแบบ 2.) ด]านเน้ือหา  เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของท่ีมีต̂อการสร]างสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง
อัคคีภัยใกล]ตัว แบ̂งเกณฑA ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง น]อย 
ระดับ 1 หมายถึง น]อยท่ีสุด 

 
การอภิปรายผล 

จากการสร]างแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีต̂อสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองอัคคีภัยใกล]ตัว โดยมีด�าน
การออกแบบ  นักศึกษาผู]สนใจในการประเมินแบบสํารวจความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุดคือข]อ 1
ความสวยงามและน̂าสนใจ คิดเปSน ร]อยละ87.50 รองลงมาคือข]อ5 ความสวยงามและน̂าสนใจ คิด
เปSนร]อยละ85.00 และรองลงมาคือข]อ2 การจัดวางองคAประกอบท่ีเหมาะสม คิดเปSนร]อยละร]อยละ 
82.50 และทางด�านเนื้อหา นักศึกษาผู]สนใจในการประเมินแบบสํารวจความพึงพอใจ ในระดับมาก
ท่ีสุดคือข]อ9 ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอเน้ือหา คิดเปSนร]อยละ 81.25 รองลงมาคือข]อ6เน้ือหา
ถูกต]องและเหมาะสม คิดเปSนร]อยละ 73.75 และรองลงมาคือข]อ8 ผ^านการคิดวิเคราะหA สังเคราะหA 
เพ่ือสรุปความ คิดเปSนร]อยละ71.25  
 
ข�อเสนอแนะ 

งานวิจัยคร้ังต̂อไปควรมีการพัฒนาจัดทําในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือก̂อให]เกิดความสมจริงของภาพ
และน̂าสนใจมากย่ิงข้ึน เพ่ือให]ผู]คนได]ตระหนักถึงการเกิดอัคคีภัยซึ่งอยู̂ใกล]ตัว  และควรเพ่ิมเติมส^วน
เทคโนโลยี VR จะทําให]น̂าสนใจมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

การสร]างสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองแนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในระดับปริญญาตรี มี
วัตถุประสงคAเพ่ือสร]างสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของโมชันกราฟ�ก เก่ียวกับการแนะนํามหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีในระดับปริญญาตรี เพ่ือให]ผู]ท่ีสนใจสามารถทําความเข]าใจเก่ียวกับเน้ือหาได]มากย่ิงข้ึน 
และสามารถนําเอาข]อมูลท่ีได]จากโครงงานน้ีไปเปSนแนวทางเลือกในการตัดสินใจท่ีจะเลือกเข]าศึกษา
ต̂อในคณะใดในระดับปริญญาตรี โดยได]ผ^านการเรียบเรียงเน้ือหาและนําเสนอออกมาเปSนสื่อ
มัลติมีเดียในรูปแบบของโมชันกราฟ�กท่ีเรียบง̂าย ไม̂ซับซ]อน ซึ่งจะช̂วยให]สามารถทําความเข]าใจ
เก่ียวกับเน้ือหาได]มากย่ิงข้ึน  

 
คําสําคัญ: โมชันกราฟฟ�ก,มัลติมีเดีย 
 

Abstract 
Multimedia Creation Introduction to Bangkok Thonburi University.The purpose 

is to create multimedia in the type of graphical simulations. About the introduction 
of Bangkok Thonburi University at the undergraduate level for those who are 
interested in understanding more about content. The information obtained from this 
project can be used as a guideline to decide whether to study in any faculty at the 
undergraduate level. It has been compiled and presented as a multimedia medium 
in a simple graphical simplicity, which will help to understand more content. 

 
Keywords: motion graphic, Multimedia 
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บทนํา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุ รี BangkokThonburi University (BTU) เดิม ช่ือ วิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ซึ่งก̂อนหน]าจะได]ช่ือมหาวิทยาลัยน้ัน เคยเป�ดสอนในระดับวิทยาลัยมาก̂อน ในปr พ.ศ. 
2545 – พ.ศ. 2551 และได]รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษาและผ^านการอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว̂าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทรA ลักษณวิศิษฏA) ให]เปลี่ยนประเภทสภาบันอุดมศึกษา
เอกชนจาก “ วิทยาลัยก รุงเทพธนบุ รี” เปS น“มหาวิทยาลัยก รุงเทพธนบุ รี” (มกธ.) ห รือ 
Bangkokthonburi University (BTU)” ในวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) หรือ Bangkokthonburi University (BTU) ซึ่งเดิมคือ 
“วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ได]ก̂อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2545 ตามเจตนารมณAของ ดร. บังอร เบ็ญ
จาธิกุล ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยAของประเทศและสนองศรัทธาของชุมชน 
ความปรารถนาของท̂านผู]ปกครอง ศิษยAเก̂าพณิชยการกรุงเทพและโพลีเทคนิคพณิชยAกรุงเทพ ตลอดจน
เยาวชนและประชาชนท่ัวท้ังภูมิภาคในการสืบสานสู^การศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีสมบูรณAแบบภายใต]
ปณิธานท่ีจะให]สถาบันการศึกษาเปSนท่ีรวมองคAความรู]วิชาการแขนงต̂าง ๆ อันล้ําเลิศ ทันสมัยและ
บุคลากรท่ีมีความสามารถเช่ียวชาญด]านการศึกษา โดยจัดการศึกษาท่ีเป�ดโอกาสให]บุคคลได]มีโอกาส
ศึกษาต̂อในระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนให]มีความรู]ความสามารถควบคู̂กับการมีคุณธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และดํารงตนให]เปSนประโยชนAต̂อสังคมและประเทศชาติตามปรัชญาแห̂งสถาบัน
ท่ีว̂า “สร]างป\ญญา พัฒนาคน ฝ�กฝนคุณธรรม” มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีต้ังอยู̂ท่ี 16/10 หมู̂ 2 ถนน
เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 เน่ืองจากทําเลท่ีต้ังเปSน
บริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งสะดวกต̂อการคมนาคมท้ังทางรถยนตAและรถโดยสารประจําทาง อีก
ท้ังแวดล]อมด]วยหน̂วยงานราชการต̂าง ๆ ดังกล^าวเปSนป\จจัยท่ีเอ้ืออํานวยให]การดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของสถาบันลุล^วงไปด]วยดี ตลอดระยะเวลานับแต̂การก̂อต้ังสถาบันจาก “วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” 
ถึง “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ในป\จจุบันสถาบันการศึกษาแห̂งน้ีได]ดําเนินงานตามภารกิจหลักใน
ฐานะสถาบันอุดมศึกษาครบถ]วนท้ัง 4 ประการอย̂างสมบูรณA  โดยดํารงไว]ซึ่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานอย̂างต̂อเน่ือง ประกอบด]วยภารกิจด]านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การให]บริการทางวิชาการแก̂สังคมและด]านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จนเปSนท่ียอมรับของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติท้ังมุ̂งม่ันท่ีจะพัฒนาการเปSนสถาบันท่ีก]าวนําการศึกษาให]ครอบคลุมท่ัวถึง
ประชาชนทุกภูมิภาคบนพ้ืนฐานของความเท̂าเทียมกันและเท̂าทันต̂อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
สืบไป ป\จจุบันเป�ดสอนท้ังหมด 15 คณะ ดังน้ี คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี, 
คณะสาธารณสุขศาสตรA, คณะพยาบาลศาสตรA, คณะนิติศาสตรA, คณะรัฐศาสตรA, คณะบัญชี, คณะศิลป
ศาสตรA, คณะนิเทศศาสตรA, คณะดุริยางคศาสตรA, คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม, คณะศึกษาศาสตรA, 
คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีการกีฬา, คณะศิลปกรรมศาสตรA และคณะวิศวกรรมศาสตรA ซึ่งในแต̂ละ
คณะก็จะมีสาขาย̂อยท่ีแตกต̂างกันไป ให]นักศึกษาได]เลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีแต̂ละบุคคลน้ันถนัด 
             ดังน้ัน การจัดทําวิจัยในคร้ังน้ีข้ึน เพ่ือให]บุคคลภายนอก-ภายในได]รู]จัก และรับรู]ถึงข]อมูล
ช̂องทางในการติดต̂อ สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได]อย̂างตรงจุดและ
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ครบถ]วนมากย่ิงข้ึน มีการนําเสนอในรูปแบบของแอนิเมชันเพ่ือให]ผู] ท่ีสนใจเข]าถึงและเข]าใจใน
รายละเอียดต̂าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ว̂ามีคณะอะไรบ]าง แต̂ละคณะประกอบไปด]วย
สาขาต̂าง ๆ อะไรบ]าง จบการศึกษาจะประกอบอาชีพประเภทไหน มีการนําเสนอให]เข]าใจได]ง̂ายมาก
ข้ึนช้ีแจ]งรายละเอียดชัดเจนเก่ียวกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
ประโยชน�ของงานวิจัย 

1. ได]ทราบถึงข]อมูลเก่ียวกับความเปSนมาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในระดับปริญญาตรี 
2. ได]ทราบถึงข]อมูลของแต̂ละคณะและสาขา ในระดับปริญญาตรี 
3. บุคคลภายนอกเข]าใจและเข]าถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได]สะดวกย่ิง 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1.เพ่ือสร]างสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง แนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในระดับปริญญาตรี 
 2.เพื่อสร]างสื่อประชาสัมพันธA แนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในระดับปริญญาตรี ได]

เข]าใจง̂ายข้ึน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ด]านเน้ือหา การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองแนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในระดับ

ปริญญาตรี ให]สามารถใช]งานได]ง̂าย 
2. ประชากรและกลุ^มตัวอย̂าง กลุ^มตัวอย̂าง คือ นักศึกษาผู]ที่สนใจเข]าใช]ทุกคน 
3. ช้ินงาน สื่อมัลติมีเดีย เร่ืองแนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในระดับปริญญาตรี 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช]ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
1. Illustration Cs6     : โปรแกรมสําหรับการออกแบบกราฟ�ก 
2. Adobe After Effect Cs6          : โปรแกรมสําหรับการเคลื่อนไหว 
3. Adobe Flash Professional Cs6   :  โปรแกรมสําหรับงานแอนิเมชัน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการสร]างสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองแนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในระดับปริญญาตรี สร]าง
ข้ึนด]วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และ Adobe After Effects CS6 มาสร]างเปSนสื่อ
มัลติมีเดียในรูปแบบของแอนิเมชัน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1. เนื้อเร่ือง 
สื่อมัลติมีเดีย เร่ืองแนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในระดับปริญญาตรี จะมีเน้ือหาในการ

นําเสนอถึงสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย ประวัติความเปSนมา บุคคลผู]ก̂อต้ัง และการเป�ดสอนของท้ัง 
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15 คณะ ว̂าเป�ดสอนในสาขาอะไรบ]าง จะเปSนข]อมูลในการตัดสินใจของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายว̂าแต̂ละบุคคลเหมาะกับการเลือกเข]าเรียนต̂อระดับมหาลัยในคณะและสาขาด]านใด 

2. เขียนโครงขยาย 
 งานวิจัยในคร้ังน้ีมุ̂งตอบโจทยAว̂าผู]เรียนถนัดทางด]านใด ต]องการเข]าศึกษาสิ่งใดท่ีตนต]อง

นําไปประกอบอาชีพได]อย̂างตรงจุด มีการนําเสนอเน้ือหาต̂าง ๆ ออกมาในรูปแบบการAตูนไม̂ว̂าจะเปSน
ตึกภาพพ้ืนหลังหรือคาแรคเตอรAการAตูนแต̂ล^ะตัวท่ีสมมุติแทนนักเรียนนักศึกษา เพ่ือเปSนข]อมูล ในการ
ตัดสินใจในการเลือกเข]าเรียนต̂อระดับมหาวิทยาลัยในคณะและสาขาด]านใด 

3. เขียนบรรยาย 
เรียนจบม.ปลายแล]วเรียนต̂ออะไรดี ลองมาท่ีน่ีสิคะ BTU ย̂อมาจาก Bangkokthonburi 

University  
โดยจัดการศึกษาท่ีเป�ดโอกาสให]บุคคลได]ศึกษาต̂อในระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนให]มี

ความรู]ความสามารถควบคู̂กับการมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และดํารงตนให]เปSนประโยชนA
ต̂อสังคมและประเทศชาติตามปรัชญาแห̂งสถาบันท่ีว̂า “สร]างป\ญญา พัฒนาคน ฝ�กฝนคุณธรรม” 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีต้ังอยู̂ท่ี 16/10 หมู̂ 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ได]
ก̂อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2545 ตามเจตนารมณAของ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล 

ป\จจุบันเป�ดสอนในระดับปริญญาตรี 15 คณะ ยกตัวอย̂างเช̂น คณะศึกษาศาสตรA มุ̂งเน]น
การศึกษาทางด]านจัดการศึกษาและศึกษาวิชาชีพครู มีจุดมุ̂งหมายในการแสวงหาวิธีพัฒนามนุษยAให]มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี และสร]างสรรคAสังคม เป�ดสอนท้ังหมด 3 สาขา ได]แก̂ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอรAการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาดนตรีการศึกษา เม่ือจบ
การศึกษาจากคณะศึกษาศาสตรAสามารถประกอบอาชีพต̂าง ๆ ได]มากมาย อย̂างเช̂น ครู อาจารยA  
นักวิชาการการศึกษา งานราชการ งานเอกชน ครูสอนพิเศษเฉพาะทาง และนักวิทยากร 
 

4. เขียนบทภาพ 

 
ภาพท่ี 1 นักศึกษาจบมอปลายหรือนักศึกษาสายอาชีพ 

ฉาก : 1 

เสียงบรรยาย  : จบมอปลายแล]วเรียนต̂ออะไรดี? 
เสียงประกอบ : - 



478 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

เสียงดนตรี : Spring In My Step 

 
 

ภาพท่ี 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในระดับปริญญาตรี 
ฉาก  : 2 
เสียงบรรยาย : ลองมาท่ีน่ีสิค^ะ  
เสียงประกอบ : - 
เสียงดนตรี : Spring In My Step 
 

 
 

ภาพท่ี 3 การแนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในระดับปริญญาตรี 
ฉาก  : 3 
เสียงบรรยาย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
เสียงประกอบ : - 
เสียงดนตรี : Spring In My Step 
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ภาพท่ี 4 คณะท่ีเป�ดสอนในระดับปริญญาตรี 
ฉาก  : 4 
เสียงบรรยาย : เป�ดสอนในระดับปริญญาตรี 15 คณะ 
เสียงประกอบ : - 
เสียงดนตรี : Spring In My Step 
 

 
 

ภาพท่ี 5 คณะศึกษาศาสตรA 
ฉาก  : 5 
เสียงบรรยาย : เป�ดสอน 3 สาขาวิชา 
เสียงประกอบ : - 
เสียงดนตรี : Spring In My Step 

 
การดําเนินงานคร้ังน้ี มีจุดมุ̂งหมายเพ่ือสร]างสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของโมชันกราฟ�ก 

เก่ียวกับเร่ืองแนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในระดับปริญญาตรี เพ่ือให]ผู]ท่ีสนใจสามารถทําความ
เข]าใจเก่ียวกับเน้ือหาได]มากย่ิงข้ึน และสามารถนําเอาข]อมูลท่ีได]จากโครงงานน้ีไปเปSนแนวทางเลือกใน
การตัดสินใจท่ีจะเลือกเข]าศึกษาต̂อในคณะใดในระดับปริญญาตรี ทางผู]จัดทําจึงขอนําเสนอผลงาน
ดังกล^าวในรูปแบบด]านล^างดังต̂อไปน้ี 
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ภาพท่ี 6 ตราประจํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

 
 

ภาพท่ี 7  นักเรียนมอปลายหรือนักศึกษาสายอาชีพ 
 

 
 

ภาพท่ี 8 คณะต̂าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป�ดสอนในระดับปริญญาตรี 
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ภาพท่ี 4 ข]อมูลของคณะศึกษาศาสตรA 
 

 
 
ผลการวิจัย 

ประเมินความพึงพอใจการสร]างสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองแนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใน
ระดับปริญญาตรี แก̂นักศึกษาผู] ท่ีสนใจเข]าร̂วมการประเมินผลงานจํานวน 80 คน  โดยใน
แบบสอบถามน้ีจะประกอบไปด]วย 2 ด]าน ได]แก̂ 1)ด]านการออกแบบและกํากับ 2) ด]านเน้ือหา  เพ่ือ
สํารวจความพึงพอใจของท่ีมีต̂อการสร]างสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองแนะนํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ใน
ระดับปริญญาตรี 
 
การอภิปรายผล 

จากการสร]างแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีต̂อสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองแนะนํามหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  ในระดับปริญญาตรี โดยมีด�านการออกแบบและกํากับ นักศึกษาผู]สนใจในการ
ประเมินแบบสํารวจความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุดคือข]อ 5 ความสวยงามและน̂าสนใจ คิดเปSน ร]อย
ละ96.25 รองลงมาคือข]อ1 รูปแบบแปลกใหม̂และมีความคิดสร]างสรรคAคิดเปSนร]อยละ95.00 และ
รองลงมาคือข]อ3 การใช]สีและเทคนิคทางศิลปะ คิดเปSนร]อยละร]อยละ 92.50 และทางด�านเนื้อหา 
นักศึกษาผู]สนใจในการประเมินแบบสํารวจความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุดคือข]อ6 อธิบายเน้ือหา
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เข]าใจง̂าย คิดเปSนร]อยละ 90.00 รองลงมาคือข]อ10ความสมบูรณAของเน้ือหาคิดเปSนร]อยละ 87.50 
และรองลงมาคือข]อ9ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา คิดเปSนร]อยละ85.00 
 
ข�อเสนอแนะ 

งานวิจัยคร้ังน้ีเปSนการทดสอบกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีสนใจ ผล
การศึกษาน้ีจึงใช]ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ควรนําไปทดสอบกับผู]ท่ีสนใจจะศึกษาต̂อ ท้ังสาย
สามัญและสายอาชีพ เพ่ือเก็บผลวิจัยเพ่ือนํามาปรับปรุงให]มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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Abstract 

 The research has the objectives to test the efficiency of the solar car and 
efficiency of the driving system in the real road in Australia from Darwin, the North of 
Australia, to Adelaide, the South of Australia, with the total distance of 3,022km. The 
weight of the car is 525kg and used two 3kW BLDC Hub Motors. Energy conservation 
is the main point to consider solar car efficiency. In Bridgestone World Solar 
Challenge 2019, over 3,022 km route, there are 2 points that allow the solar team to 
charge their own solar-car with external electric source at Tennant Creek and Coober 
Pedy respectively. The correlation coefficient has been calculated from the model 
and actual energy produced/consuming. Along Stuart highway’s terrain, the energy 
usage presented the best practice to study solar car’s driving efficiency.  
 
Keywords: Solar Car, Energy Conservation, Terrain 

 
Introduction 
 In the present days, the fuel combustion creates different pollution as well as 
being the main factor that affects the world, mainly known as Global Warming. 
Different sectors have to realize the issue. Therefore, the main procedure to reduce 
fuel combustion is to use renewable energy resources. Nowadays, the trends of 
automobile is changing, as people are more interested in using electric vehicles, such 
as electric bicycles, electric cars, and others. Automobiles companies are adapting 
themselves by producing more electric vehicles instead of fuel engine vehicles which 
has less effect to environment. 
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 The development of electric car prototype in Thailand mostly will be found 
in higher educational institutions, for example, 2-seated electric vehicle with air-
conditioned and electrical bus [1] However, the development of electric vehicle is 
normally for the challenge, including, the concepts, the design and control system 
technology as well as energy conversion technology [2] In the present days, electric 
vehicles challenge becomes more popular as well as getting supported from 
different sectors in order to send higher educational students to participate abroad. 
The first solar vehicle challenge was introduced in the year 1987 in Australia named 
Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) [3] with the total distance of 3,022 km 
driving from Darwin, the North of Australia, to Adelaide, the South of Australia. The 
event is organized every two year. There are two types of challenge for participation, 
including 1) Challenger, and 2) Cruiser. 
 According to the event mentioned above, the researchers attended 
Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) 2019 which was organized in October 
2019. The researchers participated in Cruiser type. Figure 1 shows Solar Car (STC3). 
 

 
 

Figure 1 Solar Car (STC3) 
This research has evaluated the efficiency of solar car in the real road and 

tested the efficiency of the driving system as well as the use of energy in Australia’s 
climate in order to develop higher efficiency of solar car in the future.  
 
Objectives of the Research 
 1. To test the efficiency of the solar car in the real road. 
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 2. To test the efficiency of the driving system and the use of energy towards 
Australia’s climate. 
 
Conceptual Framework 
 In order to test the solar efficiency, the components of the system is shown 
in figure 2. 

 
 

Figure 2 Components in the System to check Solar Car Efficiency 
 

 According to figure 2, it shows the different components of the system as 
well as the energy flow direction to the battery which mainly comes from two 
sources, including 1) Photovoltaic Cells which receives the light and pushes electrons 
to flow in the circuit according to the density of the light in different climates 
towards MPPT (Maximum Power Point Tracker) in order to maintain the constant 
voltage; and 2) Charging directly to the battery by using Onboard Charger from the 
charging station. Moreover, the power can be regenerated from electric motor when 
driving down the slope. 
 
Research Components 
 There are two parts for charging energy the solar car as listed below:  

1) Solar energy from the Monocrystalline silicon solar panels attached on top 
of the car connecting in series with the current of 75.6 V shown in Figure 3. 
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Figure 3 Monocrystalline Silicon Solar Panels 
 

After connecting the solar panels into 3 large panels, those 3 panels are 
connected in parallel, which produced the maximum power of 1.134 kW in order to 
charge to the Lithium ion battery (Li-ion Battery) inside the car with the size of 
470Ahr 72V, as shown in Figure 4. Also, the battery can be charged through 6.6kWhr 
onboard charger (Type 2) [3].  

 

 
 

Figure 4 Battery in the Solar Car 
 

2) Controllers and Motor are driving with the controlling system with the size 
of 3kW Sinusoidal Wave Brushless DC Motor Controller as well as the 3kW Brushless 
DC Motor Type hub motor with the direct voltage of 72V shown in Figure 5.  

 

 
 

Figure 5 3kW Brushless DC Motor Hub Motor. 
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Research Methodology 
 The car efficiency test by using battery as the energy source is used to test 
the flow of energy with the total car weight of 525 kg and the total driver weight of 
80kg.  

The test was conducted at Hidden Valley Motor Sport Complex, Darwin, 
Northern Territory, Australia. The data of current that BMS sent to electric motor 
while driving with the constant speed approximately 80km/hr was collected. 

While testing, the researchers collected data for other parameters, such as 
motor temperature, controller motor, battery, voltage, and battery capacity until 
reaching the destination. 
 The tools used for data collection were clamp meter, which is able to 
measure current from 0-100 ADC, Voltage Range of 0-100 VDC, thermometer, and 
speedometer. 
 
Results 

In Bridgestone World Solar Challenge 2019, over 3,022 km route, there are 2 
points that allow the solar team to charge their own solar-car with external electric 
source at Tennant Creek and Coober Pedy respectively. Figure 6-8 showed the route 
and elevation from the sea-level of the 3 sections of all travel distance.  

 
 

Figure 6 Route and elevation from sea-level between Darwin to Tennant Creek. 
 



488 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

 
 

Figure 7 Route and elevation from sea-level between Tennant Creek to Coober Pedy. 
 

 
 

Figure 8 Route and elevation from sea-level between Coober Pedy to Adelaide. 
 
 From the 3 route’s sections, we can determine the terrain and estimate 
energy usage between the route’s section via the car’s physical characteristic (table 
1). The model has been developed using energy conservation compared to the road 
test record in terms of “energy input” and “energy usage”. 
 Table 2 presents the comparison between model and actual data with R2 as 
the correlation coefficient between two values. The toughest route section is the 
Darwin to Tennant Creek. It was high incline slope that STC-3 consuming about 97.93 
kWh energy along 985 km. travel distance.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

489 
 

For the second section (Tennant Creek to Coober Pedy), it is the longest 
distance section but has long decline slope terrain on the 4th racing day. In this 
section, team members had the decision to remove 1 passenger from the solar-car 
(km. No. 2103 to 2178) to reduce energy usage to able to reach Coober Pedy. The 
last 50 km. of this route, the speed would be reduced to 70km/h with the new BMS 
tuning to the 99% depth of discharge (%DoD) before battery cut-off. 

The route between Coober Pedy to Adelaide is the last section of the race. 
The cold temperature brings advantages to the solar panel and the driving system to 
working better efficiency (see also table 2). The energy produced from solar panels 
show that producing capacity is lower than prediction, that caused the shading too 
much in the city. 

 
Table 1 Physical Characteristic of STC-3 solar car. 
 

Car Weight + Passenger 525kg + (80kg) x2 

Battery 34.31kWh 

PV 1.134kW 

motor/controller 3kW x2 

 
 
Table 2 Energy input and energy usage along the racing route. 
 

Racing Route Energy Input (kWh) Energy Usage (kWh) Battery used (kWh) 

Model Actual R2 Model Actual R2 Model Actual R2 

Darwin to 
Tennant Creek 

71.20 64.91 0.912 96.25 97.93 0.983 25.05 33.02 0.759 

Tennant Creek 
to Coober Pedy 

66.80 63.95 0.957 94.63 97.71 0.968 27.83 33.76 0.824 

Coober Pedy to 
Adelaide 

40.20 38.86 0.967 65.23 65.08 0.997 25.03 26.22 0.955 
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Conclusions. 
 In this research, energy conservation is the main point to consider solar car 
efficiency. The correlationcoefficient has been calculated from the model and 
actualenergy produced/consuming. Along Stuart highway’s terrain, the energy usage 
presented the best practice to study solar car’s driving efficiency. 0.955 is the best 
value of correlation coefficient of the energy efficiency compared to model in the 
first section which can be reduced to the lowest value of 0.759 in the route from 
Darwin to Tennant Creek. The coefficient values were clearly shown the efficiency of 
energy consuming when compared to the model. It shows that the ambient 
temperature really affects the solar car efficiency by using the physical data from 
terrain of the road to determine the accuracy of energy usage. 
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ตลอดจนการเชิญคณะกรรมการจัดงานประชุม เพ่ือสรุปความก@าวหน@าการดําเนินงานตลอดชOวงการจัด
เตรียมการจัดการประชุม 

3. ให@การเสนอแนะระบบการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
4. เสนอกรอบแนวคิดในการประชุมวิชาการ 
5. เสนอแนะการจัดต้ังคณะกรรมการชุดตOางๆ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลงาน 
6. เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธEงานการประชุม 
7. วางแผนและเตรียมการจัดงานการประชุมให@เปZนไปตามวัตถุประสงคE 
8. ติดตามผลและประเมินการดําเนินงาน  
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3. คณะกรรมการจัดการประชุม 
3.1. คณะกรรมการดําเนินงานประสานงานและพิธีการ 

 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง หัวหน@าสาขาภาษาอังกฤษ ประธาน 
2. ดร. เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย   รองประธาน 
3. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ ผู@อํานวยการสํานักการศึกษานานาชาติ  กรรมการ  
4. ดร.สุธาสินี. วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปะศาสตรE กรรมการ 
5. นายอาลี เส็มเภอ เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 
6. นางสาวกันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. สรรหาผู@บรรยายตOางๆ อาทิ ผู@บรรยายนํา และผู@บรรยายรับเชิญ  

2. จัดโปรแกรมการข้ึนบรรยาย 

3. วางแผนและเตรียมการประชุมให@เปZนไปตามวัตถุประสงคE 

4. จัดทํากําหนดการ พิธีการของงานประชุม 

5. เสนอขออนุมัติโครงการ ติดตOอประสานงานเพ่ือเรียนเชิญวิทยากร วิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยากร
แสดงปาฐกถาพิเศษ ผู@ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิชาการ  

6. ออกหนังสือเชิญกลุOมเปmาหมายเข@ารOวมนําเสนอท้ังภาคบรรยาย โปสเตอรEตลอดจนตอบข@อซักถามท่ัวไป
และตอบรับการพิจารณาบทความ 

7. จัดหาของท่ีระลึกให@วิทยากรบรรยายพิเศษ และประธานท่ีมาเปoดงาน  

8. จัดหาของท่ีระลึกให@ผู@รOวมงาน (กระเปpาผ@า) 

9. จัดทําวุฒิบัตรผู@นําเสนอผลงานทุกคน จัดลําดับผู@เข@ารับวุฒิบัตร 
10. ทําหนังสือเชิญอธิการบดีกลOาวรายงานและเปoดงาน 
11. ประสานงานฝ^ายตOางๆ 
12. ติดตามทวงถามบทความจากผู@นําเสนอบทความ  
13. สรุปผลโครงการเสนอตOอท่ีประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดประชุม 
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3.2. คณะกรรมการฝZายประชาสัมพันธ[และเว็บไซต[ 
 

1. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE ประธาน 
2. ดร.ศิรชญานE การะเวก ผู@อํานวยการศูนยEเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
3. อาจารยEวรินธร แจ@งโรจนE อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
4. อาจารยEสยาม เจริญอินทรEพรหม อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
5.อาจารยEกฤติญา กวีจารุกรณE ผู@อํานวยการสถานีโทรทัศนE กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ออกแบบโปสเตอรEและไวนิล แผOนพับเพ่ือประชาสัมพันธE 
 2. ประชาสัมพันธEโครงการผOานสือ่ตOาง ๆ ท้ังเว็บไซตE วิทยุโทรทัศนE และวิทยุกระจายเสียงคลื่นตOาง ๆ  

3. จัดทําเว็บไซตEเพ่ือเผยแพรOการประชุม และจัดทําระบบลงทะเบียนเข@ารOวมสOงผลงานออนไลนE 
4. บันทึกภาพและวิดีโอการจัดประชุมวิชาการ 

 5. ทําหนังสือเชิญผู@สื่อขOาวมาทําขOาวการจัดงานประชุมวิชาการ 
 6. ดูแลต@อนรับสื่อมวลชนในการประชุม 
 7. จัดทําเอกสารเผยแพรOประชาสัมพันธEแกOสื่อมวลชนวันประชุม (Press Release) 
 8. สOงภาพขOาวพิธีเปoดการประชุมเผยแพรOแกOสื่อมวลชนแขนงตOาง ๆ 
 9. จัดเตรียมของท่ีระลึกแกOสื่อมวลชน   
 10. ออกแบบปmาย แผOนพับ และ ปmายหน@างาน ปmายบอกทาง 
 11. งานอ่ืนๆ ท่ีได@รับมอบหมาย 

 
3.3 คณะกรรมการฝZายศิลปกรรมและจัดนิทรรศการ 

 

1. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE ประธาน 
2. อาจารยEนพอนันตE บาลิสี อาจารยEประจําคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
3. อาจารยEชุติมา งามพิพัฒนE อาจารยEประจําคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 

และเลขานุการ 

  
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ออกแบบแบคดรอปและตกแตOงฉากบนเวที 
 2. ออกแบบการจัดตําแหนOงวางบอรEด ติดต้ังและร้ือถอนโปสเตอรE 
 3. ติดโปสเตอรEผลงานของผู@นําเสนอผลงาน 
 4. ดูแลการจัดวางและตกแตOงสถานท่ี 
 5. ออกแบบปก Proceeding และ ปก CD Proceeding 
 6. ออกแบบระลึก (กระเปpาผ@า) 
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3.4 คณะกรรมการฝZายอาคารสถานท่ีและรักษาความปลอดภัย 
   

1. อาจารยEสมภพศรี สัมพันธุE ผู@อํานวยการฝ^ายอาคารสถานท่ี ประธาน 
2. นายภาณุ มาลาทอง หัวหน@าเจ@าหน@าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
3. นายเอก แซOกัง เจ@าหน@าท่ีสํานักกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. นายพิชัย สันโดษ เจ@าหน@าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
5. นางสาวเอกอนงคE เพิดขุนทด เจ@าหน@าท่ีสํานักประธาน กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ติดโปสเตอรEปmายบอกทาง ประชาสัมพันธEงานประชุม 
 2. จัดตกแตOงห@องประชุมเล็ก และห@องประชุมใหญO ดูแลความสะอาดและความพร@อมของสถานท่ีตลอดงาน 
 3. ติดต้ัง ทดสอบระบบเคร่ืองเสียงบริเวณภายในงาน เพ่ือให@การดําเนินงานเปZนไปด@วยความเรียบร@อย 
 4. จัดทําแผนด@านรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 

 
3.5.คณะกรรมการฝZายเอกสาร 
 

1. อาจารยEสิทธิพร โพธิระหง ผู@อํานวยการสํานักพัฒนาตําราและสื่อ 
ทางวิชาการ 

ประธาน 

2. นายอาลี เส็มเภอ เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ  
3. นางสาว กันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดทํา Proceeding เผยแพรOบทความวิชาการ ท้ังภาคบรรยายและโปสเตอรE 

 
3.6 คณะกรรมการฝZายบริการดNานการปฐมพยาบาล 
 

1. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE.ดร.สุลี ทองวิเชียร อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
3. ดร.สุวิมล แสนเวียงจันทรE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. มีหน@าท่ีจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณEเคร่ืองใช@และยาสําหรับการปฐมพยาบาล  
2. กําหนดสถานท่ีต้ังหนOวยปฐมพยาบาลให@เหมาะสม สะดวกรวดเร็วตOอการให@บริการ  
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3.7 คณะกรรมการฝZายปฏิคมตNอนรับ และจัดเตรียมอาหาร 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE ดร.ภัทริยา รวยสําราญ อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
3. ดร.จุฬาพรรณภรณE ธนะแพทยE ผู@อํานวยการสํานักการศึกษานานาชาติ กรรมการ 
4. อาจารยEฉัตรปวีณ อําภา ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
5. อาจารยEพลโทชูชีพ สุขหม่ืน อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
6. อาจารยEวิชสุดา ร@อยพิลา หัวหน@าสาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตรE กรรมการ  
7. อาจารยEกิตติคุณ เกริงกําจรกิจ อาจารยEประจําสาขาการทOองเท่ียว  

คณะศิลปศาสตรE 
กรรมการ 

8. อาจารยEปุญญEนิรันดรE อังศุธีรกุล อาจารยEประจําสาขาการทOองเท่ียว  
คณะศิลปศาสตรE 

กรรมการ 

9. อาจารยEพรรณปพร จันทรEฉาย อาจารยEประจํา สาขาการทOองเท่ียว 
คณะศิลปศาสตรE 

กรรมการ 

10. อาจารยEณัฐกร เดชา อาจารยEประจําสาขาธุรกิจระหวOางประเทศ กรรมการ 
11. อาจารยEกานตEสิรี เผOานาคธรรมรัตนE อาจารยEประจําสาขาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตรE 
กรรมการ 

12. อาจารยEวิลาวัลยE ดีเลิศ หัวหน@าสาขาภาษาไทย กรรมการ 
13. อาจารยEดาราวรรณ เกตวัลยE อาจารยEประจําสาขาภาษาไทย กรรมการ 
14. อาจารยEวิภาพ คัญทัพ อาจารยEประจําสาขาภาษาไทย กรรมการ 
15. นางสาวฮายาตี สาหะ เจ@าหน@าท่ีสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ต@อนรับ ดูแลวิทยากร ผู@นําเสนอผลงาน และผู@เข@ารOวมสัมมนาเข@าท่ีประชุม 
 2. รับลงทะเบียนแจกเอกสารและของท่ีระลึกในการประชุม 

3. จัดเตรียมดอกไม@ อาหารและเคร่ืองด่ืมสําหรับผู@นําเสนอผลงาน  
 4. งานอ่ืน ๆ ท่ีได@รับมอบหมาย(ตามความเหมาะสม) 
 5.จัดโตvะรับลงทะเบียน ติดผ@าประดับเวที 
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4. กองบรรณาธิการ 
  

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ ประธาน 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
 

2. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธาน 
3. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ^ายบริหาร กรรมการ 
 คณบดีคณะนิติศาสตรE  
4. ศาสตราจารยE.พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรE กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตรE กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตรE กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE.ทพ.ทองนารท คําใจ คณบดีคณะทันตกรรม กรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัยอ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE กรรมการ 
9. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE กรรมการ 
10. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
11. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
12. ดร.สุพัตราจันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
13. ดร.ประกิต หงษEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา  
กรรมการ  

14. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE กรรมการ 
15. ดร.ชลิดา ลิ้นจี่ คณบดีคณะบัญช ี กรรมการ 
16. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
17. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. กําหนดรูปแบบ วิธีการรับลงทะเบียน 
2. จัดทําหลักเกณฑEการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยาย และภาคโปสเตอรE 
3. คัดเลือกผู@ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัย 
4. ติดตามผลและประเมินการดําเนินงาน 
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4.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน 
 

4.1.1 คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มมนุษย[ศาสตร[และสังคมศาสตร[ 
 

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ 
รักษาการคณบดีคณะคณะวิทยาศาสตรE
และเทคโนโลยี 

ประธาน 

2. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธาน 
3. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ^ายบริหาร 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตรE 
รองประธาน 

4. ศาสตราจารยE ดร.กาญจนา คุณารักษE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศEสรรคE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคE อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง อาจารยEประจําคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยาณมิตร อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยE ดร.ทัศนียE ลักขณาภิชนภัช อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยE ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยE ดร.ชวนชม ชินะตังกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยE ดร.พีรพงศE ทิพนาค อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยE ดร.สมหญิง จันทรุไทย อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยE ดร.พรพิพัฒนE เพ่ิมพล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยE ดร.สุเทพ อOวมเจริญ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยE ดร.ดารา ทีปะปาล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารยE อรวรรณ บรรจงศิลป อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารยE ศิริพร สัจจานนทE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารยE วิวัฒนE เอ่ียมไพรวัน อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยE พิบูล ทีปะปาล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
21. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุธิดา หอวัฒนกุล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
22. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พนม วรรณศิริ อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE อนุกรรมการ 
23. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.บุรพร กําบุญ อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
24. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ศักด์ิชัย หิรัญรักษE อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
25. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประณต มีสอน อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
26. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ปราโมทยE ดOานประดิษฐE อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
27. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุทิน นพเกตุ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
28. ผู@ชOวยศาสตราจารยEดร.จรินทรE สวนแก@ว อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
29. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พรเทพ เมืองแมน อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
30. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.นิตยา ศรีมกุฏพันธุE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
31. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เกศสดุา รัชฎาวิศิษฐกุล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
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32. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิไลลกัษณE เสรีตระกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
33. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
34. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
35. ดร.สมพงษE สุเมธกชกร อาจารยEประจําคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
36. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE อนุกรรมการ 
37. ดร.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
38. ดร.กฤษฎา ดาวเรือง อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
39. ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
40. ดร.ชลกนก โฆษิตคณิน อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
41. ดร.ศิรชญานE การะเวก อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
42. ดร.ทิพยEลาวัลยE แก@วนิล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
43. ดร.สุชาติ ปรักทยานนทE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
44. ดร.กฤษฎาภรณE รุจิธํารงกุล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
45. ดร.นภัทร จันทรารมยE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
46. ดร.ประพัฒสอน เปzยกสอน อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
47. ดร.ณัฐภูอิสรE ศรีเพชร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
48. ดร.ณัชชา กร่ิมใจ อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
49. ดร.ลาวัลยE ต@นสกุลรุOงเรือง อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
50. ดร.นราธิป แนวคําดี อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
51. ดร.เพชรราภรณE วงศEหลวง อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
52. ดร.พรประภา ศรีราพร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
53. ดร.ภูริธรรชพE หอมอุดมทรัพยE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
54. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
55. ดร.ชนิดาภา ดีสุขอนันตE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
56. ดร.เบญจฐา วัฒนกุล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
57. ดร.วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
58. ดร.อารียา ภูวคีรีวิวัฒนE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
59. ดร.คมสิงหE วิวัฒนภูษิต อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
60. ดร.ณิชาภา คุณพระเนตร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
61. ดร.สุรเชษฐE โลOทองคํา อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
62. ดร.กัญญาณัฐ ไฝคํา อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
63. ดร.อุไรวรรณ พงศEสุภากุล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
64. ดร.อดุลยE เลาหพล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
65. ดร.ชนะ รัตนภักดี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
66. ดร.เถลิงศักด์ิ เสนาคํา อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
67. ดร.ธวัชชัย แสวงทรัพยE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
68. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
69. ดร.ปรียาพร เหตระกูล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
70. ดร.นพคุณ ทอดสนิท อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
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71. ดร.บรรจง โซvะมณี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
72. ดร.ณิฐษาภักดE จัตุปาอิทธิวัฒนE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
73. ดร.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
74. ดร.ประถมาภรณE รัตนภักดี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
75. ดร.พีระ อินทรทูต อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
76. ดร.เกียรติศักด์ิ กัลยาสิริวัฒนE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
77. ดร.จเร พันธุEเปร่ือง อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
78. ดร.ปmอมฤดี กุมพันธE อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
79. ดร.บุณฑริกา โอทกานนทE อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
80. พลโท ดร. สมัยรบ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
81. ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
82. ดร.ชูศักด์ิ จึงพานิช อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
83. ดร.ญาติมา นุชแดง อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
84. ดร.วรางคณา โพธ์ิกุล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
85. ดร.บุษรา มุ@ยอ้ิง อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
86. ดร.ลัดดาวัลยE คงสมบูรณE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
87. ดร.สุขุม มูลเมือง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
88. ดร.พรหมพิริยะ พนาสนธ์ิ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
89. ดร.ชัยวัฒนE อุทัยแสน อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
90. ดร.จุฬาพรรณภรณEธนะแพทยE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
91. ดร.จุฑารัตนE นิรันดร อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
92. ดร.สมคิด สกุลสถาปhตยE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
93. ดร.ธนาดล สมบูรณE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
94. ดร.ปราการ เกิดมีสุข อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
95. ดร.ประพัฒนEพงศE เสนาฤทธ์ิ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
96. ดร.เกียรติศักด์ิ อิชยานันทE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
97. ดร.โสพัฒนE โสภาภิมุข อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
98. ดร.สมใจ เดชบํารุง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
99. ดร.สมบัติ เดชบํารุง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
100. ดร.ธารณี กิตติกาญจนโสภณ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
101. ดร.เพชรรัตนE ฮีมินกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
102. ดร.รสรินทรE อรอมรรัตนE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
103. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
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ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

1. ศาสตราจารยE ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาจุฬาลงกมหาจุฬาลงกรณEราชวิทยาลัย อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารยE สําเรียง เมฆเกรียงไกร จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
3. Professor Dr.TerryE.Miller Kent State University,USA อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE ดร.รุOงภพ คงฤทธ์ิระจัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
5. Associate Professor Dr.AndrewShahriari Kent State University,USA อนุกรรมการ 
6. Assistant Professor Dr. Marc Voelker Mahidol University, Bangkok, Thailand อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.ยุทธพงษE ลีลากิจไพศาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.สุภมาส อังสุโชติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยE ดร.สาโรช โศภีรักขE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยE ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยE ดร.สุพจนE อิงอาจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยE ดร.โกวิทยEขันธศิริ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยE ดร.ชนิดา มOวงแก@ว ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยE ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยE ดร.วรกาญจนE สุขเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยE ดร.ประยงคE กลั่นฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารยE ดร.กล@า ทองขาว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารยE ดร.ลัดดาวัลยE เพชรโรจนE มหาวิทยาลัยราชพฤษE อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารยE ดร.ทองฟู ศิริวงศE ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยE ดร.สุวิทยE ภาณุจารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารยE ดร.อมรรัตนE ภิญโยอนันตพงษE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
22. รองศาสตราจารยE ดร.ปoยะนาถ บุญมีพิพิธ สถาบันเทคโนโลยีแหOงสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารยE ดร.มานพ วิสุทธิแพทยE มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ อนุกรรมการ 
24. รองศาสตราจารยE ดร.สุรชัย ประเสริฐสรวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยE ดร. อรวรรณ ชมชัยยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารยE ดร. พรเพ็ญ ไตรพงศE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารยE ไพรัช พันธุEชาตรี ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารยE ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารยE ธโสธร ตู@ทองคํา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
30. รองศาสตราจารยE จงกล แกOนเพ่ิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
31. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธีระศักด์ิ บึงมุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณEราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกOน 
อนุกรรมการ 

32. รองศาสตราจารยE ดร. ศักดา ดาดวง มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
33. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประยงคE มีใจซ่ือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
34. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประภาพรรณ ไชยานนทE ผู@อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
อนุกรรมการ 

35. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ชุมพล รอดแจOม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุกรรมการ 
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36. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
37. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เสาวนารถ เล็กลอสินธุE มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
38. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.จันทนา แสนสุข มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
39. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิชิต บุญสนอง มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
40. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐิติมา โห@ลํายอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

41. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เรวดี ศักด์ิดุลยธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
42. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธนภัทร ปhจฉิมมE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
43. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธนากร ปhกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
44. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ณัฏฐนิช นักปz� มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ 
45. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ขนิฐา สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ 
46. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อนุกรรมการ 
47. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.อัมพร ปhญญา มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
48. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วราภรณE วนาพิทักษE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
49. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.นภดล เชนะโยธิน มหาลัยราชภัฏราชนครินทรE อนุกรรมการ 
50. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กมลธรรม เก้ือบุตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
51. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประพันธEศักด์ิ พุOมอินทรE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
52. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สรีวันทE วาทะวัฒนะ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทลัยราชภัฏ 

บ@านสมเด็จเจ@าพระยา 
อนุกรรมการ 

53. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.รุจี ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
54. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กิตติพงษE พลูชอบ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
55. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พราม อินพรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
56. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วรกาญจนE สุขสดเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
57. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ดารารัตนE สุขแก@ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

58. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กฤษดา ผOองพิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ@านสมเด็จเจ@าพระยา อนุกรรมการ 
59. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สัมพันธุE จันทรEดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

60. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. อานุภาพ รักษEสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
61. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
62. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุกรรมการ 
63. ผู@ชOวยศาสตราจารยE นํ้าผึ้ง ไขว@พันธุE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วิบูลยE ลือมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
65. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ภัทราพร ปุณะตุง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วารี ศรีสุรพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
67. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วิไลวรรณศิริเมฆา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยE  อนุกรรมการ 
68. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อาคีรา ราชเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

69. ผู@ชOวยศาสตราจารยE นพดล ธีรวงศEภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยE อนุกรรมการ 
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70. ผู@ชOวยศาสตราจารยE สุวภัทร อําพันสุโข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุกรรมการ 
71. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ณัฐธิกานตE ปo�นจุไร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุกรรมการ 
72. ผู@ชOวยศาสตราจารยE มนตรี พานิชยานุวัฒนE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
73. ดร.เจษณี บุตรดํา มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.ฐปนพัฒนE รัชญาเมธีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  อนุกรรมการ 
75. ดร.ศศิธร เดชพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
76. ดร.รวมพล จันทศาสตรE วิทยาลัยเซารEอีสทEบางกอก อนุกรรมการ 
77. ดร.วริศรา เชนะโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทรE อนุกรรมการ 
78. ดร.ธงชัย เหมทานนทE วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ 
79. ดร.วุธพงศE ลาภเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
80. ดร.รัตนา วงศEรัศมีเดือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
81. ดร.อํานวย แก@วใส มหาวิทยาลัยหอการค@าไทย อนุกรรมการ 
82. ดร.ฉัตรรัตนE โหตระไวศยะ ราชภัฏสวนสุนันทา อนุกรรมการ 
83. ดร.ศิวกร รัตติโชติ กระทรวงเกษตรและสหกรณE  อนุกรรมการ 
84. ดร.วิไล ปรึกษากร โรงเรียนวัดโรงเข@  อนุกรรมการ 
85. ดร.จุฬาลักษณE ทรัพยEสุทธิ กระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ 
86. ดร.จันทนา สังวรโยธิน มหาวิทยาลัยศิลปกร อนุกรรมการ 
87. ดร.กาญจนา รอดแก@ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
88. ดร.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม โรงเรียนวัดพระศรีอารียE อนุกรรมการ 
89. ดร.จามจุรี จําเมือง โรงเรียนวัดมงคลวราราม อนุกรรมการ 
90. ดร.สุนันทา ปานณรงคE โรงเรียนวัดเหนือ อนุกรรมการ 
91. ดร.สุพรรนิการE พงศEผาสุก โรงเรียนวัดใหญOสวOางอารมณE อนุกรรมการ 
92. ดร.กุหลาบ หงสEทอง โรงเรียนบรรหารแจOมโสวิทยา 7  อนุกรรมการ 
93. ดร.เสาวนี เรวัตโต โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี อนุกรรมการ 
94. ดร.ศิริรัตนE ทองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  อนุกรรมการ 
95. ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
96. ดร.สิริลักษณE เท่ียงธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 
อนุกรรมการ 

97. ดร.กัลยาณี ธีรวงศEภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยE อนุกรรมการ 
98. ดร.สมหวัง วOองไวไพศาล โรงเรียนวัดปุรณาวาส อนุกรรมการ 
99. ดร.ลาวรรณ ศรีสูงเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
100. ดร.จิรมา โพธ์ิพัฒนชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
101. ดร.ทวีพร ตู@พจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
102. ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตนE วิทยาลัยทองสุข อนุกรรมการ 
103. ดร.กําธร จิตรศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุกรรมการ 
104. ดร.ณัฐวรรณ พุOมดีย่ิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อนุกรรมการ 
105. ดร.โสรัจ พฤติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

106. ดร.รักเกียรติ จาริก มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
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107. ดร.มนษิรดา ทองเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตจักรพงศEภูวนาท 

อนุกรรมการ 

108. ดร.อาทิตยE โพธ์ิศรีทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ อนุกรรมการ 
109. ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
อนุกรรมการ 

110. ดร.ธเนศ อุOนปรีชาวณิชยE มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการ 
111. ดร.เมธาวิน สาระยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุกรรมการ 
112. ดร.หัสพร ทองแดง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
113. พระมหาฉัตรชัย สุฉตชโต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา อนุกรรมการ 
114. ดร.ชัยชนะ โพธ์ิวาระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  อนุกรรมการ 
115. ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
116. ดร.ปริญ วีระพงษE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
117. Dr.SarahS.Miller Kent State University,USA  อนุกรรมการ 
118. Dr.Huang Ying WuyiUniversity อนุกรรมการ 
119. Dr.HanYanyan Qinghuangtao TV Station อนุกรรมการ 
120. Dr.HanXuejing Huang Shi City อนุกรรมการ 
121. Dr.XingFangjun Guangxi อนุกรรมการ 
122. Dr.Zhang Qian Shandong University of Arts  อนุกรรมการ 
123. Dr.Yao Lin Independent scholar อนุกรรมการ 
124. Dr. Tan Wei Wu Monah University, Australia  อนุกรรมการ 
125. Dr. Lilian Khaw Monah University, Australia  อนุกรรมการ 
126. Dr.Stephen Hamann ท่ีปรึกษาฝ^ายตOางประเทศด@านวิชาการ

ควบคุมยาสูบ  
อนุกรรมการ 

   
4.1.2. คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มวิทยาศาสตร[และเทคโนโลยี  

  

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

  

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ ประธาน 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี  
 

2. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัย อ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE รองประธาน 
3. ศาสตราจารยE ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจนE อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยE ดร.ดร.ดิเรก ทองอรOาม อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยE บุญชู เรืองพงศรีสุข อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ประกอบ มณีเนตร อาจารยEประจําคณะวิศวกรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
7. พลโท.ดร.พิทักษE เกียรติพันธE อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ อนุกรรมการ 
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เทคโนโลยี 
8. ดร.สุนทร แสงเพ็ชร อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
อนุกรรมการ 

9. ดร.ธัชพรรณ หนูเนียม อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

10. ดร.สุเทพ ทองแพ อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

11. ดร.เพชรรัตนE จันทรทิณ อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

12. ดร.ชุติวรรณ ภัทรานุรักษEกุล อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

13. ดร.ภูมิยศ พยัคฆวรรณ อาจารยEประจําคณะวิศวกรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
   

ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก   
   

1. ศาสตราจารยE ดร.จงจิตรE หิรัญลาภ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
ศึกษา และเสนอแนะด@านเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
คณะกรรมาธิการ การพลังงานวุฒิสภา 

อนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยE ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยE ดร.ปรีดา จันทวงษE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า 

พระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยE ดร.กิริยา สังขEทองวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุชาติ คุ@มมะณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. ศรินทิพ สุกใส จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.โอฬาริก สุรินตvะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
9. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐกฤต ปานขลิบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ 
10. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ปhญญา อรุณจรัสธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
11. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐนียา รังสีสุริยะชัย 
12. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
พระราชวังสนามจันทรE 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

13. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ทพ.อุดม วOองไวทองดี มหาวิทยาลัยเวสเทิรEน อนุกรรมการ 
14. ดร.โสภา แซOเฮ@ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

15. ดร.ไชยยันตE ทองสองยอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทรE 

อนุกรรมการ 

16. ดร.สุภชา ศิริวงศEย่ิงเจริญ บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียร่ิงแอนดEคอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

อนุกรรมการ 
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17. ดร.สิทธิศักด์ิ แจOมนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า 
พระนครเหนือ 

อนุกรรมการ 

18. ดร.นุชนาฏ บัวศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
19. ดร.ปoยะนันทE พนากานตE มหาวิทยาลัยอุบลสารสนเทศ อนุกรรมการ 
20. ดร.บุญธิดา ชุนงาม มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
21. ดร.สันติ พัฒนะวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
22. ดร.จิรพิพัฒนE ธัญพงษEภัทร เลขานุการวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล อนุกรรมการ 
23. ดร.นุชนาพร พิจารณE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุกรรมการ 
24. ดร.วิวัฒนE จึงธนศิริกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า 

พระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

25. ดร.ณัฐ ธัชยะพงษE 
 

26. Dr.Thongchat Kerdhol 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรE 
Kyushu Institute of Technology Japan 

อนุกรรมการ 
 

อนุกรรมการ 
 

4.1.3 คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มวิทยาศาสตร[สุขภาพ 
 

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1. ศาสตราจารยE พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุข ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE ดร.สุลี ทองวิเชียร อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE รองประธาน 
3. รองศาสตราจารยE.ทพ.ทองนารถ คําใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรE อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE เชาวยุทธ พรพิมลเทพ อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
5. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ทพ.ดร.ยสนันทE จันทรเวคิน อาจารยEประจําคณะทันตแพยศาสตรE อนุกรรมการ 
6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เรวดีทรรศนE รอบคอบ อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.จําลอง ชูโต อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยEอุดมศักด์ิ คงเมือง อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
9. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
10. ดร.ประกิต หงสEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา 
อนุกรรมการ 

11. ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล อาจารยEประจําวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยีการกีฬา 

อนุกรรมการ 

12. ดร.ครรชิต สกุลแก@ว อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
13. ร@อยตํารวจโทหญิง ดร.เจือจันทนE วัฒกีเจริญ อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
14. ดร.อาภากรณE เปร้ียวน่ิม อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
15. ดร.สุวิมล แสนเวียงจันทรE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
16. ดร.สุดรัก จิตตEหทัยรัตนE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
17. ดร.ธิติยา มีชัย อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
18. ดร.อาทิตยา ญาติสมบูรณE อาจารยEประจําคณะแพทยEศาสตรE  อนุกรรมการ 
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ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

1. ศาสตราจารยEเกียรติคุณ ดร.พิมพEพรรณ ศิลปสุวรรณ รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยE ดร.รุOงโรจนE พุOมร้ิว อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยE ดร.เฉลิมพล ตันสกุล อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญารัตนE ลาภวงศEวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE วันเพ็ญ แก@วปาน มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE อัจฉราพร สี่หิรัญวงศE มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย วิทยาลัยเซนตEหลุยตE อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.ทพ.อาทิพันธุE พิมพEขาวขํา จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
9. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.รุจิรา ดวงสงคE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
10. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิศิษฎE ทองคํา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
11. ผู@ชOวยศาสตราจารยE สุทธีพร มูลศาสตรE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
12. ดร.สุพัตรา รักษาสนธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณณี อนุกรรมการ 
13. ดร.อนุสรณE มนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
14. ดร.สมพร สOงตระกูล มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 
15. ดร.ดลภา พศกชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
16. ดร. นาฏนภา ปhดชาสุวรรณE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
17. ดร. ดริศ สามารถ มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
18. ดร. ปoยชาติ ธาตรีนรานนทE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
19. ดร.วราวรรณ วงษEบุตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรEสาธารณสุข อนุกรรมการ 
20. ดร.เอกราช สมบัติสวัสด์ิ วิทยาลัยวิทยาศาสตรEสาธารณสุข

จุฬาลงกรณE 
อนุกรรมการ 

21. Dr.Yang Lili Kunming Medical University อนุกรรมการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. พิจารณาผลงานจากผู@นําเสนอบทความเพ่ือนําเสนอแบบบรรยาย หรือ โปสเตอรE 
 2. ทํารายงานสรุปผลเสนอตOอท่ีประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดประชุม 
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5. คณะกรรมการฝZายการเงิน 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ ประธาน 
2. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ  
3. ดร.สุทธาพัฒนE อมรเรืองตระกูล ผู@อํานวยการบุคลากร กรรมการ 
4. นางสาวปวีณEริสา ศิรกุลประเสริฐ ผู@อํานวยการสาํนักงบประมาณและการเงนิ กรรมการ 
5. อาจารยEปราณี ทองศรีสุข ผู@อํานวยการฝ^ายตรวจสอบ กรรมการ 

และเลขานุการ 
6. นางสาวกันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย ผู@ชOวยเลขานุการ 

 
 หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. จัดทํารายรับ-รายจOายและสรุปในการจัดงาน ประชุมวิชาการ 
 2. รับลงทะเบียนและออกใบเสร็จ 
 3. ตรวจสอบคOาใช@จOาย 
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