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อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) ผลและการอภิปราย (Results and Discussion) สรุป (conclusion)
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) และเอกสารอ้างอิง (References) ถ้ามีรูปภาพหรือตารางประกอบให้
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ชื่อเรื่อง ต้องมีภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยนําชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน ควรสั้นกะทัดรัด แต่ครอบ
คลุบสาระทั้งเรื่องไม่ใช้คําย่อ ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
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กลางกระดาษใต้ชื่อเรื่อง ให้กํากับหมายเลขยกกําลังไว้ต่อท้าย โดยเรื่องตามลําดับความสําคัญที่แต่ละคนมีส่วนใน
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บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครอบคลุมถึงบทนํา วัตถุประสงค์ วิธีการ
ดํ าเนิน การ และสรุ ปผลการวิ จั ย ความไม่ เกิ น 300 คํา พิม พ์อยู่กึ่งกลางหน้ ากระดาษ เรี ย งลําดั บ บทคัดย่ อ
ภาษาไทยขึ้นก่อน
คําสําคัญ (Key words) ต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ
ประมาณ 3-5 คํา โดยให้พิมพ์ไว้ท้ายบทคัดย่อ
บทนํา (Introduction) เป็นการอธิบายถึงความสําคัญและเหตุผลที่ทําการวิจัย การตรวจเอกสาร
(Literature reviews) และอาจรวมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วย
วิธีการศึกษา (Materials and Methods) บอกรายละเอียดสิ่งที่นํามาศึกษา จํานวน ลักษณะเฉพาะของ
ตัวอย่ างที่ ศึ กษา ตลอดจนเครื่องมื อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใ ช้ในการศึกษา หัวข้อวิธีการศึกษา อธิบายรูปแบบ
แผนการศึกษา การสุ่มตัวอย่าง วิธีหรือมาตรการที่ใช้ศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
เป็นต้น
ผลและการอภิปราย (Results and Discussion) ควรเรียงลําดับเนื้อหาให้สั้น กะทัดรัด ถ้าผลการทดลอง
ไม่ซับซ้อน ไม่มีตัวเลขมาก ควรบรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถ้ามีตัวเลขมาก ควรเสนอในรูปตาราง กราฟหรือภาพ
(คําอธิบายตาราง กราฟ อาจจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้) และไม่ควรเกิน 5 ตาราง หรือแผนภูมิ และ
ควรมีคําอธิบายสั้นๆ แต่ได้สาระครบถ้วนอยู่ด้านบน ในกรณีที่เป็นตาราง เพื่อให้ทราบว่าตารางนั้นสื่อถึงเนื้อหา
เรื่องใด ส่วนภาพและแผนรูปควรมีคําอธิบายอยู่ด้านล่าง การเรียงลําดับ ภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ โดยวิจารณ์ว่า
ผลการศึกษา ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่อย่างไร
เพื่ อ ให้ ผู้ อ่า นเห็ น ด้ ว ยตามหลั ก การหรื อ คั ด ค้ า นทฤษฎี ที่มี อ ยู่เ ดิ ม เปรีย บเที ย บการทดลองของผู้ อื่ น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการวิจัยต่อไป
สรุปผลการศึกษา (Conclusion) ควรสรุปสาระสําคัญ และให้จบบทความด้วยข้อยุติสรุปว่าผลที่ได้
ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ ให้ข้อเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือประเด็นคําถามการวิจัย
สําหรับการวิจัยต่อไป
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การปรับปรุงคุณภาพเศษก๋วยเตี๋ยวโดยการหมักยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
Improvement of Noodle Waste by Yeast for Use as Animal Feed
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บทคัดย่อ
เศษก๋วยเตี๋ยวเป็นของเหลือราคาถูก ที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว และมีคุณค่าทางโภชนะ
ใกล้เคียงกับปลายข้าว สภาวะที่เหมาะสมในการหมักยีสต์ (Saccharomyce cerevisiae) เพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนะให้กับเศษก๋วยเตี๋ยวสําหรับใช้เป็นอาหารสัตว์จึงถูกศึกษาโดยใช้แผนการทดลองแบบ 4 × 7 แฟคทอเรียลใน
การสุ่มแบบสมบูรณ์ที่มี 2 ปัจจัย คือ 1) อุณหภูมิในการหมัก (ได้แก่ อุณหภูมิ 25, 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส)
และ 2) ระยะเวลาในการหมัก (ได้แก่ระยะเวลา 24, 48, 72, 96, 120, 144 และ 168 ชั่วโมง) ผลการศึกษา พบว่า
โปรตีนของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการหมักในทุกระดับอุณหภูมิ (P < 0.05) พลังงานหยาบของ
เศษก๋วยเตี๋ยวหมักมีค่ามากกว่า 4,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมในทุกสภาวะการหมักและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลา ทั้งนี้การหมักเศษก๋วยเตี๋ยวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 72 ถึง 144 ชั่วโมงสามารถเพิ่ม
โปรตีนได้สูงที่สุด (เฉลี่ยร้อยละ 25; P < 0.05) ด้วยเหตุนี้การหมักยีสต์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ปรับปรุง
คุณภาพทางโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: เศษก๋วยเตี๋ยว, การหมักยีสต์, ปลายข้าว
Abstract
Noodle waste has a low price, derived from rice processing factories, and has nutrients
close to broken rice. To improve the nutritive quality of noodle waste for use as animal feed,
optimum condition for yeast fermentation (Saccharomyce cerevisiae) was then studied using a
4 × 7 factorial in completely randomized design with two factors, which were 1) the
temperature in fermentation (i.e., 25, 30, 35 and 40ºC) and 2) the duration of fermentation
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(i.e.,24, 48, 72, 96, 120, 144 and 168 hours) The results revealed that proteins of noodle waste
were increased by temperature and duration of fermentation (P < 0.05). Gross energy of noodle
waste was greater than 4,000 kcal per kg in all fermentation conditions, and they tended to
increase by the duration time. Yeast fermentation at 30ºC for 72 to 144 hours has the highest
protein content (25% in average; P < 0.05). With these results, yeast fermentation is an effective
method that can be used to improve the nutritive quality of noodle waste to be as feedstuff.
Keyword: noodle waste, yeast fermentation, broken rice
บทนํา
ก๋ ว ยเตี๋ ย วเป็น ผลิ ตภั ณ ฑ์จ ากข้าวที่ มีผู้นิย มรับ ประทานกั น มาก วั ตถุ ดิบที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ตเส้ นก๋ ว ยเตี๋ ย ว
ประกอบด้วยข้าวเจ้าและน้ํา เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตจากโรงงานขนาดเล็กมักมีคุณภาพไม่สม่ําเสมอ และมีเศษเหลือ
จากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนการตัดเส้นซึ่งมักมีเศษแป้งเหลือทิ้ง ประมาณร้อยละ 10 ถึง 50 ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ความชํานาญ และการจัดการ (งามชื่น, 2550)
เศษก๋วยเตี๋ยวมีองค์ประกอบทางโภชนะใกล้เคียงกับปลายข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานที่
สําคัญในสุกร โดยเศษก๋วยเตี๋ยวมีโปรตีนร้อยละ 7 และมีพลังงาน 3,746 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าปลาย
ข้าวเล็กน้อย มีเยื่อใยค่อนข้างต่ําพบเพียงร้อยละ 1.74 แต่มีไขมันผันแปรได้ตั้งแต่ ร้อยละ 2 ถึง 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของเศษก๋ ว ยเตี๋ ย วและกรรมวิ ธีก ารผลิ ต เศษก๋ ว ยเตี๋ ย วสามารถใช้ ท ดแทนปลายข้ าวได้ ใ นสูต รอาหารสุก รรุ่ น
(ยิ่งลักษณ์, 2552) และสุกรขุน (ปรีชา, 2553) และมีผลในการลดต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ําหนักสุกรหนึ่ง
กิโลกรัมได้เป็นอย่างดี เศษก๋วยเตี๋ยวจึงมีศักยภาพในการเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และควรศึกษาแนวทางในการเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนะ โดยเฉพาะการใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติค (probiotic) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า มี
ประโยชน์ในการช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของสัตว์ กระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน ช่วยให้ร่างกาย
สัตว์แข็งแรง ย่อยและใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดีขึ้น (พันทิพา, 2539) มาช่วยในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ให้กับเศษก๋วยเตี๋ยวในการใช้เป็นอาหารสัตว์
ยีสต์ (S. cerevisiae) หรือ ยีสต์ทําขนมปัง เป็นจุลินทรีย์โปรไบไอติคชนิดหนึ่งที่นิยมเติมในอาหารสัตว์
เพื่อช่วยให้วัตถุดิบอาหารสัตว์มีคุณภาพดีขึ้น และช่วยสร้างสารปฏิชีวนะธรรมชาติ จึงสามารถนํามาใช้ในอาหาร
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สัตว์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการเจริญเติบโตของสัตว์ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากสามารถ
ลดปริมาณการใช้ยาและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโต ทําให้มียาและสารเคมีตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์สัตว์ (Cheeke, 1999; Dolye, 2007) อย่างไรก็ตาม การเสริมโปรไบโอติคจะได้ผลดีมากในกรณีใช้กับ
ลูกสัตว์ หรือสั ตว์ วัยอ่อนซึ่ งระบบการย่ อยอาหารยังทํางานได้ไม่เต็ ม ที่ หรือในกรณีที่สั ตว์อยู่ในสภาวะเครียด
(Dolye, 2007) ส่วนการใช้ยีสต์เสริมในอาหารสัตว์สามารถใช้ได้ทั้งในลักษณะเชื้อเป็นและเชื้อตาย (พันทิพา,
2539) Martin and Nisbet (1992) พบว่า การเติมยีสต์ในอาหารลูกสุกรสามารถช่วยปรับปรุงการย่อยได้ของ
โปรตีน และเยื่อใยประเภทเฮมิเซลลูโลส และจากการศึกษาของ Mathew et al. (1998) พบว่า การเสริมยีสต์มี
ชีวิตในอาหารสุกรหลังหย่านมจะช่วยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ของเยื่อใยในอาหารได้ดีขึ้น
การหมักวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิดด้วยยีสต์ สามารถทําให้คุณค่าทางโภชนะเพิ่มขึ้นได้ กฤษฎา (2551)
รายงานว่า วิธีการหมักยีสต์ สามารถเพิ่มระดับโปรตีนในและมันสดได้ถึงร้อยละ 30.4 และ 18.9 และเพิ่มระดับ
ไขมันได้ร้อยละ 5.8 และ 3.0 ในทํานองเดียวกับจิรพรรณ และคณะ(2551)ที่ศึกษาการใช้ยีสต์(S. cerevisiae)
ปรับปรุงคุณภาพของข้าวเปลือกพบว่า สุกรกลุ่มที่ได้รับข้าวเปลือกบดหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวทั้งหมดมีอัตรา
การเจริญเติบโตต่อวันและอัตราการแลกเนื้อดีกว่าทุกกลุ่ม ส่วนสุกรกลุ่มที่ได้รับข้าวเปลือกบดทดแทนปลายข้าว
ทั้งหมดมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตราการแลกเนื้อด้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ แม้ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ก็
แสดงให้ เ ห็น ว่ า ข้า วเปลื อ กบดละเอีย ดที่ ผ่ า นการหมักยี ส ต์ มีคุ ณภาพสู งขึ้ น สุก รจึง นํา ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
เจริญเติบโตและมีอัตราการแลกเนื้อดีขึ้น
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ที่สภาวะ
การหมักที่อุณหภูมิ (4 ระดับอุณหภูมิ) และช่วงเวลา (7 ระยะ) แตกต่างกัน
วิธีการศึกษา
วัสดุ และอุปกรณ์
1) เศษก๋วยเตี๋ยว เศษก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง มีลักษณะ
เป็ น เศษก๋ ว ยเตี๋ ย วที่ ไ ม่ ไ ด้ ข นาด แตกหั ก มี ส ภาพแห้ ง สนิ ท สะอาด ปราศจากเชื้ อ ราและสิ่ ง อื่ น ปะปน ที่ ถู ก
บดละเอียด และผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร
2) ยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisae
3) น้ําตาลทราย แป้งข้าวเหนียว น้ํากลั่น
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4) เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ บิกเกอร์ แท่งแก้วคน ช้อนตักสาร
ทัพพี ไม้พาย ภาชนะสําหรับผสม และหมักแป้งเชื้อ เช่น กาละมัง เทอร์โมมิเตอร์ นาฬิกาจับเวลา อุปกรณ์จดและ
บันทึกข้อมูล
5) ถุงพลาสติก (ถุงร้อน) ขนาด 7 × 11 นิ้ว คอขวดพลาสติก สําลีทผี่ ่านการฆ่าเชื้อแล้ว หนังยาง
6) ตู้บ่ม (incubator) ควบคุมอุณหภูมิได้
7) ตู้อบลมร้อน (hot air oven)
8) สารเคมี เครื่องมือ และอุปกรณ์สําหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะ (วัตถุแห้ง โปรตีน ไขมัน
เยื่อใย สารอินทรีย์ และพลังงาน) โดยวิธี Proximate Analysis ตามวิธีการของ A.O.A.C. (2000)
แผนการทดลอง
อุณหภูมิ (4 ระดับอุณหภูมิ) และช่วงเวลา (7 ระยะ) ที่เหมาะสมในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของเศษ
ก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ ถูกศึกษาโดยใช้แผนการทดลองแบบ 4 × 7 factorial in completely randomized design
ซึ่งมีการทดลอง 3 ซ้ํา ทั้งนี้ อุณหภูมิในการหมัก (ปัจจัยที่ 1) มี 4 ระดับ ได้แก่ 25, 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส
และระยะเวลาที่ใช้หมัก (ปัจจัยที่ 2) มี 7 ระยะ ได้แก่ 24, 48, 72, 96, 120, 144 และ 168 ชั่วโมง ตามลําดับ
โดยมีขั้นตอนในการหมัก ดังนี้
1) การทําแป้งเชื้อ ตามวิธีการของ จิรพรรณ และคณะ (2551) เพื่อกระตุ้นให้การหมักเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยใช้ยีสต์ (S. cerevisae) จํานวน 10 กรัม ผสมกับน้ําตาลทราย 200 กรัม แป้งข้าวเหนียว
1 กิโลกรัม และน้ํากลั่น 1 ลิตร โดยนําน้ําตาลที่ชั่งเตรียมไว้ไปละลายในน้ํา แล้วเทลงในภาชนะที่บรรจุแป้งข้าว
เหนียว ใส่เชื้อยีสต์ลงไปแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน คลุมด้วยพลาสติก ทิ้งไว้ประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง
หากเชื้อยีสต์ที่ใช้มีคุณภาพดีจะสังเกตเห็นส่วนผสมแป้งฟูขึ้น จากนั้นจึงนําไปใช้เป็นแป้งเชื้อสําหรับหมักเศษ
ก๋วยเตี๋ยวได้
2) การหมักเศษก๋วยเตี๋ยว มีขั้นตอนดังนี้
2.1) คัดเลือกสิ่งปลอมปนทีอ่ าจติดมากับเศษก๋วยเตี๋ยวออกให้หมด
2.2) ชั่งเศษก๋วยเตี๋ยวบรรจุในถุงพลาสติกใส ขนาด 7 × 11 นิ้ว ถุงละ 100 กรัม ระดับ
อุณหภูมิละ 7 ช่วงเวลา ๆ ละ 3 ซ้ํา ๆ ละ 1 ถุง รวมเป็น 21 ถุงต่อหนึ่งระดับอุณหภูมิ
2.3) คนแป้งเชื้อให้เข้ากัน แล้วชั่งแป้งเชื้อหนัก 2 กรัม ใส่ในบีกเกอร์
2.4) เติมน้ํากลั่นลงในบีกเกอร์ 80 มิลลิลิตร ใช้แท่งแก้วคนให้แป้งเชื้อละลายดี
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2.5) เทสารละลายแป้งเชื้อ ลงในถุงเศษก๋วยเตี๋ยวที่เตรียมไว้ คลุกเคล้าให้เข้ากันดีอย่าง
รวดเร็ว และขยี้ให้กระจายไม่จับตัวเป็นก้อน
2.6) ใช้คอขวดพลาสติกสําหรับการเพาะเห็ด สวมเข้ากับถุงเศษก๋วยเตี๋ยว พับตลบปากถุง
ลงมา รัดด้วยหนังยาง และอุดปากถุงด้วยสําลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
2.7) ทําการหมักในตู้บ่มที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ตามปัจจัยที่กําหนด โดยเริ่มจากอุณหภูมิการ
หมักที่ 25 องศาเซลเซียสก่อน เมื่อครบเวลา 24 ชั่วโมง นําถุงเศษก๋วยเตี๋ยวหมักออกจากตู้บ่ม 3 ถุง สังเกตและ
บันทึกลักษณะความเปลี่ยนแปลงของเศษก๋วยเตี๋ยว เช่น กลิ่น สี ความแฉะ จากนั้นนําเศษก๋วยเตี๋ยวหมักในแต่ละ
ถุงใส่ถาดอลูมิเนียม เกลี่ยให้กระจาย อบแห้งในตู้อบ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนแห้ง เก็บไว้เพื่อรอการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะ ทําเช่นเดิมจนครบทั้ง 7 ช่วงเวลา
2.8) ทําการหมักที่อุณหภูมิ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยวิธีเดียวกัน
2.9) วิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะ ได้แก่ ปริมาณวัตถุแห้ง โปรตีน ไขมัน สารอินทรีย์
และพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปของเศษก๋วยเตี๋ยวที่หมักยีสต์อบแห้ง เปรียบเทียบกับเศษก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ผ่านการหมัก
และเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ที่ 0 ชั่วโมง โดยวิธี Proximate Analysis (A.O.A.C., 2000)
กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาได้แก่ เศษก๋วยเตี๋ยวที่ทําการหมักด้วยยีสต์ใน 4 ระดับอุณหภูมิ (25, 30, 35
และ 40 องศาเซลเซียส) ระยะเวลาที่ใช้หมัก 7 ระยะ (24, 48, 72, 96, 120, 144 และ 168 ชั่วโมง) ช่วงเวลาละ
3 ซ้ําๆ ละ 1 ถุง รวมจํานวน 84 ถุง โดยทําการบันทึกข้อมูล องค์ประกอบทางโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ที่
สภาวะต่างๆ ตามที่ทําการวิเคราะห์ได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มการทดลอง โดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 (α = 0.05)
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะของยีสต์ผง เศษก๋วยเตี๋ยวไม่ผ่านการหมัก และเศษก๋วยเตี๋ยว
หมักยีสต์ที่ 0 ชั่วโมง (ตารางที่ 1) ซึ่งพบว่า ยีสต์มีองค์ประกอบทางโภชนะในระดับสูงที่สุด (P < 0.05) เมื่อ
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เปรียบเทียบกับเศษก๋วยเตี๋ยวชนิดไม่หมัก และเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ที่ระยะเวลา 0 ชั่วโมง โดยยีสต์มีวัตถุแห้ง
โปรตีน เท่ากับร้อยละ 95.46 และ 43.51 ตามลําดับ และมีพลังงานเท่ากับ 4,645.57 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
เศษก๋วยเตี๋ยวไม่ผ่านการหมักมีวัตถุแห้งต่ําที่สุด คือร้อยละ 88.82 ไขมันสูงที่สุด (P < 0.05; ร้อยละ
1.21) การหมักยีสต์ที่ 0 ชั่วโมง ทําให้เศษก๋วยเตี๋ยวมีองค์ประกอบเถ้าต่ําลง (P < 0.05; ร้อยละ 0.22) จากร้อยละ
ซึ่งสูงกว่ายีสต์ที่มีสารอินทรีย์เท่ากับร้อยละ 90.40 ส่วนองค์ประกอบโภชนะอื่น ๆ ได้แก่ โปรตีน เถ้า พลังงาน ไม่
แตกต่างไปจากเศษก๋วยเตี๋ยวไม่ผ่านการหมัก ยกเว้นวัตถุแห้ง และไขมันที่มีค่าใกล้เคียงกับยีสต์
ตารางที่ 1 องค์ประกอบโภชนะของยีสต์ผง เศษก๋วยเตี๋ยวไม่ผ่านการหมัก และเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ที่เวลา
เริ่มต้น (0 ชั่วโมง)
องค์ประกอบโภชนะ
(ร้อยละของวัตถุแห้ง)

ชนิดของสิ่งทีศ่ ึกษา
ยีสต์ผง

เศษก๋วยเตีย๋ วไม่ผ่าน

เศษก๋วยเตีย๋ ว

การหมัก

หมัก 0 ชั่วโมง

วัตถุแห้ง (สภาพสด)

-

-

48.61±0.11

วัตถุแห้ง (สภาพแห้ง)

95.46±0.02a

88.82±0.03c

94.49±0.14b

เถ้า

5.06±0.06a

0.30±0.00b

0.22±0.01b

โปรตีน

43.51±0.39a

7.50±0.04 b

7.88±0.05b

ไขมัน

0.74±0.04b

1.21±0.09a

0.79±0.01b

เยื่อใย

2.81±0.49a

2.15±0.01b

1.60±0.08c

4,645.57±14.61a

4,108.20±7.99b

4,126.20±7.29b

พลังงาน (kcal/kg)

หมายเหตุ : 1. ตัวเลขในตารางแสดงค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± standard deviation)
2. a,b,c อักษรแตกต่างกันที่อยู่ในแถวเดียวกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P < 0.05)
เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักด้วยยีสต์ที่อุณหภูมิ 25, 30, 35 และ
40 องศาเซลเซียส ณ ระยะเวลา 24, 48, 72, 96, 120, 144 และ 168 ชั่วโมง องค์ประกอบโภชนะทั้งหมดที่
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วิเคราะห์ได้รายงานในฐานวัตถุแห้งมีค่าผันแปรแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิและระยะเวลาที่ศึกษา (P < 0.05)
ดังแสดงในตารางที่ 2 รูปที่ 1, 2 และ 3
วัตถุแห้งในระยะเริ่มต้นของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักด้วยยีสต์ที่ทุกระดับอุณหภูมิที่ศึกษา มีค่าใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อระยะเวลาหมักยาวนานขึ้นวัตถุแห้งมีแนวโน้มลดลง เศษก๋วยเตี๋ยวหมักด้วยยีสต์ที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส และที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 120 ถึง 168 ชั่วโมง มีวัตถุแห้งต่ําที่สุด (ร้อยละ 39
ถึง 41) ดังรูปที่ 1 และตารางที่ 2
เมื่อทําการหมักเศษก๋วยเตี๋ยวด้วยยีสต์ พบว่า ระดับโปรตีนจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการหมักในทุก
ระดับอุณหภูมิ โดยในช่วงเวลาการหมัก 24 ชั่วโมงแรกที่ระดับอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สามารถช่วยให้ระดับ
โปรตีนของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักเพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 16.68 ซึ่งสูงกว่าการหมักที่อุณหภูมิอื่น ในทํานองเดียวกันใน
ช่วงเวลาการหมักเศษก๋วยเตี๋ยวด้วยยีสต์ที่ 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สามารถทําให้ระดับโปรตีนสูง
กว่าการหมักที่อุณหภูมิอื่นๆ (P < 0.05; ร้อยละ 21.80) นอกจากนี้การหมักเศษก๋วยเตี๋ยวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในช่วงระยะเวลา 72 ถึง 144 ชั่วโมง สามารถเพิ่มระดับโปรตีนได้มากที่สุด (P < 0.05; ในระดับร้อยละ
25 ขึ้นไป) รองลงมา คือ การหมักที่ 25 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 168, 144 และ 120 ชั่วโมง ซึ่งทําให้ระดับ
โปรตีนของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.44, 23.96 และ 22.84 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิที่
ใช้ในการหมักเศษก๋วยเตี๋ยวสูงขึ้นเป็น 35 และ 40 องศาเซลเซียส ระดับโปรตีนกลับเพิ่มขึ้นน้อยลงอยู่ในระดับ

ปริมาณวัตถุแหง (รอยละ)

ร้อยละ 15 ถึง 20 แต่ยังคงสูงกว่าเศษก๋วยเตี๋ยวไม่หมักและเศษก๋วยเตี๋ยวหมักที่ 0 ชั่วโมง ดังรูปที่ 2 และตารางที่ 2
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24
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ระยะเวลาหมัก (ชัว่ โมง)

144
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รูปที่ 1 วัตถุแห้งของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีนต์ ณ สภาวะการหมักต่างๆ

ปริมาณโปรตีน (รอยละ)
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รูปที่ 2 ระดับโปรตีนของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีนส์ ณ สภาวะการหมักต่างๆ
การหมักเศษก๋วยเตี๋ยวด้วยยีสต์ ที่ระดับอุณหภูมิและช่วงเวลาต่างๆ ไม่มีผลกระทบต่อระดับไขมัน
อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับไขมันของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักที่อุณหภูมิ 40

องศาเซลเซียส อยู่ในระดับสูงที่สุด

(P < 0.05; ร้อยละ 1.12 ถึง 1.68) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเศษก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ผ่านการหมัก ส่วนเถ้าของเศษก๋วยเตี๋ยว
นั้นมีค่าอยู่ในระดับต่ํา (ร้อยละ 0.30)

เมื่อนําเศษก๋วยเตี๋ยวมาหมักกับยีสต์ที่อุณหภูมิต่างๆ ในระยะเวลา 24

ชั่วโมงแรก พบว่า มีระดับเถ้าลดลง (โดยเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ 0.20)

แต่เมื่อระยะเวลาในการหมักเพิ่มขึ้น

เศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์จะมีปริมาณเถ้าเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นในทุกช่วงอุณหภูมิ
ในระยะการหมัก 24 ชั่วโมงแรก ในทุกระดับอุณหภูมิ เศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์มีระดับเยื่อใยต่ําใกล้เคียง
กับเศษก๋วยเตี๋ยวที่ไม่หมัก และเศษก๋วยเตี๋ยวหมักที่ 0 ชั่วโมง หลังจากนั้น ระดับเยื่อใยมีแนวโน้มลดลงตามระดับ
อุณหภูมิและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยเศษก๋วยเตี๋ยวหมักที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 48 ชั่วโมง
มีเยื่อใยสูงที่สุด (P < 0.05; ร้อยละ 5.13) และลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือร้อยละ 3.73 ที่เวลา 168 ชั่วโมง ส่วนเศษ
ก๋วยเตี๋ยวหมักที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสนั้น มีค่าเยื่อใยต่ํากว่าที่หมักโดยการใช้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสใน
ทุกช่วงระยะเวลา ในทํานองเดียวกับที่ระยะเวลา 35 และ 40 องศาเซลเซียส
ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรคในเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ มีความผันแปรค่อนข้างสูงและมีระดับต่ํากว่าทั้งเศษ
ก๋วยเตี๋ยวไม่หมักและเศษก๋วยเตี๋ยวหมักที่ 0 ชั่วโมง ซึ่งมีค่าไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรคสูงมาก (ร้อยละ 75 ถึง 85)
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงแรกของทุกระดับอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหมัก เศษก๋วยเตี๋ยวจะมีค่าไนโตรเจนฟรี
เอ็กซ์แทรคสูงกว่าเมื่อใช้ระยะเวลาการหมักที่ยาวนานขึ้น (ร้อยละ 30 ถึง 31) อย่างไรก็ตาม ระดับไนโตรเจนฟรี
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เอ็กซ์แทรคในเศษก๋วยเตี๋ยวหมักที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสมีค่าต่ําที่สุด (ร้อยละ 24.76) และมีแนวโน้มสูงที่สุดที่
ระดับอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สําหรับการหมักในทุกช่วงระยะเวลา
เศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทุกระดับอุณหภูมิและทุกช่วงเวลาการหมักมีค่าพลังงาน อยู่ในระดับสูง และมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลา อย่างไรก็ตาม การหมักเศษก๋วยเตี๋ยวที่อุณหภูมิ 40

องศาเซลเซียส ในทุก

ช่ว งเวลา ช่ ว ยให้ มี ค่ า พลั ง งานสู งกว่ า การหมัก ที่ อุ ณ หภู มิอื่ น ทั้ง นี้ พบว่ า เศษก๋ว ยเตี๋ย วหมัก มี พ ลั ง งานสู ง สุ ด
(P < 0.05) ที่ระยะเวลาการหมัก 168 ชั่วโมง (4,481 กิโลแคลอรีตอ่ กิโลกรัม) ดังรูปที่ 3 และตารางที่ 2

ระดับพลังงาน (Kcal./Kg.)
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รูปที่ 3 ระดับพลังงานของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีนส์ ณ สภาวะการหมักต่างๆ

168
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ ณ สภาวะการหมักต่าง ๆ
เวลา

25 องศาเซลเซียส

30 องศาเซลเซียส

35 องศาเซลเซียส

40 องศาเซลเซียส

หมัก

DM

CP

EE

DM

CP

EE

DM

CP

EE

DM

CP

EE

(ชม.)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

24

47.92±0.35bc

15.04±0.07ij 0.97±0.35e 46.84±0.19cde 16.68±0.14hi 0.71±0.00ghi 46.23±0.26def 15.54±0.19ij 0.83±0.08efg 49.40±0.35ab

48

47.88±0.33bc

16.06±0.04i 0.85±0.09efg 45.51±0.55efg 21.80±0.05c 0.61±0.15ij 45.51±0.74efg 19.45±0.05e 0.36±0.11kl

72

46.33±0.35def

18.47±0.20g 0.84±0.11efg 44.94±0.39fg 24.99±0.06a 0.28±0.20l 44.94±0.35fg 19.79±0.19e 0.49±0.32jk 47.27±1.18bcd 16.71±0.58hi 1.31±0.15c

96

43.11±0.71hi 21.05±0.41cde 0.66±0.35hi

120

40.72±1.65kl 22.84±0.06bc 0.76±0.01efg 41.01±0.70jk 24.83±0.09a 0.89±0.12ef 43.06±1.38hi 21.20±0.90cd 0.89±0.06ef 48.05±0.48abc 16.90±0.351h 1.55±0.24ab

144

40.22±0.94kl

23.96±0.74b 0.73±0.01ghi 39.46±0.03l 25.25±0.23a 0.72±0.05ghi 43.17±2.07hi 21.37±0.21cd 0.73±0.02ghi 48.38±0.19ab 18.87±0.92efg 1.48±0.06b

168

40.44±0.47kl

25.44±0.39a 0.78±0.01efg 40.47±0.42kl 24.39±0.45ab 0.68±0.10hi 42.45±0.81i 20.93±0.10de 0.79±0.01fgh 46.12±0.82def 19.01±0.73ef 1.67±0.15a

15.34±0.35ij 0.66±0.35hi

48.60±0.70ab 16.70±0.26hi 1.12±0.15d

42.46±1.06i 25.41±0.30a 0.31±0.08l 44.32±0.24gh 20.52±0.42de 0.34±0.03l 48.28±0.87abc

16.87±0.20h 1.46±0.18b

หมายเหตุ : 1. อักษรย่อ DM, วัตถุแห้ง; CP, โปรตีนหยาบ; EE, ไขมัน
2. ตัวเลขที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูล ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± standard deviation)
3. อักษร a, b, … ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบโภชนะในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.05
10

4. อักษร a, b, … ที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบโภชนะในอุณหภูมิต่าง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.05
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ ณ สภาวะการหมักต่าง ๆ (ต่อ)
เวลา

25 องศาเซลเซียส

30 องศาเซลเซียส

35 องศาเซลเซียส

40 องศาเซลเซียส

หมัก

CF

ASH

CF

ASH

CF

ASH

CF

ASH

(ชม.)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

24

2.06±0.05o

0.24±0.01ij

1.38±0.05d

0.16±0.00 k

1.62±0.35o

0.14±0.04k

1.67±0.15o

0.14±0.22 k

48

5.13±0.04a

0.21±0.01j

3.61±0.05ef

0.45±0.03 b

2.16±0.11lm

0.26±0.04 hi

2.06±0.64mn

0.46±0.01 b

72

5.09±0.20a

0.34±0.01ef

3.77±0.10e

0.38±0.01cd

2.71±0.23 ij

0.38±0.01cd

2.43±0.08 jkl

0.39±0.04c

96

4.95±0.07ab

0.39±0.01c

3.70±0.14e

0.26±0.01 hi

3.37±0.09fg

0.44±0.02b

2.35±0.04klm

0.26±0.01hi

120

4.66±0.21bc

0.28±0.01 gh

3.32±0.30fg

0.46±0.01b

2.01±0.31n

0.48±0.01b 2.23±0.02klmn

0.47±0.01b

144

4.17±0.23d

0.36±0.01cde

3.35±0.21fg

0.44±0.01b

2.51±0.45jk

0.46±0.00b

3.10±0.13gh

0.44±0.01b

168

3.73±0.16e

0.36±0.01cde

2.94±0.07hi

0.55±0.01a

1.61±0.43 o

0.57±0.01a 2.30±0.08klmn

0.57±0.00a

หมายเหตุ :

1. อักษรย่อ CF, เยื่อใย; ASH, เถ้า
2. ตัวเลขที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูล ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± standard deviation)
3. อักษร a, b, … ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบโภชนะในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.05
4. อักษร a, b, … ที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบโภชนะในอุณหภูมิต่าง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.05
11

12

ตารางที่ 2 องค์ประกอบโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ ณ สภาวะการหมักต่าง ๆ (ต่อ)
เวลา

25 องศาเซลเซียส

30 องศาเซลเซียส

35 องศาเซลเซียส

40 องศาเซลเซียส

หมัก

NFE

GE

NFE

GE

NFE

GE

NFE

GE

(ชม.)

(%)

(kcal/kg)

(%)

(kcal/kg)

(%)

(kcal/kg)

(%)

(kcal/kg)

24

31.00±0.35 c 4,073.09±16.97 p

48

25.23±0.32 de 4,103.60±19.89no 16.98±0.77 hi

4,197.53±3.39 j 22.75±0.73f

4,224.16±9.84 hi 28.60±1.18d

72

21.39±0.47 fg

4,132.60±7.46 l

11.95±0.73 j

4,268.66±2.86 g 21.75±0.35fg

4,207.81±21.27 ij 26.20±1.78de 4,454.92±12.75 bc

96

16.10±1.05 hi

4,176.00±3.31 k

10.93±1.41jk

4,278.57±23.49 fg 20.17±0.77fg

120

11.04±1.40 j

4,207.62±6.45 ij

10.88±0.42 jk

4,274.63±6.27 fg 18.45±0.13gh

144

15.10±1.42 i

4,289.30±4.53 f

9.87±0.45kl

4,280.17±9.02

18.07±1.84gh

4,236.64±2.16h 24.83±0.35e

4,450.23±17.31 c

10.79±1.05 jkl 4,268.40±24.71 g

9.55 ±1.05kl

4,316.90±5.74 e 19.13±0.47g

4,385.16±3.13 d 22.01±1.49g

4,481.42±18.88a

168

หมายเหตุ :

24.76±0.27 e 4,085.18±12.22 op 30.73±0.25c 4,127.35±21.99lm 31.88±0.23c

fg

4,200.54±16.72 j 27.46±1.22d

4,076.29±8.62 p
4,378.79±6.70 d
4,450.22±2.64 c

4,212.07±8.62 ij 26.71±0.59d 4,472.21±15.85 ab

1. อักษรย่อ NFE, คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย; GE พลังงานหยาบ
2. ตัวเลขที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูล ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± standard deviation)
3. อักษร a, b, … ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบโภชนะในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.05
4. อักษร a, b, … ที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบโภชนะในอุณหภูมิต่าง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.05
12

13

สรุปผลการศึกษา
การหมักเศษก๋วยเตี๋ยวด้วยยีสต์ที่อุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน ทําให้คุณค่ าองค์ประกอบทาง
โภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้น โดยพบว่าสภาวะการหมักที่เหมาะสมที่สุดในการหมักเศษก๋วยเตี๋ยวด้วย
ยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ คือ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสโดยใช้ระยะเวลาการหมัก 72 ชั่วโมง และที่
ระดับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสโดยใช้ระยะเวลาการหมัก 168 ชั่วโมง ซึ่งทั้งสองสภาวะมีผลทําให้เศษ
ก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์มีโปรตีนสูงใกล้เคียงกันและมีระดับสูงสุด (ร้อยละ 25) นอกจากนี้ การหมักด้วยยีสต์ใน
ทุกสภาวะที่ศึกษา (อุณหภูมิและระยะเวลา) ช่วยให้เศษก๋วยเตี๋ยวหมักมีพลังงานสูงกว่าปลายข้าว และเศษ
ก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ผ่านการหมักยีสต์
การอภิปราย
เศษก๋วยเตี๋ยวเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย ได้มาจากข้าวหรือปลายข้าวนํามาผ่านกระบวนการ
ผลิตซึ่งต้องใช้ความร้อน และความชื้น คือ การนําไปนึ่งด้วยไอน้ําเป็นแป้งสุก ในภาวะดังกล่าวจะทําให้แป้ง
เกิดจับตัวกันทําให้มีการย่อยได้สูงขึ้น (ยิ่งลักษณ์, 2552) จึงน่าจะทําให้ยีสต์สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารเพื่อ
การเจริญเติบโต เพิ่มจํานวนเซลล์ และถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีนในก๋วยเตี๋ยวหมักได้มาก เศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์
ที่สภาวะต่าง ๆ มีคุณค่าทางโภชนะเปลี่ยนแปลงไป แต่ระยะเวลาการหมักที่ยาวนานขึ้นมีผลให้วัตถุแห้ง
ไขมัน ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรคในเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ลดลง ตรงข้ามกับระดับความชื้น โปรตีน และ
พลังงานซึ่งเพิ่มขึ้น โดยพบว่ายีสต์สามารถเพิ่มระดับโปรตีนในเศษก๋วยเตี๋ยว จากระดับร้อยละ 7.50 ได้
ประมาณ 3 เท่า เป็นระดับร้อยละ 25 ขึ้นไป หรือมากกว่า 3 เท่า เนื่องจากในเซลล์ยีสต์เองมีโปรตีนใน
ระดับสูง ในระหว่างกระบวนการหมักเศษก๋วยเตี๋ยว ยีสต์จะมีการเจริญและเพิ่มจํานวนขึ้นด้วย ทําให้เศษ
ก๋วยเตี๋ยวหมักมีระดับโปรตีนสูงขึ้น
สอดคล้องกับรายงานของ Joshi and Sandhu (1996) ซึ่งทําการหมักกากแอปเปิ้ลโดยใช้เชื้อ
ยีสต์สายพันธุ์ต่าง ๆ และพบว่า เชื้อ S. cerevisiae สามารถเพิ่มระดับโปรตีนในกากแอปเปิ้ลได้ 3 เท่า
ไขมัน 1.5 ถึง 3.0 เท่า และวิตามินซี 2 เท่า เช่นเดียวกับผลการทดลองของ Oboh and Akindahunsi
(2003) ที่พบว่าการใช้ยีสต์ (S. cerevisiae) หมักแป้งมันสําปะหลัง ทําให้ระดับโปรตีนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
4.4 เป็นร้อยละ 10.9 ซึ่งอธิบายว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากการที่ยีสต์สามารถสร้างเอนไซม์ซึ่งเป็นสารโปรตีน

14

ออกมาในระหว่างกระบวนการหมั ก และรายงานเพิ่มเติมว่าการหมักยีสต์ ทําให้ร ะดั บไขมันในแป้งมั น
สําปะหลังเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 เป็น 4.5 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับเยื่อใย ส่วนคาร์โบไฮเดรตที่
ย่อยง่ายมีปริมาณลดลงจากร้อยละ 85.7 เป็น 77.9 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลและแอลกอฮอล์
เถ้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.1 เป็น 3.5
กฤษฎา (2551) ศึกษากระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนจากมันเส้นหมักยีสต์
(S. cerevisiae) ต่อกระบวนการหมัก การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน และความสามารถในการย่อยได้ของ
โภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยหมักมันสําปะหลังด้วยยีสต์เป็นเวลา 132 ชั่วโมง ในสภาพอุณหภูมิห้อง พบว่า
กระบวนการหมักของเชื้อยีสต์สามารถเพิ่มระดับโปรตีนในมันเส้นและมันสดได้ถึงร้อยละ 30.4 และ 18.9
และเพิ่มระดับไขมันได้ร้อยละ 5.8 และ 3.0
ในการทดลองนี้พบว่า ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการหมัก 3 วัน เป็นระยะเวลาที่
สั้นที่สุด ที่สามารถเพิ่มระดับโปรตีนของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักได้สูงกว่าสภาวะอื่น ๆ อยู่ในระดับร้อยละ 25 ขึ้น
ไป น่าจะเป็นผลมาจากอุณหภูมิดังกล่าวเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของยีสต์มากที่สุด เมื่ออุณหภูมิการ
หมักสูงขึ้นเป็น 35 และ 40 องศาเซลเซียส ระดับโปรตีนกลับเพิ่มขึ้นน้อยลง แต่ยังคงสูงกว่าเศษก๋วยเตี๋ยวไม่
หมัก และเศษก๋วยเตี๋ยวหมักที่ 0 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นกว่านี้ พบว่ามีการ
สูญเสียวัตถุแห้งมากขึ้น
สอดคล้องกับการผลิตยีสต์ 2553) ที่รายงานว่า สภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงยีสต์(S. cerevisiae)
คือ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงเชื้อประมาณ 24 ชั่วโมง ซึ่งสภาวะเช่นนี้เชื้อยีสต์จะ
มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนน้ําตาลเป็นผลผลิตเซลล์ยีสต์ได้สูงและมีคุณภาพดี เมื่อเปรียบเทียบกับการหมัก
ในช่วงอุณหภูมิ 28

และ 35

องศาเซลเซียส ซึ่งจะได้เชื้อยีสต์ที่มีคุณภาพไม่ดี โดยพิจารณาจาก

ความสามารถในการทําให้ขนมปังขึ้นฟูซึ่งด้อยกว่ายีสต์ที่ผลิตที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับการ
ทดลองของ ณรงค์ (2532) ซึ่งใช้ยีสต์สายพันธุ์ Schwanniomyces castellii CBS 2863 หมักกับ
มันสําปะหลังแห้ง พบว่า สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการหมัก คือ ที่อุณหภูมิ 25 ถึง 30 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาการหมัก 96 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเพิ่มระดับโปรตีนได้ถึง 2 เท่า (จากร้อยละ 0.69 เป็น 1.64 ของ
น้ําหนักแห้ง)
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พลังงานของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์โดยทั่วไปทุกระดับอุณหภูมิ และทุกช่วงเวลาอยู่ในระดับสูง
คือมีค่าพลังงานหยาบอยู่ในระดับสูงกว่า 4,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมทั้งสิ้น น่าจะเนื่องมาจากการที่ยีสต์
สามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลและแอลกอฮอล์ซึ่งมีค่าพลังงานสูงกว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมัน นอกจากนี้
พบว่า พลังงานหยาบมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การหมักที่ระดับอุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียสช่วยให้มีพลังงานสูงกว่าการหมักที่ระดับอุณหภูมิอื่นในทุกช่วงระยะเวลา โดยมีพลังงาน
สูงสุด (4,481 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม) ที่ระยะเวลาการหมัก 168 ชั่วโมง
จากการทดลองนี้พบว่า สภาวะการหมักที่เหมาะสมที่สุดในการหมักเศษก๋วยเตี๋ยวด้วยยีสต์เพื่อใช้
เป็นอาหารสัตว์ คือ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้ระยะเวลาการหมักสั้นเพียง 72 ชั่วโมง ซึ่งไม่ทําให้
เศษก๋วยเตี๋ยวสูญเสียวัตถุแห้งมากเกินไป หรือที่ระดับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาการหมักที่
ยาวนานขึ้นเป็น 168 ชั่วโมง สภาวะการหมักดังกล่าวทําให้เศษก๋วยเตี๋ยวหมักมีโปรตีนสูงใกล้เคียงกัน ใน
ระดับร้อยละ 25 และเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ยังมีพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าปลายข้าวและเศษก๋วยเตี๋ยวไม่ผ่าน
การหมักในทุกสภาวะการหมัก นอกจากนี้อุณหภูมิทั้งสองระดับ (25 และ 30 องศาเซลเซียส) มีความ
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องจึงง่ายต่อการนําไปปฏิบัติในระดับเกษตรกร
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ ครอบคลุมทุกด้าน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึง
1. การย่อยได้ของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ในอาหารสุกร และ/หรือสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่น
2. สมรรถภาพ และต้นทุนการผลิตของการใช้เศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ในสูตรอาหารสุกร และ/หรือ
สัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี
งบ ประมาณ พ.ศ. 2552

ผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับความ

สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ แ ก่ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ห้องปฏิ บัติการอาหารสั ตว์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก และ
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ผลกระทบจากการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ําในลําน้าํ น่าน จังหวัดพิษณุโลก
Impact of Fish in Cage to Water Quality in Nan River, Phitsanulok Province
นฤมล นาคมี1 อาวีระ ภัคมาตร์1 พิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท1 เดชา งามนิกุลชลิน1
อนุภาพ ทิพย์นพคุณ2 สุขสมาน สังโยคะ2*
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Anuphap Tipnoppakun2 Susaman Sangyoka2*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงปลาใน
กระชังบริเวณลําน้ําน่าน เขตจังหวัดพิษณุโลก จากจุดเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 4 สถานี ประกอบด้วย 1) ฟาร์ม
ขนาดพื้นที่เลี้ยงปลามากกว่า 1,000 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บริเวณ ม.11 ต.วงฆ้อง อ.พรหม
พิราม 2) ฟาร์มขนาดพื้นที่เลี้ยงปลาน้อยกว่า 500 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บริเวณ ม.6 ต.วง
ฆ้อง อ.พรหมพิราม 3) ฟาร์มขนาดพื้นที่เลี้ยงปลาน้อยกว่า 500 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บริเวณ
หน้าวัดท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง และ 4) ฟาร์มขนาดพื้นที่เลี้ยงปลามากกว่า 1,000 ตารางเมตร
ใต้เขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บริเวณ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม การศึกษาทําในช่วงระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 โดยเปรียบเทียบคุณภาพน้ํา ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น้ํา(DO) ความเป็นกรด-ด่าง(pH) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด(TDS) ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์(BOD) ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(FCB) และแอมโมเนีย–ไนโตนเจน(NH3-N) ที่ระยะห่าง
จากกระชัง -3 0 3 25 และ 50 เมตร ตามลําดับ ผลจากการศึกษาพบว่า การเลี้ยงปลาในกระชังส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน้ําในลําน้ําน่าน ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้
ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
คําสําคัญ: เลี้ยงปลาในกระชัง , ผลกระทบ , คุณภาพน้ํา , แม่น้ําน่าน
1

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
* Corresponding author, e-mail : suksaman@hotmail.com
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Abstract
The purpose of this research was to study effects of fish cage farming on water
quality of Nan river in Phitsanulok province. Water samples were collected from four
stations ; 1) Moo.11 Wongkong sub-district, Prompiram distric (area more than 1000 m2) 2)
Moo.6 Wongkong sub-district, Prompiram distric (area less than 500 m2) 3) the front of
Thatakien temple, Moo.3 Jomtong sub-district, Meung distric (area more than 1000 m2)
and 4) Moo.1 Jualam Banrai district-subdistrict, Bangkratoom district (area less than 500
m2) during February - September 2009. The sampling points were collected at -3, 0, 3, 25
and 50 meters from the cage. All samples were analyzed in order to study physical,
chemical and biological characteristics of water quality, nanely; Dissolved Oxygen(DO), pH,
Total Dissolved Solids (TDS), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Fecal Coliform
Bacteria(FCB) and Ammonia–Nitrogen (NH3-N). The results showed that fish caged fish
farming affected water quality by DO, BOD and FCB.
Keyword: fish in cage, environmental impact, water quality, Nan river
บทนํา
การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําสําคัญๆ ทั่ว
ประเทศ เพราะมีความสําคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน
พื้นที่ลุ่มน้ําและสภาพเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมครอบครัว การเลี้ยงปลาในกระชังนี้ถือว่าเป็นการใช้แหล่ง
น้ําธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ ลักษณะการเลี้ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการ
เลี้ยงแบบพัฒนา คือการเลี้ยงในกระชังแบบหนาแน่นด้วยอาหารสําเร็จรูป ทําให้การประกอบอาชีพมี
ความสะดวกทางด้านอาหารที่ใช้เลี้ยง ได้รับผลตอบแทนที่ดี ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น แต่ได้ผลผลิตต่อ
พื้นที่สูง อย่างไรก็ตามการเลี้ยงปลาในกระชังแบบหนาแน่นย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลํา
น้ําและระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงทั้งคุณภาพน้ําและตะกอนดิน อันเนื่องมาจากอาหารและสิ่งขับถ่ายของ
ปลามีมากจนเกินความสามารถในการรองรับของเสียและการฟอกตัวตามธรรมชาติของแหล่งน้ํา รวมทั้งใน
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แหล่ ง น้ํ า นั้ น ยั ง ต้ อ งรองรั บ สารมลพิ ษ จากกิ จ กรรมอื่ น ๆ อาทิ โรงงานอุ ต สาหกรรมและน้ํ า เสี ย ชุ ม ชน
ก่อให้เกิดสภาพปัญหามลพิษทางน้ําที่นับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาติและการเลี้ยงปลาในกระชัง
จากแนวโน้มการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณลําน้ําน่านในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน้ําในลําน้ําน่าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรให้มีการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ําจาก
การเลี้ยงปลาในกระชัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพของแม่น้ําน่านให้เหมาะสมต่อการ
นํามาใช้ประโยชน์ รวมถึงเกิดความสมดุลของแหล่งน้ําในระบบนิเวศเพื่อให้การเลี้ยงปลาน้ําจืดในกระชัง
เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป
วิธีการศึกษา
พื้นที่ศึกษา พื้นที่ที่ทําการศึกษาผลกระทบจากการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ําในแม่น้ําน่าน
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 สถานี แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่เหนือเขื่อนนเรศวร และพื้นที่
ใต้เขื่อนนเรศวร พร้อมกันนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของพื้นที่การเลี้ยงเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดพื้นที่
เลี้ยงมากกว่า 1,000 ตารางเมตร และขนาดพื้นที่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากที่ตั้งและขนาดของพื้นที่เลี้ยง ดังนี้
ตารางที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่าง
สถานี

จํานวนกระชังปลา

1) ม.11 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม

พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตร.ม. เหนือเขื่อนนเรศวร

2) ม.6 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม

พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตร.ม. เหนือเขื่อนนเรศวร

3) หน้าวัดท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง

พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตร.ม. ใต้เขื่อนนเรศวร

4) ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม

พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตร.ม. ใต้เขื่อนนเรศวร

การเก็บตัวอย่างน้ํา เก็บตัวอย่างน้ําที่ระดับความลึก 1.5 เมตรจากผิวน้ํา แต่ละสถานีทําการเก็บ
ตัวอย่างน้ํา 5 จุด ที่ระยะต่างๆ ได้แก่
จุดที่ 1 บริเวณต้นกระชัง(ห่างจากกระชัง 3 เมตร)
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จุดที่ 2 บริเวณกลางกระชัง
จุดที่ 3 บริเวณท้ายกระชังในระยะ 3 เมตร
จุดที่ 4 บริเวณท้ายกระชังในระยะ 25 เมตร
จุดที่ 5 บริเวณท้ายกระชังในระยะ 50 เมตร
การศึกษาทําในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน พ.ศ. 2552
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา

น้ําตัวอย่างจากแม่น้ําน่านที่สถานีเก็บน้ําและจุดเก็บตัวอย่างน้ําทั้ง

5 จุด จะทําการศึกษาคุณภาพน้ําในด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา
(DO) และออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) ทําการวิเคราะห์โดยวิธี Azide
Modification ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) วิเคราะห์ด้วยเครื่อง pH meter (รุ่น UB-5, Denver
Instrument) ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) วิเคราะห์โดยการอบแห้งที่ 105๐C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ค่าแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (NH3-N) โดยวิธี Nessler’s method ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB)
โดยเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Lactose broth (LB) ในการตรวจสอบขั้นแรก อาหารเลี้ยงเชื้อ EC-medium
ในการตรวจสอบขั้นยืนยัน และ Eosin Methylene Blue Plate (EMB) ในการตรวจสอบขั้นสมบูรณ์

จุดเก็บตัวอยางที่ 1
จุดเก็บตัวอยางที่ 2

จุดเก็บตัวอยางที่ 3

จุดเก็บตัวอยางที่ 4

รูปที่ 1 พื้นทีศ่ ึกษาจุดเก็บตัวอย่างกระชังปลาในลําน้ําน่าน จ.พิษณุโลก
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ผลและการอภิปราย
จากการศึกษาคุณภาพน้ําในพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชังของแม่น้ําน่านในจังหวัดพิษณุโลก พบว่าปัจจัย
ที่มีผลกระทบคุณภาพน้ําของแต่ละสถานีที่ระยะเก็บตัวอย่างต่างๆ มีด้วยกัน 2 ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยที่เกิดภายในกระชัง เกิดจากการจัดการในการเลี้ยงปลากระชังที่ไม่ระมัดระวังของผู้เลี้ยง
เช่น การเลี้ยงปลาหนาแน่นเกินไป น้ําเสียจากการสะสมของอาหารและมูลตกค้างในแหล่งน้ํา การขาด
ออกซิเจนในน้ําเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์น้ําจํานวนมากเกินกว่าที่แหล่งน้ําจะมีออกซิเจนเพียงพอหรือเกินขีด
ความสามารถในการฟอกตัวของน้ํา รวมถึงการวางกระชังหนาแน่นจนน้ําไหลได้น้อย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วน
หนึ่งแก้ไขและบรรเทาได้หากผู้เลี้ยงมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา
2) ปัจจัยที่เกิดภายนอกกระชัง เนื่องจากแม่น้ําน่านเป็นแม่น้ําสายหลักของภาคเหนือ ไหลผ่าน
จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ ก่อนเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตลอดระยะทางการไหลมีกิจกรรมมากมายที่อาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน้ําทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน น้ําคุณภาพต่ําจากกิจกรรมอื่นๆ เช่น
การเกษตร น้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์ใกล้ชายฝั่ง น้ําเสียจากการชะล้างน้ําฝนผ่านผิวดิน รวมไปถึงกิจกรรมจาก
ลําน้ําสาขาที่ไหลเข้ามาเพิ่มเติม เช่น แม่น้ําแควน้อย แม่น้ําวังทอง เป็นต้น
ข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างน้ําทั้ง 4 สถานี ในจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 5 จุด คือ บริเวณต้นกระชัง
(ที่ระยะ 3 เมตร) บริเวณกลางกระชัง และบริเวณท้ายกระชังที่ระยะ 3, 25, 50 เมตร ตามลําดับ ทั้ง
ทางด้ า นกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ผิ ว ดิ น ในประเภทการใช้
ประโยชน์ในด้านการประมงและอนุรักษ์สัตว์น้ํา แสดงผลในตารางที่ 2-6
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ตารางที่ 2 คุณภาพน้ําในพารามิเตอร์ต่าง ๆ บริเวณต้นกระชัง (ที่ระยะ 3 เมตร)
ค่าเฉลี่ย (ก.พ.- ก.ย.)

พารามิเตอร์

x ±S.D.

เกณฑ์มาตรฐาน
(ประเภทที่ 2)

A

B

C

D

DO (mg/L)

5.38

5.65

6.2

5.95

5.79±0.31

>6

บริเวณต้นกระชัง

pH

7.32

7.21

6.96

7.29

7.19±0.14

5-9

(ที่ระยะ 3 เมตร)

TDS (mg/L)

94.5

93.25

106.50

93.25

96.88±5.58

100-200

BOD (mg/L)

1.89

1.46

1.54

1.8

1.67±0.18

1.5

702.5

311.25

1,400

4,750

0.20

0.17

0.19

0.17

FCB
MPN/100 mL
NH3-N (mg/L)
หมายเหตุ

1,790.94±
1,752.36
0.18±0.01

1,000
0.5

A คือ ม.11 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม (พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร)
B คือ ม.6 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม (พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร)
C คือ หน้าวัดท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง (พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร)
D คือ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม (พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร)
เกณฑ์มาตรฐาน (ประเภทที่ 2) คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินในประเภทการใช้ประโยชน์ในด้านการ

ประมงและอนุรักษ์สัตว์น้ํา

ผลจากการศึกษาคุณภาพน้ําแม่น้ําน่านจากจุดเก็บตัวอย่าง 4

สถานี บริเวณต้นกระชังที่ระยะ

3 เมตร (ตารางที่ 2) เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงของคุณภาพน้ํา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดิน ประเภทที่ 2 พบว่าค่า DO บริเวณม.6 และ ม.11 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม และ ม.1 บ้านหัวแหลม
ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่า BOD ม.11 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม บริเวณหน้าวัด
ท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง และ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม มีค่าเกินมาตรฐาน
และค่า FCB ที่บริเวณหน้าวัดท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง และ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บาง
กระทุ่ม มีค่าเกินมาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างน้ําในจุดนี้เป็นระยะก่อนถึงกระชัง คุณภาพน้ําที่
ไม่ได้มาตรฐานจึงน่าจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่เกิดภายนอกกระชังเป็นหลัก อาทิ น้ําทิ้งจากแหล่งชุมชน การ
เลี้ยงสัตว์ใกล้แม่น้ํา รวมถึงการชะล้างหน้าดิน
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ผลการศึกษาคุณภาพน้ําที่บริเวณกลางกระชังจากจุดเก็บตัวอย่างน้ําทั้ง 4 สถานี แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คุณภาพน้ําในพารามิเตอร์ต่าง ๆ บริเวณกลางกระชัง
ค่าเฉลี่ย (ก.พ.- ก.ย.)

พารามิเตอร์

x ±S.D.

เกณฑ์มาตรฐาน
(ประเภทที่ 2)

A

B

C

D

DO (mg/L)

5.13

4.9

5.88

4.87

5.19±0.41

>6

บริเวณกลาง

pH

7.133

7.26

7.01

7.24

7.16±0.10

ในช่วง 5-9

กระชัง

TDS mg/L)

88.75

95.25

102.25

91

94.31±5.14

ในช่วง 100-200

BOD (mg/L)

2.03

1.50

2.01

2.07

1.90±0.24

<1.5

1,055

415

5,153

2,700

0.13

0.18

0.22

0.25

FCB
MPN/100 mL
NH3-N (mg/L)

2,330.75±
1,830.24
0.19±0.04

<1,000
<0.5

หมายเหตุ - A คือ ม.11 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม (พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร)
B คือ ม.6 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม (พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร)
C คือ หน้าวัดท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง (พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร)
D คือ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม (พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร)
- เกณฑ์มาตรฐาน (ประเภทที่ 2) คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินในประเภทการใช้ประโยชน์ในด้านการ
ประมงและอนุรักษ์สัตว์น้ํา

ผลจากการศึกษาคุณภาพน้ําบริเวณกลางกระชัง (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 2 พบว่าค่า DO ในทุกสถานีเก็บตัวอย่างมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดิน ประเภทการใช้ประโยชน์ในด้านการประมงและอนุรักษ์สัตว์น้ํา ทั้งนี้มีสาเหตุจากออกซิเจนในน้ํา
ถูกดึงไปใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ํา ซึ่งดูได้จากที่บริเวณกลางกระชังมีค่า BOD
เฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งปัจจัยภายในกระชังที่ส่งผลให้ค่า DO และ BOD ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือการให้อาหารที่
มากเกิ น ไป ความหนาแน่ น ของการเลี้ ย งปลามี สู ง รวมถึ ง การขั บ ถ่ า ยของเสี ย จากปลา เป็ น ต้ น เมื่ อ
สารอินทรีย์ปนเปื้อนในแหล่งน้ํามีปริมาณสูงจึงส่งผลให้จุลินทรีย์ในแหล่งน้ําต้องการออกซิเจนในปริมาณ
มากเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ ส่วนค่า FCB ที่ตรวจพบบริเวณหน้าวัดท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง
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และ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม เกินมาตรฐานน่าจะมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอก
กระชัง เช่น จากแหล่งชุมชน การเลี้ยงสัตว์ใกล้แม่น้ํา รวมถึงการชะล้างหน้าดินในฤดูฝน ซึ่งพัดพาเอา
จุลินทรีย์กลุ่มนี้ไปติดอยู่บริเวณตาข่ายของกระชังปลา และเจริญเติบโตโดยใช้สารอาหารและมูลที่ตกค้าง
จากกระบวนการเลี้ยงปลาเป็นแหล่งอาหาร เนื่องจาก FCB มักพบในทางเดินอาหารของสัตว์เลือดอุ่นใน
ขณะที่ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น
ผลการศึกษาคุณภาพน้ําที่บริเวณท้ายกระชังที่ระยะ 3 เมตร จากจุดเก็บตัวอย่างน้ําทั้ง 4 สถานี
แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คุณภาพน้ําในพารามิเตอร์ตา่ ง ๆ บริเวณท้ายกระชัง (ที่ระยะ 3 เมตร)
ค่าเฉลี่ย (ก.พ.- ก.ย.)

พารามิเตอร์

บริเวณท้าย
กระชัง
(ที่ระยะ 3 เมตร)

เกณฑ์มาตรฐาน
(ประเภทที่ 2)

A

B

C

D

DO (mg/L)

4.05

5.08

5.95

5.13

5.05±0.67

>6

pH

7.36

7.05

7.27

7.19

7.22±0.12

ในช่วง 5-9

TDS (mg/L)

88.75

96.50

98.50

96.50

95.06±3.73

ในช่วง 100-200

BOD (mg/L)

1.05

1.50

1.24

1.58

1.34±0.21

<1.5

1,040

612.50

750

8,650

0.17

0.19

0.20

0.21

FCB
MPN/100 mL
NH3-N (mg/L)
หมายเหตุ

x ±S.D.

2,763.13±
3,402.29
0.19±0.01

<1,000
<0.5

A คือ ม.11 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม (พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร)
B คือ ม.6 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม (พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร)
C คือ หน้าวัดท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง (พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร)
D คือ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม (พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร)
- เกณฑ์มาตรฐาน (ประเภทที่ 2) คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินในประเภทการใช้ประโยชน์ในด้านการ

ประมงและอนุรักษ์สัตว์น้ํา
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ผลจากการศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้ํ า แม่ น้ํ า น่ า นที่ บ ริ เ วณท้ า ยกระชั ง ที่ ร ะยะ 3 เมตร (ตารางที่ 5)
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 2 พบว่าค่า DOในทุกสถานีเก็บตัวอย่างมีค่า
เกินมาตรฐานทั้งนี้เนื่องจากที่จุดเก็บตัวอย่างนี้น้ําเพิ่งไหลออกมาจากกระชังปลา ปริมาณออกซิเจนจึงถูก
นําไปใช้ในกระบวนการหายใจของปลาและการย่อยสลายสารอินทรีย์ ได้แก่ ของเสียที่ปลาขับถ่าย อาหาร
ปลาที่เหลือตกค้าง โดยจุลินทรีย์ในแหล่งน้ํา นอกจากนี้ค่า FCB ที่ตรวจพบในน้ําบริเวณ ม.11 ต.วงฆ้อง อ.
พรหมพิราม และ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลามากกว่า 1,000
ตารางเมตร ยังมีค่าเกินมาตรฐาน ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวซึ่งเจริญเติบโตอยู่ภายใน
อวนหรือตาข่ายภายในกระชังถูกพัดพาออกไปตามกระแสน้ํา รวมถึงปัจจัยภายนอกกระชัง อาทิ น้ําทิ้งจาก
แหล่งชุมชน การเลี้ยงสัตว์ใกล้แม่น้ํา รวมถึงการชะล้างหน้าดิน เป็นต้น
ผลการศึกษาคุณภาพน้ําที่บริเวณท้ายกระชังที่ระยะ 25 เมตร จากจุดเก็บตัวอย่างน้ําทั้ง 4 สถานี
แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คุณภาพน้ําในพารามิเตอร์ต่าง ๆ บริเวณท้ายกระชัง (ที่ระยะ 25 เมตร)
ค่าเฉลี่ย (ก.พ.- ก.ย.)

พารามิเตอร์

บริเวณท้าย
กระชัง
(ที่ระยะ 25 เมตร)

เกณฑ์มาตรฐาน
(ประเภทที่ 2)

A

B

C

D

DO (mg/L)

4.68

5.28

5.90

5.53

5.34±0.45

>6

pH

7.31

7.27

7.08

7.08

7.18±0.11

ในช่วง 5-9

TDS (mg/L)

85

93.50

95.50

87.75

90.44±4.24

ในช่วง 100-200

BOD (mg/L)

1.13

1.21

1.29

1.74

1.34±0.24

<1.5

397.50

320

1,078

4,625

0.09

0.18

0.17

0.23

FCB
MPN/100 mL
NH3-N (mg/L)
หมายเหตุ

x ±S.D.

1,605.13±
1,768.29
0.17±0.05

<1,000
<0.5

A คือ ม.11 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม (พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร)
B คือ ม.6 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม (พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร)
C คือ หน้าวัดท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง (พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร)
D คือ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม (พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร)
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- เกณฑ์มาตรฐาน (ประเภทที่ 2) คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินในประเภทการใช้ประโยชน์ในด้านการ
ประมงและอนุรักษ์สัตว์น้ํา

ผลจากการศึกษาคุณภาพน้ําแม่น้ําน่านที่บริเวณท้ายกระชังที่ระยะ 25 เมตร (ตารางที่ 6) เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 2 พบว่า คุณภาพของแม่น้ําน่านส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเหมาะสมหรับการใช้ประโยชน์ในด้านการประมงและอนุรักษ์สัตว์น้ํา เนื่องจากจุดเก็บ
ตัวอย่างอยู่ห่างจากบริเวณท้ายกระชังปลาระยะ 25 เมตร ทําให้น้ําในลําน้ําเกิดการเจือจางรวมถึงเกิดการ
ฟอกตัว ส่งผลให้ค่าพารามิเตอร์ทุกค่ามีเกณฑ์ที่ดีขึ้นตามลําดับ ยกเว้นค่า FCB ที่บริเวณ ม.1 บ้านหัวแหลม
ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม ที่ยังคงสูง เนื่องจากที่สถานีเก็บตัวอย่างน้ําดังกล่าวมีการเลี้ยงปลากระชังอย่าง
หนาแน่น โดยมีพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชังมากกว่า 1 ตารางเมตร (ความยาวของกระชังประมาณ

1

กิโลเมตร) จึงเกิดการสะสมของ FCB ที่บริเวณอวนหรือตะข่ายของกระชังปลาเป็นจํานวนมาก
ผลการศึกษาคุณภาพน้ําที่บริเวณท้ายกระชังที่ระยะ 50 เมตร จากจุดเก็บตัวอย่างน้ําทั้ง 4 จุด
แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คุณภาพน้ําในพารามิเตอร์ต่างๆ บริเวณท้ายกระชัง (ที่ระยะ 50 เมตร)
ค่าเฉลี่ย (ก.พ.- ก.ย.)

พารามิเตอร์

เกณฑ์มาตรฐาน

x ±S.D.

A

B

C

D

(ประเภทที่ 2)

บริเวณท้าย

DO (mg/L)

4.93

5.13

6.18

5.58

5.45±0.48

>6

กระชัง

pH

7.32

7.25

7.08

7.17

7.20±0.09

ในช่วง 5-9

(ที่ระยะ 50

TDS (mg/L)

93.25

95

103.5

86.75

94.63±5.98

ในช่วง 100-200

เมตร)

BOD (mg/L)

1.48

1.03

1.36

1.63

1.37±0.22

<1.5

375

629.25

493

4,375

0.15

0.15

0.17

0.17

FCB
MPN/100 mL
NH3-N (mg/L)
หมายเหตุ

1,468.06±
1,680.73
0.16±0.01

A คือ ม.11 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม (พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร)
B คือ ม.6 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม (พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร)

<1,000
<0.5
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C คือ หน้าวัดท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง (พื้นที่เลี้ยงปลา < 500 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร)
D คือ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม (พื้นที่เลี้ยงปลา > 1,000 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร)
- เกณฑ์มาตรฐาน (ประเภทที่ 2) คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินในประเภทการใช้ประโยชน์ในด้านการ
ประมงและอนุรักษ์สัตว์น้ํา

ผลจากการศึกษาคุณภาพน้ําแม่น้ําน่านที่บริเวณท้ายกระชังที่ระยะ 50 เมตร (ตารางที่ 6) พบว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 2 คุณภาพของแม่น้ําน่านส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างห่างจากกระชังปลาที่ระยะ 50

เมตร ทําให้ความเข้มข้น

ของสารอินทรีย์ต่างๆ ลดลง เกิดการเจือจางและการฟอกตัวของลําน้ําส่งผลให้ค่าพารามิเตอร์ทุกค่ามีเกณฑ์
ที่ดีขึ้นตามลําดับ รวมถึงค่า FCB บริเวณ ม.1 บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่มที่ค่าลดลงอย่างช้าๆ
จากการศึกษาผลกระทบจากการเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําน่าน แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพที่สําคัญในแม่น้ําน่าน ดังแสดงในรูปที่ 2 สอดคล้องกับรายงานของกรมควบคุมมลพิษ (2550)
ซึ่งอ้างอิงผลการศึกษาของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ซึ่งทําการสํารวจพื้นที่ที่ทําการเพาะเลี้ยงปลา
กระชังในเขตอําเภอดอยหล่อ – อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนธันวาคม 2549 และเดือน
มีนาคม 2550 พบว่าคุณภาพน้ําบริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงปลากระชังเขตอําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ได้แก่ บริเวณบ้านหัวข่วง ม.6 ต.สองแคว บริเวณสะพานบ้านวังกู่ และบริเวณบ้านวังขามป้อม ซอย 7
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําที่สําคัญ ได้แก่ ค่าบีโอดี ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม ไนไตรท์-ไนโตรเจน และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซึ่ง
ผลจากการศึกษาคุณภาพน้ําพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ทําการเลี้ยงปลากระชังได้ แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาควร
ปรับปรุงการให้อาหารปลาให้พอเหมาะเพื่อไม่ให้เหลือตกค้างและเกิดการเน่าสลายของเศษอาหารที่เหลือซึ่ง
เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมได้ นอกจากนี้ยังตรวจพบปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนเกินค่า
มาตรฐานที่กําหนดให้มีค่าไม่ควรเกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้แอมโมเนีย-ไนโตรเจนเกิดจากการเน่า
สลายของสารอินทรีย์ที่พื้นท้องน้ํา เช่น เศษอาหารที่เหลือ และสิ่งขับถ่าย ซึ่งอาจทําให้เกิดเป็นพิษต่อสัตว์
น้ําได้ ซึ่งอาจเป็นได้ว่ามีการให้อาหารปลามากเกินไป หรืออาจเกิดจากการระบายน้ําไม่ดีพอเนื่องจากช่วงที่
มีการเลี้ยงปลากระชังน้ํามีความลึกอยู่ในช่วง 2.4-4.0 เมตรเท่านั้น (ระดับน้ําที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาใน
กระชังควรลึกมากกว่า 4.0 เมตร) (กรมควบคุมมลพิษ. 2550)
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เช่นเดียวกับผลการศึกษาของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
(2550) ที่ได้ศึกษาคุณภาพน้ําชีบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังอย่างหนาแน่น พบว่าคุณภาพน้ําอยู่ในขั้น
วิกฤตที่ต้องเร่งจัดการแก้ไข เพราะจากข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ําแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณน้ํามาก
พบว่าBOD มีค่า 7.8 mg/L ซึ่งสูงผิดปกติ ทั้งนี้ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 จะต้องมี
ค่า BOD ไม่เกิน 2 mg/L

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําที่เกิดจากการเลี้ยงปลาในกระชังที่ระยะต่าง ๆ
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แสดงให้เห็นว่าบริเวณที่เลี้ยงปลาในกระชังมีปริมาณความสกปรกของน้ําสูงมาก และอาจส่งผลกระทบต่อ
การเลี้ยงปลาในกระชัง ประกอบกับลําน้ํามีสภาพนิ่ง มีสีเขียวขุ่นไม่มีการไหลเวียนของน้ําทําให้มีการสะสม
ตัวของตะกอนมูลปลาและเศษอาหารใต้ท้องน้ําหนาประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร จึงเกิดหมักของ
สารอินทรีย์ที่บริเวณดังกล่าวโดยสังเกตได้จากฟองแก็สจํานวนมากที่ผุดขึ้นจากใต้ท้องน้ําบริเวณที่ตั้งของ
กระชังเลี้ยงปลาอยู่ตลอดเวลาและกลิ่นเหม็น จากการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved
Oxygen) พบว่า มีค่าต่ํากว่า 1 mg/L แม้ว่าขณะที่ตรวจวัดคุณภาพน้ําเป็นตอนกลางวัน มีการสังเคราะห์
แสงของแพลงค์ตอนพืชและพืชน้ํา ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําได้ แต่ในช่วงกลางคืนแพลงค์
ตอนพืชและพืชน้ําจะใช้ออกซิเจนที่ละลายในน้ําทําให้เกิดภาวะขาดแคลนออกซิเจน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังตายได้
ด้วยเหตุนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเลี้ยงปลาในกระชังส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ํา
ที่ทํ าการเลี้ยง ดั งนั้ นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจึงต้องหามาตรการจัดการสารอิ น ทรีย์ในกระชั งปลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเลี้ยงในปริมาณที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพและขีดจํากัดการรองรับของแหล่งน้ํา
สรุป
จากการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ําจากการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําน่าน

จังหวัด

พิษณุโลก โดยมีจุดเก็บตัวอย่างมีทั้งสิ้น 4 สถานี ประกอบด้วย 1)ฟาร์มขนาดพื้นที่เลี้ยงปลามากกว่า 1,000
ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บริเวณ ม.11 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม 2)ฟาร์มขนาดพื้นที่เลี้ยงปลา
น้อยกว่า 500 ตารางเมตร เหนือเขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บริเวณ ม.6 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม 3)ฟาร์มขนาด
พื้นที่เลี้ยงปลาน้อยกว่า 500 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดท่าตะเคียน ม.3 ต.จอมทอง
อ.เมือง และ 4)ฟาร์มขนาดพื้นที่เลี้ยงปลามากกว่า 1,000 ตารางเมตร ใต้เขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บริเวณ ม.1
บ้านหัวแหลม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 โดย
ศึกษาผลกระทบที่เกิดต่อคุณภาพน้ําในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ ค่า DO, pH, TDS, BOD, FCB และ NH3N ที่ระยะห่างจากกระชัง 0, 3, 25 และ 50 เมตร ตามลําดับ ผลจากการศึกษาพบว่า การเลี้ยงปลาใน
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กระชังในลําน้ําน่านส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่า DO, BOD และ FCB ดังนั้น
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจึงต้องหามาตรการจัดการสารอินทรีย์ในกระชังปลาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาในกระชังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเลี้ยงในปริมาณที่เหมาะสมกับศักยภาพและขีดจํากัดการ
รองรับของแหล่งน้ํา

เพื่อให้อาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพที่ยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมของลําน้ํา
เอกสารอ้างอิง
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การวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
จากพืชสกุลเคอร์คูมา
Analysis of Curcuminoids in Raw Materials and Cosmetic Products
from Curcuma spp.
วิษณุ ธงไชย1* เฉลิมพล วงศ์ขัดนนท์1 เฉลิมพร ทองพูน1 อนงค์ ศรีโสภา1
Wisanu Thongchai1* Chalermphon Wongkadnon1 Chalermporn Thongpoon1 Anong Srisopa1

บทคัดย่อ
ได้พัฒนาวิ ธีวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสู ง
แบบวัฏภาคย้อนกลับโดยใช้คอลัมน์ชนิด RP-C18 ใช้วัฏภาคเคลื่อนที่ประกอบด้วยอะซิโตไนไทรล์และ 2%
กรดอะซิติก ด้วยระบบ gradient elution และอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น
425 นาโนเมตร พบว่าวิธีนี้มีความไว ความเฉพาะเจาะจง ความแม่นยําสูงและให้ค่าการตอบสนองของ
สัญญาณได้เป็นเส้นตรง สําหรับค่าขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัดของเคอร์คูมิน ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน และบี
สดีเมทอกซีเคอร์คูมิน เท่ากับ 0.09, 0.14 และ 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลําดับ ขีดจํากัดต่ําสุดในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับเคอร์คูมิน ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน และบีสดีเมทอกซีเคอร์คูมิน เท่ากับ 0.32, 0.49
และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลําดับ ช่วงของความเป็นเส้นตรงมีค่าตั้งแต่ความเข้มข้น 5-200 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละของการกลับคืนของเคอร์คูมิน ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน และบีสดีเมทอกซีเคอร์คูมินของ
ตัวอย่าง A1 เท่ากับ 98.48, 102.19 และ 96.57, ตัวอย่าง A2 เท่ากับ 101.45, 97.11 และ 97.19,
ตัวอย่าง A3 เท่ากับ 97.75, 95.06 และ 97.71, ตัวอย่าง A4 เท่ากับ 98.87, 95.80 และ 95.68, ตัวอย่าง
A5 เท่ากับ 97.22, 96.84 และ 96.83, ตัวอย่าง C1 เท่ากับ 97.04, 96.33 และ 95.95, ตัวอย่าง C2
เท่ากับ 96.01, 97.66 และ 99.73 ตามลําดับ วิธีที่นําเสนอนี้เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ปริมาณ
เคอร์คูมินอยด์จากเหง้าขมิ้นและเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของขมิ้นได้
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สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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คําสําคัญ: โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบวัฏภาคย้อนกลับ, เคอร์คูมิน, ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน,
บัสดีเมทอกซีเคอร์คูมิน
Abstract
Reversed phase high performance liquid chromatographic method using RP-C18
column was developed for simultaneous determination of the curcuminoids. Mobile
phase consisted of acetonitrile : 2% acetic acid with gradient elution system and flow rate
at 1 mL/min were employed. The elution was measured at a wavelength of 425 nm.
Method validation in terms of accuracy, precision, and reproducibility were investigated
with linear response of detector. The limits of detection were found to be 0.097, 0.14 and
0.15 mg/L for curcumin, demethoxycurcumin and bis-demethoxycurcumin, respectively.
Limits of quantitation for curcumin, demethoxycurcumin and bis-demethoxycurcumin
were found to be 0.32, 0.49 and 0.50 mg/L, respectively. Linear range was found to be in
the range of 5-200 mg/L. The average percentage recoveries of curcumin,
demethoxycurcumin and bis-demethoxycurcumin were 98.48, 102.19 and 96.57 for A1,
101.45, 97.11 and 97.19 for A2, 97.75, 95.06 and 97.71 for A3, 98.87, 95.80 and 95.68 for
A4, 97.22, 96.84 and 96.83 for A5, 97.04, 96.33 and 95.95 for C1, 96.01, 97.66 and 99.73 for
C2, respectively. This method was successfully used for determination of curcuminoids
from turmeric rhizome and pharmaceutical cosmetics.
Keyword: Reversed phase high performance liquid chromatography, curcumin
demethoxycurcumin, bis-demethoxycurcumin
บทนํา
ในปัจจุบันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีความสนใจในการเลือกใช้ยา เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ มี ส่ ว นประกอบของสมุ น ไพรมากขึ้ น ในประเทศไทยมี ส มุ น ไพรที่ มี ส รรพคุ ณ ทางยาหรื อ
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เครื่องสําอางอยู่หลายชนิดที่ น่าจะมีการพัฒนาให้มีประสิท ธิภาพในการใช้ เพื่อลดการนําเข้ายา หรือ
เครื่องสําอางที่มีราคาแพง การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
จึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกสมุนไพรมากขึ้น และสามารถนําไปเพิ่มคุณค่า เมื่อนําเข้าสู่
กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการพัฒนาและปรับปรุงวิธีในการหาปริมาณเคอคูมิ
นอยด์ (curcuminoids) จากเหง้าขมิ้น และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้อยู่ในรูปที่
เหมาะสม สามารถนําไปพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้
พืชสมุนไพรที่อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีอยู่หลายชนิด เช่น ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.)
ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe.) ขมิ้นดําหรือว่านมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb.)
เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่าย ปลูกง่าย ราคาไม่แพงมีความปลอดภัยสูง และมีสรรพคุณหลากหลาย
บางชนิดมีสรรพคุณทางเครื่องสําอาง โดยจะใช้ส่วนเหง้าทําเป็นยาพอก เพื่อรักษาผื่น สามารถช่วยในการ
รักษาสิว และทําให้ผิวขาวขึ้นอีกด้วย

และบางชนิดมีสรรพคุณทางยา เช่น แก้อาการฟกช้ํา แก้ผดผื่นคัน

แก้ท้องอืดเฟ้อ รักษามะเร็ง ทําให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ทําให้ประจําเดือนมาตามปกติ ปัจจุบันได้มีการนํา
สมุนไพรเหล่านี้มาใช้ในตํารับสมุนไพรบ้าง ในรูปของผงสมุนไพรและสารสกัด อย่างไรก็ตามการนําสมุนไพร
มาเพิ่มคุณค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาเสริมอาหาร หรือเครื่องสําอาง จําเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพของ
สมุนไพร ตั้งแต่การนําชนิดที่ถูกต้องมาใช้ และการควบคุมให้มีปริมาณสารสําคัญที่คงที่ เพื่อทําการพัฒนาให้
มีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ต่อไป
การตรวจเอกลักษณ์ของพืช โดยอาศัยลักษณะภายนอกของพืช เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ที่สามารถบอกได้
ว่าเป็นพืชชนิดใด โดยการสังเกตลักษณะของ ขนาด รูปร่าง สีและร่องรอยบนพืช กลิ่น และรส อย่างไรก็
ตาม การดูลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถบ่งชี้ชนิดของพืชได้อย่างถูกต้อง ทําให้มีการใช้
วิธีการทางโครมาโทกราฟี ที่ได้รั บการยอมรับกันอย่างกว้างขวางที่สําคัญ เพื่อช่วยในการจําแนกชนิด
ของพืช เทคนิคทางโครมาโทกราฟี ที่นิยมใช้เพื่อตรวจเอกลักษณ์ของพืช มีหลายวิธี เช่น Thin Layer
Chromatography , High Performance Liquid Chromatography ซึ่งแต่ละเทคนิคจะมีข้อดีแตกต่าง
กันไป จากการศึกษาได้มีการรายงานในต่างประเทศในการจําแนกพืชบางชนิดในตระกูลนี้ ออกจากกันโดย
อาศัยองค์ประกอบหลักที่สําคัญ Zhang et. Al.(2008)ได้แยกองค์ประกอบหลักของพืชทั้ง 2 ชนิดที่ผสมกัน
อยู่ด้วยเทคนิค HPTLC และ Gas Chromatographyพบว่า สามารถแยกสารองค์ประกอบของ Curcuma
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aromatica Salisb. ออกจาก Curcuma longa Linn. ได้และพร้อมยืนยันผลของการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
แก็สโครมาโทกราฟี(Gas Chromatography,GC) Jadhav et al(2007) ได้ศึกษาสารองค์ประกอบหลักจาก
เหง้าของ Curcuma longa Linn. ด้วยเทคนิค HPLC พบว่าสารองค์ประกอบหลักคือ curcumin,
demethoxycurcuminand และ bisdemethoxycurcumin ได้มีมีการรายงานในประเทศไทยจาก
การศึกษาของ Rui L. et. al.,(2011) โดยใช้เทคนิค HPLC มาวิเคราะห์องค์ประกอบของสารสําคัญของ
Curcuma longa Linn. สามารถวิเคราะห์แยกสารองค์ประกอบหลักที่ทราบชนิดทั้งหมดจํานวน 5
องค์ประกอบ โดยเทคนิค GC ที่ได้ปรับปรุงขึ้นในการวิเคราะห์นี้สามารถใช้เป็นวิธีเพื่อทํา fingerprint ของ
Curcuma longa Linn. ได้ ทั้งนี้ยังได้มีการศึกษาเพื่อหาวิธีวิเคราะห์สารสกัดของพืชในสกุล Curcuma
longa Linn. นอกจากนี้ Mara E.M.B. และคณะ ได้ศึกษาวิธีการสกัดสารด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณสารสําคัญของ Curcuma longa Linn. พบว่า วิธีการสกัดที่ให้ปริมาณสารสําคัญมาก
ที่สุด คือ Soxhlet extraction (Mare et. al., 2006)
จากการค้นคว้าพบว่ายังไม่มีการรายงานการเปรียบเทียบองค์ประกอบสารสําคัญจากพืชทั้งหมดที่มี
การใช้ ม ากในตระกู ล นี้ เช่ น ขมิ้ น ชั น ขมิ้ น อ้ อ ย ขมิ้ น ดํ า ที่ ป ลู ก ในประเทศไทย ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การ
เปรียบเทียบองค์ประกอบจากพืชเพียงหนึ่งชนิดจากหลากหลายแหล่งหรือเปรียบเทียบองค์ประกอบพืชสอง
ชนิด และเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณภาพของสมุนไพรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ปัจจัย เช่น สภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การทําให้แห้ง และการเก็บรักษา ซึ่งจะส่งผลต่อการจําแนกพืช
ทางพฤกษศาสตร์ และองค์ประกอบในพืชสมุนไพร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
และในประเทศไทยได้มีการนําพืชทั้ง 3 ชนิด มาใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้นในแบบแผนโบราณของภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน จึงเห็นว่าการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีทางโครมาโทกราฟี มาช่วยในการจําแนกชนิดของพืชจะมี
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
วิธีการศึกษาวิจัย
สารเคมี
1. Curcuminoids (Mixed standard) Sigma, U.S.A
2. Methanol (HPLC grade) Merck, Germany
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3. Acetonitrile (HPLC grade) Lab-Scan, Ireland
4. Acetic acid (AR grade) Merck, Germany
5. Ethanol (AR grade) Merck, Germany
6. Hexane (AR grade) Ulsan, Korea
เครื่องมือ
1. เครื่องชั่งวิเคราะห์ (Analytical balance, AG 204 Metter Toledo)
2. เครื่อง High performance liquid chromatography (SDP-M10A VP, Shimadzu)
3. เครื่องปั่นละเอียด (National, Japan)
4. เครื่อง UV-Visible spectrophotometer
5. เครื่อง Soxhlet extraction
6. ตู้อบ (Binder, บริษัท ไซแอนติฟินโปรโมชั่น จํากัด)
7. ชุดกรองสุญญากาศ (Power consumption, Taiwan)
ตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง
สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องสําอางจํานวน 3 ตัวอย่างและตัวอย่างขมิ้นชนิดต่างๆ จํานวน 5 ตัวอย่าง ใน
เขตจังหวัดพิษณุโลก เตรียมผงแห้งของพืชตัวอย่าง : คัดเลือกเหง้าขมิ้นตัวอย่างที่มีลักษณะสมบูรณ์ นําเหง้า
ที่ผ่านการทําความสะอาด ผึง่ ให้แห้งมาหั่นเป็นแผ่นบางๆ อบที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง บดให้
เป็นผงละเอียดด้วยเครื่องปั่นละเอียดแล้วเก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิท
การสกัดสารสําคัญจากเหง้าขมิ้นด้วยวิธี Soxhlet extraction: ชั่งผงแห้งหนัก 2 กรัม สกัดด้วย
เฮกเซน (hexane) ปริมาตร 200 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และสกัดซ้ําโดยใช้ methanol เป็นเวลา 2
ชั่วโมง แล้วนําไประเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่อง rotator evaporatorจากนั้นเก็บแยกสารสกัดเข้มข้นที่
ได้ใส่ลงในขวดที่มีฝาปิดสนิท นําสารสกัดที่ได้นํามาคํานวณหาค่า % yield
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
ชั่งสารมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ให้มีน้ําหนักที่แน่นอน 10 mg ละลายด้วยเอทานอล10 mL จะได้
สารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ที่มีความเข้มข้น 1000 mg/L และเตรียมสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมิ

37

นอยด์ ที่มีความเข้มข้นต่างๆ แล้วปรับปริมาตรด้วยเอทานอล แล้วกรองสารละลายมาตรฐานแต่ละความ
เข้มข้นด้วยกระดาษกรองไนลอน ขนาด 0.45 μm
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของระบบ HPLC
การหาความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงสูงสุด : เตรียมสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ที่มี
ความเข้มข้น 1000 mg/L โดยการชั่งสารมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์จํานวน 50 mg ใส่ในขวดวัดปริมาตร
ขนาด 50 mL ปรับปริมาตรด้วยเอทานอล จํานวน 50 mL แล้วทําการเจือจางให้สารมาตรฐานมีความ
เข้มข้นเป็น 20 mg/L แล้วนําไปตรวจวัดหาความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงสูงสุดตั้งแต่ความยาวคลื่น
ในช่วง 200-700 nm ด้วยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer
ศึกษาองค์ประกอบของวัฏภาคเคลื่อนที่ : โดยพิจารณาจากความแรงของสภาพความมีขั้วของตัว
ทําละลายให้เหมาะสมกับสารสําคัญและวัฏภาคคงที่ โดยปรับอัตราส่วนระหว่างตัวทําละลายอินทรีย์กับน้ํา
ในวัฏภาคเคลื่อนที่ และอัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่ให้เหมาะสม ทั้งนี้ได้พิจารณาในเรื่องความดันของ
ระบบและเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์
ศึกษาชนิดของคอลัมน์ : โดยเตรียมสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ที่มีความเข้มข้น 20 mg/L
ฉีดเข้าสู่ระบบ HPLC ที่มีวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมในการแยกและตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 425 nm แล้ว
ศึกษาโครมาโทแกรมของสารมาตรฐานผสมเคอร์คูมินอยด์ที่คอลัมน์ที่ให้ประสิทธิภาพการแยกที่ดีที่สุด
ศึกษาอัตราการไหล : ศึกษาอัตราการไหล (flow rate) ตั้งแต่ 0.5-1.5 mL/min
การตรวจสอบความถูกต้องของเทคนิค HPLC ที่พัฒนาขึ้น
ขีดจํากัดของการตรวจวัดและขีดจํากัดของการวิเคราะห์ปริมาณ (LOQ and LOQ): คํานวณหาได้
จากกราฟมาตรฐานเคอร์คูมนิ อยด์ โดยใช้สมการในการคํานวณ LOD = 3(S.D/s) และ LOQ = 10 (S.D/s)
โดยที่ S.D คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณและ s คือความชันของเส้นตรง
ความเป็นเส้นตรงและช่วงของความเป็นเส้นตรง (linearity and range): เตรียมสารละลาย
มาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ ที่มคี วามเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ 5, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225,
250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475 และ 500 mg/L ตามลําดับ แล้วนําไปฉีดเข้าสู่
ระบบ HPLC ที่ปริมาตร 10 μL ทําการทดลองซ้ํา 5 ซ้ํา
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ความเที่ยง (precision) : เตรียมสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ที่มีความเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ 5,
10, 15 และ 20 mg/L ตามลําดับแล้วนําไปฉีดเข้าระบบ HPLC ที่ปริมาตร 10 μL ทําการทดลองซ้ําในวัน
เดียว 7 ซ้ํา (intra-day) และทําการทดลองซ้ําระหว่างวัน 7 ซ้ํา (inter-day) นําผลที่ได้ไปคํานวณหาค่า S.D
หรือ R.S.D
ความแม่น (accuracy) : เตรียมโดยชั่งสารสกัด (crude extract) น้ําหนัก 10 mg ปรับปริมาตร
10 mL ด้วยเอทานอล แล้วปิเปตสารละลายตัวอย่างปริมาตร 500 μL ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 5 mL
จํานวน 4 ขวด ขวดที่ 1 ปรับปริมาตรด้วยเอทานอล ส่วนขวดที่ 2, 3 และ 4 เติมสารละลายมาจรฐานเคอร์
คูมินอยด์ปริมาตรจํานวน 5, 10 และ 15 μL ตามลําดับ แล้วปรับปริมาตรด้วยเอทานอลจนมีปริมาตรครบ
1 mL แล้วนําไปฉีด เข้าระบบ HPLC ที่ปริมาตร 10 μL ทําการทดลองซ้ํา 3 ซ้ํา แล้วนําผลที่ได้ไป
คํานวณหาค่าร้อยละของการกลับคืน (% recovery)
ผลและอภิปราย
ผลการศึกษาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ : ค่าการดูดกลืนแสง
สูงสุดของสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ เท่ากับ 425 nm จึงเลือกใช้ความยาวคลื่นนี้ในการตรวจวัด
ตลอดการวิเคราะห์
ผลการศึกษาชนิดของวัฏภาคเคลื่อนที่และสัดส่วนที่เหมาะสม : ระบบวัฏภาคเคลื่อนที่ที่นํามา
ศึกษามี 4 ระบบคือ ระบบที่ (1) propanol กับ sodium dodecyl sulfate (SDS) pH 7, ระบบที่ (2)
water กับ 70% methanol, ระบบที่ (3) water กับ acetonitrile และระบบที่ (4) 2% acetic acid กับ
acetonitrile
ระบบที่ 1 เมือ่ นํา propanol กับ sodium dodecyl sulfate (SDS) pH 7 มาใช้เป็นวัฏภาค
เคลื่อนที่ในเทคนิค HPLC ด้วยระบบ isocratic elution อัตราการไหลเท่ากับ 1 ml/min ใช้คอลัมน์
Inertsil ODS-3 ขนาด 4.60×150 mm ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 425 nm ปริมาตรสารละลายที่ฉีดเท่ากับ
10 μL โดยฉีดสารละลายมาตรฐานผสมเคอร์คูมินอยด์ที่มีความเข้มข้นของสารละลายผสมเท่ากับ 20 mg/L
ได้โครมาโทแกรมดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่าสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ทั้งสามชนิดไม่สามารถทําให้
แยกออกจากกันได้และนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องฟองอากาศ
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รูปที่ 1 แสดงลักษณะโครมาโทแกรมของระบบ isocratic elution ของวัฏภาคเคลื่อนที่ผสมระหว่าง
propanol กับ sodium dodecyl sulfate (SDS) pH 7 ที่อัตราส่วน 5:95 (v/v)
ระบบที่ 2 เมื่อนํา water กับ 70% methanol มาใช้เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ในเทคนิค HPLC ได้โคร
มาโทแกรมดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่าสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ทั้งสามชนิดไม่สามารถทําให้แยก
ออกจากกันได้

รูปที่ 2 แสดงลักษณะโครมาโทแกรมของระบบ isocratic elution ของวัฏภาคเคลื่อนที่ผสมระหว่าง
waterกับ 70% methanol ที่อัตราส่วน 5:95 (v/v)
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ระบบที่ 3 เมื่อนํา water กับ acetonitrile มาใช้เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ในเทคนิค HPLC ได้
โครมาโทแกรมดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่าสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ทั้งสามชนิดไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ดี และมีค่า resolution ต่ํา

รูปที่ 3 แสดงลักษณะโครมาโทแกรมของระบบ isocratic elution ของวัฏภาคเคลื่อนที่ผสมระหว่าง
water กับ acetonitrile ที่อตั ราส่วน 5:95 (v/v)
ระบบที่ 4 เมือ่ นํา 2% acetic acid กับ acetonitrile มาใช้เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ในเทคนิค HPLC
ได้โครมาโทแกรมดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่าสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ทั้งสามชนิดแยกออกจากกัน
ได้ดีและมีค่า resolution ที่ดีพอสําหรับการวิเคราะห์ ทําให้สามารถเลือกระบบนี้มาใช้เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่
ได้ และใช้เวลาในการวิเคราะห์ 6 นาที
ตารางที่ 4 แสดงสัดส่วนวัฏภาคเคลื่อนที่
เวลา

acetonitrile

(นาที)

(%A)

2% acetic acid (%B)

0.01

40

60

10.00

20

80

12.00

40

60
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รูปที่ 4 แสดงลักษณะโครมาโทแกรมของระบบ gradient elution ของวัฏภาคเคลื่อนที่ผสมระหว่าง
2% acetic acid กับ acetonitrile ด้วยคอลัมน์: HPLC Packed Column Inertsil ODS-3 ขนาด
4.60×150 mm
ผลการศึกษาชนิดของคอลัมน์ : ได้ระบบของวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมจากการทดลองระบบที่ 4
จากนั้นทําการศึกษาชนิดของคอลัมน์ที่เหมาะสมสําหรับแยกสารสําคัญทั้งสามชนิดจากขมิ้น คอลัมน์ที่นํามา
ศึกษาทั้งหมดสามชนิดคอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ที่ 1 : Chromolith RP-18 ขนาด 4.60×25 mm (Merck,
Germany), คอลัมน์ที่ 2 : Hypersil ODS-3 ขนาด 4.60× 150 mm. (GL Sciences Inc. Japan) และ
คอลัมน์ที่ 3 : Inertsil ODS-3 ขนาด 4.60×150 mm (GL Sciences Inc. Japan)เมื่อนํา 2% acetic
acid กับ acetonitrile มาใช้เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ในเทคนิค HPLC ด้วยระบบ gradient elution
สัดส่วนวัฏภาคเคลื่อนที่แสดงดังตารางที่ 4 อัตราการไหลเท่ากับ 1 mL/min เมื่อใช้คอลัมน์ชนิดที่ 1 :
Chromolith RP-18 ขนาด 4.60×25 mm ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 425 nm ปริมาตรสารละลายที่ฉีด
เท่ากับ 10 μL ฉีดสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ที่มีความเข้มข้นของสารละลาย 20 mg/L ได้โครมา
โทแกรมดังแสดงในรูปที่ 8 (ก) พบว่าสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ทั้งสามชนิด ไม่สามารถทําให้แยก
ออกจากกันได้ด้วยคอลัมน์ชนิดนี้
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เมื่อใช้คอลัมน์ชนิดที่ 2 : Hypersil ODS-3 ขนาด 4.60×150 mm มาใช้แยกสารละลายมาตรฐาน
เคอร์คูมินอยด์ ได้โครมาโทแกรมดังแสดงในรูปที่ 8 (ข) พบว่าสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ทั้งสาม
ชนิด แยกออกจากกันได้ไม่ดี มีค่า resolution ต่ํา จึงไม่สามารถใช้คอลัมน์ชนิดนี้มาทําการแยกสารได้
เมื่อใช้คอลัมน์ชนิดที่ 3 : Inertsil ODS-3 ขนาด 4.60×150 mm มาใช้แยกสารละลายมาตรฐาน
ผสมเคอร์คมู ินอยด์ ได้โครมาโทแกรมดังแสดงในรูปที่ 5 (ค) พบว่าสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมนิ อยด์ทั้ง
สามชนิด แยกออกจากกันได้ดี มีค่า resolution เป็นที่ยอมรับได้ และใช้เวลาในการวิเคราะห์ 6 นาที จึง
เลือกใช้คอลัมน์ชนิดนี้มาใช้ในการแยกสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นได้
การศึกษาอัตราการไหล (flow rate) ที่เหมาะสม : จากการศึกษาอัตราการไหลของระบบที่อัตรา
การไหล 0.5, 1.0 และ 1.5 mL/min ตามลําดับ จากการทดลองพบว่า เมื่อลดอัตราการไหลของวัฏภาค
เคลื่อนที่เป็น 0.5 mL/min ปรากฏว่าสารเคอร์คูมินอยด์ของทั้งสามชนิดไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และ
เมื่อเพิ่มอัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่เป็น 1.0 mL/min ได้พีคของสารเคอร์คูมินอยด์ของทั้งสามชนิด
แยกออกจากกันได้ดี แต่เมือ่ เพิ่มอัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่เป็น 1.5 mL/min นั้นทําให้สารที่
ต้องการแยกออกเร็วขึ้นและไม่สามารถแยกพีคของฺสารเคอร์คูมินอยด์ของทั้งสามชนิดได้ จึงเลือกอัตราการ
ไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่เท่ากับ 1.0 mL/min ให้ผลการทดลองที่เหมาะสมที่สุด และจากโครมาโทแกรมรูป
ที่ 4 bisdemethoxycurcumin (BDMC) มี retention time เท่ากับ 4.47 นาที, demethoxycurcumin
(DMC) มี retention time เท่ากับ 4.91 นาที และ curcumin (C) มี retention time เท่ากับ 5.46 นาที
ตามลําดับ
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(ก)

(ข)

(ค)
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รูปที่ 5 แสดงลักษณะโครมาโตแกรมของสารมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ด้วยคอลัมน์
(ก) Chromolith RP-18 ขนาด 4.60×25 mm
(ข) Hypersil ODS-3 ขนาด 4.60×150 mm
(ค) Inertsil ODS-3 ขนาด 4.60×150 mm
ผลการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์
ผลการศึกษาขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัด (limit of detection) : จากการศึกษาขีดจํากัดต่ําสุด
ของการตรวจวัด (Limit of detection) เพื่อดู sensitivity ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณ BDMC, DMC และ C
พบว่ามีค่าขีดจํากัดต่ําสุดที่สามารถตรวจวัดได้ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.10 mg/L ของ BDMC, 0.14 mg/L
ของ DMC และ 0.15 mg/L ของ C ตามลําดับ
ผลการศึกษาขีดจํากัดของการวิเคราะห์ปริมาณ (limit of quantitation) : พบว่ามีค่าขีดต่ําสุดที่
สามารถวิเคราะห์ได้ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.32 mg/L ของ BDMC, 0.49 mg/L ของ DMC และ 0.51
mg/L ของ C ตามลําดับ
ผลการศึกษาความเป็นเส้นตรง (linearity) : เมื่อตรวจวัดปริมาณสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมิ
นอยด์ที่ช่วงความเข้มข้น 5-20 mg/L ที่ได้จากการทดลองทั้ง 2 วันพบว่าค่า R2 ของทั้ง 2 วันมีค่ามากกว่า
0.99 และมีความคงตัวของเส้นกราฟทั้ง 2 วันสูงโดยดูจากค่า slope และค่า R2
ผลการศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรง (linear ramge) : โดยการเพิ่มความเข้มข้นตั้งแต่ 5 mg/L ถึง
500 mg/L แล้วดูความเป็นเส้นตรงของกราฟได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใต้พีคกับความเข้มข้น
ของสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินอยด์ จะได้กราฟที่ให้ค่าความเป็นเส้นตรงของ BMDC, DMC และ C
ในช่วงความเข้มข้น 5-200 mg/L
ผลการศึกษาความแม่นยํา(precision) : โดยศึกษาค่า repeatability และ reproductability
คํานวณหาค่า % RSD ของผลการทดลอง ได้ค่า % RSD ไม่เกิน ±5% จะอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ดัง
รายละเอียดผลการทดลองในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 แสดงค่าความแม่นยําของวิธีวิเคราะห์
ความเข้มข้น
(mg/L)

Repeatability

Reproductability

(% R.S.D)

(% R.S.D)

BDMC DMC

C

BDMC

DMC

C

5

0.57

0.75

0.30

0.89

1.99

1.22

10

0.89

1.85

2.82

0.78

2.92

2.82

15

0.82

1.96

1.93

0.63

1.94

1.80

20

1.71

1.10

4.24

0.86

3.87

3.84

ผลการศึกษาความถูกต้อง (accuracy) : การศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โดยการคํานวณหาค่า %
recovery ดังรายละเอียดผลการทดลองในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ตารางแสดงค่า % recovery ของตัวอย่างขมิ้น
ตัวอย่าง
A1

A2

A3

A4

A5

สารสําคัญ

% recovery

BDMC

98.49

DMC

102.19

C

96.57

BDMC

101.46

DMC

97.11

C

97.19

BDMC

97.75

DMC

95.06

C

97.71

BDMC

98.88

DMC

95.80

C

95.68

BDMC

97.22

DMC

96.84
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C1

C2

C

96.83

BDMC

97.04

DMC

96.73

C

95.95

BDMC

96.01

DMC

97.66

C

99.73

สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์โดยเทคนิค HPLC พบว่าให้ค่า LOD และ LOQ ที่ความเข้มข้น
0.10 mg/L ของ BMDC, 0.14 mg/L ของ DMC และ 0.15 mg/L ของ C ตามลําดับ และขีดต่ําสุดที่
สามารถวิเคราะห์ปริมาณได้ที่ความเข้มข้น 0.32 mg/L ของ BMDC, 0.49 mg/L ของ DMC และ 0.50
mg/L ของ C ตามลําดับ ดังนั้นเทคนิคทางโครมาโตกราฟีที่ได้พัฒนาขึ้นสําหรับวิเคราะห์หาปริมาณเคอร์คูมิ
นอยด์สามารถวิเคราะห์หาปริมาณสารสําคัญได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ซึ่งวิธีการนี้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์หาปริมาณเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและพืชสมุนไพรได้
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ประสบการณ์ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน
Stroke caregivers’ care giving experiences
โรชินี อุปรา1* ชลธิชา เรือนคํา 2 เจนนารา วงศ์ปาลี 3 เอกชัย กันธะวงศ์ 4
Roshnee Oupra 1* Chonthicha Ruengkhome2 Jennara Wongpalee3 Ekachai Kantawong4

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทภาระ และความต้องการของผู้ที่ให้การดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึก (In dept Interview) ในผู้ดูแล
ผู้ป่วยที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านเป็นเวลาอย่างต่ํา 1 ปี จํานวน 10 ราย เป็นหญิง 6 ราย
ชาย 4 ราย ผู้ดูแล 7 รายเป็นบุตรของผู้ป่วย และ 3 รายเป็นคู่ครอง การสัมภาษณ์แต่ละครั้งใช้เวลา
ประมาณ 45 นาที ถึงหนึ่งชั่วโมง และ ความถี่ในการสัมภาษณ์โดยเฉลี่ยรายละ 3 ครั้ง ข้อมูลที่เป็นข้อความ
ที่แสดงออกถึงบทบาท และภาระหน้าที่ กิจกรรมในการดูแลผู้ป่วย ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความรู้สึก
นึกคิด และ ความต้องการของผู้ดูแลได้ถูกนํามาวิเคราะห์โดยการนําเนื้อหาของข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่
สรุป และ นําเสนอในเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านมี2 บทบาทหลักคือบทบาทในการ
เป็นผู้ให้การดูแล และผู้ช่วยเหลือ โดยเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ป่วยในด้านการจัดหาสิ่งของและบริการ
ช่วยเหลือกิจวัตรประจําวัน (ADL: Activity of daily living) ให้การสนับสนุนในด้านสังคม และให้การ
สนับสนุนในเรื่องของจิตใจ ส่วนภาระในการดูแลที่เกิดขึ้นจากการดูแลสมารถแบ่งได้ในเชิงรูปธรรม และ
นามธรรม ในรูปธรรมเช่นภาวะเศรษฐกิจ การพักผ่อนและสุขภาพร่างกาย การขาดการสังสรรค์กับเพื่อน
บ้านหรือบุคคลใกล้ชิด ความขัดแย้งในครอบครัว ส่วนในรูปแบบนามธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็นแง่บวก
และแง่ลบ แง่บวกเช่น ความภูมิใจที่ได้ดูแลบิดา มารดา ส่วนแง่ลบเช่นความรู้สึกกดดัน เบื่อหน่าย ในแง่ของ
ความต้องการผู้ดูแลมีความต้องการข้อมูลในการดูแล และการให้บริการที่ต่อเนื่อง
*1

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
3
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
4
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
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ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนําไปพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระบบการสนับสนุน และให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเพื่อลดภาระผู้ดูแลตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง อีกทั้งสามารถนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คําสําคัญ: ประสบการณ์, ผู้ให้การดูแล, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, บทบาท, ภาระ, ความต้องการ
Abstract
The objective of this qualitative study is to find out about stroke family
caregivers experience in providing care to stroke survivors at home regarding their role,
burden and needs. In-depth Interview were main approach employed in order to find out
about stroke family caregivers experience. The sample were stroke family caregivers who
had been providing care to stroke survivors at home continuously for at least one year.
Ten stroke family caregivers were interviewed of who were six female and four male.
Seven of them were stroke survivors’ children and three were their spouse. Each
interview lasted from 45 minute to one hour, frequency of time being interview were atleast three times for each caregivers. Data relevant to caregiving role burden and needs
were analyzed, grouped and major theme were presented.
The results of the study revealed that the family caregivers had two majors role
in providing care which was care manager and care provider. They mainly help in
activities of daily living (ADL) and provide social and mental support. Burden were
categorized into two categories which were objective burden and subjective burden, for
example economics problems, health status, resting time, lack of leisure time and family
conflict were considered as objective burden. Subjective burden were been categorizes
into positive and negative burden. Positive burden were burden which make they feel
faithful to care for their loved ones, and negative burden were frustration and burnout.
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Regarding need, all family caregivers need more information and social support such as
continuity of care.
Results from this study could be taken forward to support or develop home
health care for stroke patients at home as well as provide more relevant information to
reduce burden on family caregivers. In addition results from this study, can also be used
in nursing studies
Keywords: stroke ; caregiver; care giving; experiences
บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองหรือที่นิยมเรียกกันว่า “Stroke” ในทางการแพทย์มักจะเรียกกันว่า CVD
"Cerobrovascular disease" คนไทยเรียกโรคอัมพาตนั้นเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางระบบ
ประสาทอย่างเฉียบพลัน เกิดจากการอุดตัน ตีบ หรือ แตก ของเส้นเลือดที่ไหลเวียนไปเลี้ยงสมอง(นิพนธ์
พวงวรินทร์, 2543; Aho et al., 1980)โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุขที่พบบ่อย
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหากรอดชีวิตมักมีความพิการหลงเหลือ (พัชรวิมล คุปต์นิรัตศัยกุล, 2543; กิ่ง
แก้ว ปาจรีย์, 2547)โรคหลอดเลือดสมองไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ป่วยแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวผู้ป่วยด้วย (Morimoto, Schreiner, & Asano, 2001; Palmer & Glass,
2003; Sit, Wong, Clinton, Li, & Fong, 2004) เนื่องจากความสามรถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่
จํากัด ทําให้ผู้ป่วยมีข้อจํากัดในการดูแลตนเอง จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องที่
บ้าน(Teel, Duncan, & Lai, 2001)
ในประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองจะเข้ารับการรักษาพยาบาลจนพ้นขีด
อันตรายและอาการทั่วไปคงที่ หลังจากนั้นจะจําหน่ายกลับบ้าน และให้ญาติดูแลต่อ(Family caregiver)
ทั้งนี้เนื่องจากความเสื่อมของหลอดเลือดสมองทําให้ผู้ที่รอดชีวิตส่วนใหญ่มักมีความพิการหลงเหลืออยู่
และเกิดความบกพร่องในด้านต่างๆ ของร่างกายได้แก่อัมพาต การสูญเสียการรับความรู้สึก กลืนลําบาก
พูดลําบาก เดินเซ ตามองไม่เห็น มองเห็นภาพซ้อนและปัญหาการควบคุมการขับถ่าย รวมถึงปัญหาด้าน
จิตใจ และพฤติกรรม ภาวะซึมเศร้า(Bakas, Austin, Okonkwo, Lewis, & Chadwick, 2002; Bhogal,
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Teasell, Foley, & Speechley, 2004) ผลของโรคระยะยาวยังกระทบต่อความผาสุกด้านจิตสังคม ทั้งของ
ผู้ป่วย และญาติผู้ให้การดูแล (Belciug, 2006)
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองจําเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่นเนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้
เวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาลายาวนาน ญาติ หรือ ครอบครัว
ของผู้ป่วยจึงเป็นส่วนสําคัญในการให้การดูแลผู้ป่วย ความรับผิดชอบในการดูแลจึงเป็นหน้าที่ที่สําคัญของ
ครอบครั ว ส่ ง ผลให้ ส มาชิ ก ในครอบครั วต้ อ งปรับ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารดํ า เนิ นชี วิ ต เพื่ อให้ เ กิ ดความสมดุ ล ของ
ครอบครัว (McCullagh, Brigstocke, Donaldson, & Kalra, 2005; Subgranon & Lund, 2000)
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจําเป็นต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการฟื้นฟูสภาพจึงเป็น
ปัญหาสําหรับผู้ดูแลที่ต้องรับภาระหนักและยาวนานในบางรายส่งผลกระทบแก่ผู้ดูแลทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ และอารมณ์บทบาทและด้านการเงิน (Sit et al., 2004; Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne, &
Lees, 2004; Teel et al., 2001)นอกจากนั้นครอบครัว หรือ ญาติจะต้องเป็นผู้ที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วย
ทั้ง ๆ ที่บางครอบครัวไม่มีความรู้/หรือมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอ(Brereton & Nolan, 2000;
Jullamate, Azeredo, Paul, & Subgranon, 2006)
การศึกษาประสบการณ์ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านในด้านบทบาท ภาระ
และความต้องการของญาติผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านนั้นเป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้
ทราบถึ ง ปั ญ หาและความต้ อ งการของผู้ ดู แ ลเพื่ อ ที่ จ ะสามารถนํ า ไปเป็ น แนวทางในการวางแผนการ
พัฒนาการเตรียมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน และ พัฒนาการดูแลผู้แลป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง และ เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน
2. เพื่อศึกษาภาระในการดูแลผู้ป่วยของผูด้ ูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน
3. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน
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วิธีการศึกษา
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาท ภาระ และ ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่บ้านโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นญาติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการักษาที่โรงพยาบาลและ
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง (acute stroke) เป็นครั้งแรก (ตามนิยามของ
องค์การอนามัยโลก) ผู้ป่วยและญาติต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดเอาไว้ ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงราย และภายหลังจากที่ได้จําหน่ายกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว ผู้ดูแล หรือญาติผู้ดูแลผู้ป่วยต้องเป็นผู้ที่ให้
การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนืองที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีโดยนับจากวันที่จําหน่ายออกจากโรงพยาบาล ทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview)
การคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาเป็นญาติที่ให้การดูแล และต้องเป็นผู้ดูแลหลักที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง (acute stroke) เป็น
ครั้งแรก (ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก) สามารถเข้าใจภาษาไทยและสื่อสารได้อาศัยอยู่ที่บ้าน
ระยะเวลาการเจ็บป่วยมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปีนับจากวันที่จําหน่ายออกจากโรงพยาบาลมีผู้ดูแลที่บ้าน
และญาติหรือผู้ดูแลต้องเป็นผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยเมื่อจําหน่ายกลับบ้าน โดยมีหน้าที่หลักในการให้ความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ อาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย และให้การดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
เมื่อได้ผู้ป่วยและผู้ดูแลตรงตามคุณสมบัติทตี่ ้องการแล้ว ผู้ป่วยและญาติจะได้รับการติดต่อจากทีม
ผู้วิจัย เพื่ออธิบายถึงวิธีการศึกษาวิจัยพร้อมมอบเอกสารคําชี้แจงในการวิจัย และใบยินยอมคําร่วมการวิจัย
แก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลเพื่อนํากลับไปอ่านและให้ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเอง โดยความสมัครใจ ถ้า
ผู้ป่วยและญาติ ยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทีมผู้วิจัย จะขอความร่วมมือให้เซ็นต์ใบ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย และชี้แจงให้ทราบว่า สามารถถอนตัวจากการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ถ้าหากกลุม่ ตัวอย่างยินยอมที่จะเข้าร่วมวิจัยแต่ไม่ต้องการเซ็นต์เอกสารยินยอมเข้าร่วมก็สามารถทําได้
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังการแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและ
มีผู้ช่วยวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยจะติดต่อกับผู้ป่วยและญาติ และนัดวันสัมภาษณ์เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 45

นาที ถึงหนึ่งชั่วโมง และ ความถี่ในการ

สัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของข้อมูล (saturation of data) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key-Informants) คือ
ญาติผู้ให้การดูแลหลักแก่ผู้ป่วยโรคหลอดโลหิตในสมอง และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ป่วย เป็น
ผู้ให้การดูแลมานานอย่างน้อย 1 ปี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลผูป้ ่วย โดยดัดแปลงมาจากเครื่องมือของ
โรชินี อุปรา (Oupra, 2007 )
2. แนวคําถามเกี่ยวกับบทบาท ภาระ และ ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโดยผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
3. เครื่องบันทึกเสียง
4. ตัวผู้วิจัย
การพิทักษ์สิทธิ และความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมการศึกษา
ผู้วิ จั ย จะทํ า การชี้แ จงต่ อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งว่ า การเข้ าร่ วมการวิจั ย จะเป็ น ความสมั ค รใจของกลุ่ ม
ตัวอย่าง จะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่าง/หรือต่อการรักษาของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจะได้รับใบ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการวิจัย เพื่อศึกษาก่อนตัดสินใจเข้าร่วมการศึกษาหากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว เกิดเปลี่ยนใจภายหลังก็มีสิทธิขอถอนตัวโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัย จะเก็บเป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะสําหรับวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้จะไม่มีการ
ระบุ ชื่ อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การวิ จั ย นี้ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะเสี่ ย งหรื อ อั น ตรายใด ๆ ต่ อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และ
ผู้ดําเนินการวิจัยก็ผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ในการดูแลและให้คําแนะนําผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
ในสมองและผู้ดูแล
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ผลและการอภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ดูแลจํานวน 10 ราย เป็นหญิง 6 ราย ชาย 4 ราย ผู้ดูแล 7
ราย เป็นบุตรของผู้ป่วย และ 3 รายเป็นคู่ครองลักษณะครอบครัวครอบครัวขยาย7ครอบครัวและครอบครัว
เดี่ยว 3ครอบครัว ผู้ป่วยโรคหลอดโลหิตเป็นเพศชาย 8 รายเพศหญิง 2 ราย ผู้ให้การดูแลหลักมีอายุตั้งแต่
28 ปี ถึง 63 ปี อาชีพของผู้ดูแลเป็นแม่บ้าน 4 ราย มีรายได้จากบุตรหลานที่ประกอบอาชีพแล้วให้การ
ช่วยเหลือ มีกิจการร้านขายของชํา 1 ราย อาชีพค้าขายและรับจ้าง 4 รายข้าราชการบํานาญ 1 ราย
ผลการวิจัยพบว่าภาวะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทําให้สมาชิกผู้ให้การดูแล และสมาชิกในครอบครัวที่
เจ็บป่วยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ทําให้ต้องรับผิดชอบในภาระหน้าที่มากกว่าเดิมและ ภาระงานที่
เพิ่มเป็นการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง และต้องประคับประคองให้สมาชิกคนอื่นในครอบครัวให้
สามารถดําเนินชีวิตต่อไป การดูแลผู้ป่วยส่งผลให้ผู้ให้การดูแลได้รับผลกระทบต่อร่างกายได้แก่ความเหน็ด
เหนื่อยจากการดูแล ภาวะสุขภาพที่สุดโทรมลง ด้านจิตใจเกิดความรู้สึกท้อแท้ กดดัน เบื่อหน่ายจากอาการ
และพฤติกรรมของผู้ป่วยที่รบกวนสุขภพจิตใจก่อให้เกิดความเครียด นอกจากนั้นบทบาทหน้าที่ที่ต้องปรับ
ให้เข้ากับสถานการณ์ซึ่งรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากการรักษาผู้ป่วย และในผู้ดูแลบางรายต้อง
หยุดงานเพื่อให้การดูแลผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของแฮนด์ และ เฮลีย์ (Han

&

Haley,1999) ที่ศึกษาครอบครัวที่มีบทบาทในการให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง และให้การ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติภารกิจประจําวัน ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ สุขภาพจิต และเศรษฐกิจ รวมถึง
ปัญหาในที่ทํางาน นอกจากนั้นยังพบว่าบทบาทและภาระที่ต้องให้การดูแลผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังเป็นระยะ
เวลานานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม (Dennis,

O'Rourke,

Lewis, Sharpe, & Warlow, 1998; Teel et al., 2001; Van Exel, Koopmanschap, Van den Berg,
Brouwer, & Van den Bos, 2005)
ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยไม่มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยเนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้
ถูกต้อง เช่นการให้อาหารทางสายยาง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูแลสายสวนปัสสาวะ มีความต้องการ
ข้อมูลที่ตรงกับอาการผู้ป่วย และต้องการให้มีบุคลลากรทางสุขภาพเป็นผู้คอยให้คําแนะนําที่สอดคล้องกับ
อาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาถึงความต้องการของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดในสมองว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลในการดูแลรักษาพยาบาลที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ และการ

57

ช่วยเหลือในการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย(Jullamate et al., 2006)แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังพบว่า
ผู้ดูแลส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกพึงพอใจในบทบาทการดูแลผู้ป่วย และยินดีที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วย เนื่องจากมี
ความเชื่อในเรืองของความกตัญญูกตเวที และการให้การดูแลผู้ป่วยทําให้มีโอกาสทดแทนพระคุณบิดา
มารดา
ในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านมีสอง บทบาท
หลักคือบทบาทในการเป็นผู้ให้การดูแล และผู้ช่วยเหลือ โดยเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ป่วยในด้านการจัดหา
สิ่งของและบริการช่วยเหลือกิจวัตรประจําวัน (ADL: Activity of daily living) ให้การสนับสนุนในด้าน
สังคม และให้การสนับสนุนในเรื่องของจิตใจ ส่วนภาระในการดูแลที่เกิดขึ้นจากการดูแลสมารถแบ่งได้ในเชิง
รูปธรรม และนามธรรม ในรูปธรรมเช่นภาวะเศรษฐกิจ การพักผ่อนและสุขภาพร่างกาย การขาดการ
สังสรรค์กับเพื่อนบ้านหรือบุคคลใกล้ชิด ความขัดแย้งในครอบครัว ส่วนในรูปแบบนามธรรมสามารถแบ่ง
ออกได้เป็นแง่บวก และแง่ลบ แง่บวกเช่น ความภูมิใจที่ได้ดูแลบิดา มารดาและ คู่ครอง

ส่วนแง่ลบเช่น

ความรู้สึกกดดัน เบื่อหน่าย ในแง่ของความต้องการผู้ดูแลมีความต้องการข้ อมูลในการดูแล และการ
ให้บริการที่ต่อเนื่อง
การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน
2. เพื่อประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาพยาบาล
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการเตรียมผู้ดูแลผู้ปว่ ยก่อนรับบทบาทผู้ดูแล
เอกสารอ้างอิง
กิ่งแก้ว ปาจรีย์. 2547. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. กรุงเทพฯ : สถานเทคโนโลยี
การศึกษาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
นิพนธ์ พวงวรินทร์. 2534. โรคหลอดเลือดสมอง (stroke). กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์.
พัชรวิมล คุปต์นิรัตศัยกุล. 2543. เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. ในวิศาล คันธารัตนกุล
และภาริส วงแพทย์ (บรรณาธิการ), คู่มือเวชศาสตร์ฟื้นฟู (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : โอลิสติก
พับลิชชิง.
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การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูในบัวสายเขตอบอุ่นและเขตร้อน
Comparative Morphology of Pollen Grains in Hardy and Tropical Water-lilies
Maliwan Nakkuntod1*
มลิวรรณ นาคขุนทด*

บทคัดย่อ
จากการศึกษาละอองเรณูของพืชสกุลบัวสาย (Nymphaea) 24 สายพันธุ์ ได้แก่ บัวสายเขตอบอุ่น
หรือบัวสายฝรั่ง 8 สายพันธุ์ บัวสายเขตร้อน 15 สายพันธุ์ และบัวสายยักษ์ออสเตรเลีย 1 สายพันธุ์ ด้วย
วิธีอะซิโตไลซิส เพื่อนํามาตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาละอองเรณูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเลนส์
ประกอบ ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าละอองเรณูของบัวสายทุกสายพันธุ์มี
ลักษณะเป็นละอองเรณูเดี่ยวที่มีช่องเปิดแบบ zonasulculateยกเว้นบัวสายยักษ์ออสเตรเลีย (Nymphaea
gigantean

Hook

f.)

ที่ไม่มีช่องเปิด โดยรูปร่างของละอองเรณูมีความผันแปรจากค่อนข้างกลม

(suboblate) ถึงกึ่งรี (subprolate) และลวดลายบนผนังละอองเรณูมีหลายแบบ ได้แก่แบบ baculate,
gemmate, perforate, wart, echinate และ psilate นอกจากนี้ยังพบว่าลวดลายบนผนังละอองเรณูของ
บัวสายเขตอบอุ่นหรือบัวสายฝรั่งมีลักษณะที่แตกต่างจากบัวสายเขตร้อนอย่างชัดเจน ดังนั้นลักษณะละออง
เรณูของพืชสกุลนี้จึงสามารถนํามาใช้ในการจัดจําแนกในระดับต่ํากว่าสกุลและระดับชนิดได้
คําสําคัญ: สัณฐานวิทยาละอองเรณู, บัวสาย
Abstract
Pollen grain of twenty-four cultivars of the water-lilies, Nymphaea (eight of hardy
water-lilies, fifteen of tropical water-lilies and one of gigantic Australian water-lily) has
been undertaken by acetolysis method. The palynological characters were examined by
compound light microscope and scanning electron microscopes. The results showed that
1
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most water-lily cultivars are monad pollens with zonasulculate except for gigantic
Australian water-lily (Nymphaea gigantean Hook f.) is inaperturate. The pollen shape
varies from suboblate to subprolate. Exine sculptures of these cultivars are baculate,
gemmate, perforate, wart, echinate and psilate. From this study, pollens of hardy waterlily cultivars are quite different from tropical water-lily cultivars in the case of exine
sculpturing. Therefore, pollen morphology is useful to classify in intrageneric and species
levels of each water-lily cultivars.
Keywords: pollen morphology, waterlily, Nymphaea
บทนํา
พืชในสกุลบัวสาย (Nymphaea L.) จัดเป็นพืชน้ําที่อยู่ในวงศ์ Nymphaeaceae พบประมาณ 50
ชนิด แพร่กระจายพันธุ์ทั่วโลก สามารถแบ่งบัวสายได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบัวสายยักษ์ออสเตรเลีย
ซึ่งเป็นบัวสายพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียโดยลักษณะเด่น คือ การมีเกสรเพศผู้เป็นเส้นจํานวนมาก ใบ
สีเขียวมีลักษณะปลายใบมน โคนใบปิด ขอบใบจักห่างไม่เป็นระเบียบ มีกลีบดอกจํานวนมาก กลีบดอกมี
หลายสี เช่น ขาว ชมพู ฟ้า รู้จักกันดีในชื่อบัวไจแกนเทีย (Nymphaea gigantean Hook. f.) เป็นต้น กลุ่ม
บัวสายเขตอบอุ่นหรือบัวสายฝรั่งเป็นบัวที่มีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกา ลักษณะรากและลําต้นคล้ายกับบัว
สายของไทย แต่สามารถปรับตัวอยู่ในประเทศเขตร้อนได้ มีลักษณะใบค่อนข้างกลม ปลายใบมน โคนใบเปิด
ขอบใบเรียบ ใบมีหลายสีเช่น เขียว ม่วง ลักษณะดอกจะบานกลางวัน ทรงดอกเมื่อบานจะเป็นรูปถ้วย กลีบ
ดอกจํานวนมาก ปลายกลีบดอกจะมน เกสรเพศผู้จํานวนมาก และกลุ่มบัวสายเขตร้อน ซึ่งมีลักษณะทั่วไป
คล้ายกับบัวสายฝรั่ง แต่ทรงกลีบดอกเมื่อบานจะมีลักษณะครึ่งวงกลม ใบรูปหัวใจหรือกลม ขอบใบจัก สี
ของใบและสีของกลีบดอกมีความหลากหลายแล้วแต่ชนิดของบัว โดยในกลุ่มของบัวสายเขตร้อนยังแบ่งย่อย
ได้เป็น กลุ่มบัวกินสายที่มีช่วงการบานของดอกเวลากลางคืน (18.00 น. ถึง 11.00 น.) เกสรเพศผู้เป็นแผง
รอบรังไข่ ปลายเกสรเพศผู้ไม่มีรยางค์ ขอบใบจักเป็นระเบียบและกลุ่มบัวผัน บัวเผื่อน ที่มีช่วงการบานของ
ดอกเวลากลางวัน (05.30 น. ถึง 18.00 น.) เกสรเพศผู้จํานวนมากรอบรังไข่ ปลายเกสรเพศผู้มีรยางค์ ขอบ
ใบจักไม่เป็นระเบียบ (Slocum, 2005)
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นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าประเทศไทยนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและสามารถใช้เป็นอาหารได้ โดยมี
มูลค่าการส่งออกมากที่สุดอยู่ในอันดับที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2545 (สุกัญญา, 2548) ปัจจุบันประเทศไทยพบพืช
สกุล Nymphaea อยู่หลายชนิดและหลากหลายสายพันธุ์ ตัวอย่างเช่น บัวแดง หรือ สัตตบรรณ (N.
rubra) บัวกินสาย (N. lotus) บัวเผื่อน (N. stellata) บัวผัน (N. capensis) เป็นต้น บัวสายในสกุลนี้หลาย
สายพันธุ์ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก อาจแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเช่น สีของกลีบดอก นอกจากนี้ยังมี
ทั้งที่เป็นบัวสายพันธุ์ปลูกและบัวสายที่พบในธรรมชาติอีกมากมายที่ยังไม่สามารถระบุชนิดหรือสายพันธุ์ได้
อย่างถูกต้อง ดังนั้นการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาละอองเรณูของพืชกลุ่มนี้จึงน่าจะเป็นส่วนช่วยในการจัด
จําแนกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากมีรายงานก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับละอองเรณูสามารถ
อธิบายถึงวิวัฒนาการและการจัดจําแนกทางอนุกรมวิธานของพืชได้ (Kreunen and Osborn, 1999;
Perveen, 1999; Ghizali and Alla, 2001; Suksakij et al.,2007; Volkova and Shipunov, 2007)
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ลักษณะสัณฐานวิทยา ทั้งด้านรูปร่าง ขนาด ช่องเปิด และลวดลายบนผนัง
ละอองเรณูมาช่วยในการจัดจําแนกบัวสายที่ได้จากการเก็บตัวอย่างบริเวณภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
จากสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ
วิธีการศึกษา
1. เตรียมตัวอย่างบัวสายพันธุ์ปลูกที่ได้จากอ่างบัวรอบหอพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
บัวสายชนิดอื่นที่ได้จากแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวสาย สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ โดยเป็นบัวสายเขตอบอุ่นหรือ
บัวสายฝรั่งจํานวน 8 สายพันธุ์ บัวสายเขตร้อนจํานวน 15 สายพันธุ์ และบัวสายยักษ์ออสเตรเลียอีก 1 สาย
พันธุ์ รวมทั้งสิ้น 24 สายพันธุ์ (ภาพที่ 1) ซึ่งกําหนดให้บัวสายเขตอบอุ่นหรือบัวสายฝรั่ง 8 สายพันธุ์เป็น
ตัวอย่างสายพันธุ์ที่ 1 - 8 บัวสายเขตร้อน 15 สายพันธุ์เป็นตัวอย่างสายพันธุ์ที่ 9 - 23 และบัวสายยักษ์
ออสเตรเลียเป็นตัวอย่างสายพันธุ์ที่ 24 (ตารางที่ 1) พร้อมเก็บดอกและใบที่สมบูรณ์ เพื่อนํามาทําเป็น
ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงงานวิจัย (voucher specimens)
2. เตรียมตัวอย่างละอองเรณูผ่านด้วยวิธีดัดแปลงอะซิโตไลซิส (acetolysis) (Erdtman, 1952)
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1. เขี่ยละอองเรณูลงในถ้วยกระเบื้อง เติม KOH 10% ลงไปจนท่วมตัวอย่าง นําไปต้มให้ KOH
เดือดประมาณ 2 นาที เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับละอองเรณู ในขณะที่ต้มต้องระวังอย่าให้ KOH แห้ง
คอยหมั่นเติมอยู่เสมอ
2. นําละอองเรณูใน KOH ทั้งหมดเทผ่านถ้วยกรองลงในบีกเกอร์ (ถ้ามีตัวอย่างน้อยอาจจะใช้น้ํา
กลั่นฉีกผ่านถ้วยกรองไล่ละอองเรณูที่ติดค้างอยู่ในถ้วยกรอง) นําของเหลวในบีกเกอร์ถ่ายลงในหลอดทดลอง
นําเข้าเครื่องปั่นความเร็วประมาณ 1000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที ตัวอย่างละอองเรณูจะตกตะกอน
อยู่ที่ก้นหลอด เทส่วนของเหลวทิ้ง
3. เติมน้ํากลั่นลงในหลอดทดลอง เพื่อล้างละอองเรณู นําเข้าเครื่องปั่น 1 นาที เทของเหลวทิ้ง
ทั้งนี้เพื่อกําจัดน้ําให้หมดไป
4. เติม Glacial acetic acid ลงในหลอดแก้ว เข้าเครื่องปั่น 1 นาที เทของเหลวทิ้งเพื่อกําจัดน้ํา
ให้หมดไป มิฉะนั้นเมื่อเติม acetolysis mixture จะทําให้ปฏิกิริยารุนแรงอาจทําให้ละอองเรณูแตกเสียหาย
ได้ง่าย
5. กรรมวิธี acetolysis โดยเติม acetolysis mixture (9 : 1 acetic anhydride : cone.
Sulphuric acid) 1 มิลลิลิตร แล้วนําหลอดไปอุ่นในน้ําที่กําลังเดือดเป็นเวลา 1 นาที (ไม่ควรอุ่นหลอดที่เติม
acetolysis mixture เร็วหรือนานกว่า 1 นาที ถ้าใช้เวลาน้อยเกินไปจะทําให้ละอองเรณูมีสีจางและอาจมี
เศษอื่นปะปนอยู่มากเกินควร ถ้านานเกินไป น้ํายาจะทําให้ละอองเรณูมีสีเข้มเกินควร ผนังละอองอาจจะ
ถูกทําลายหรือผนังเหี่ยวย่น)
2
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รูปที่ 1 ตัวอย่างดอกบัวสาย 24 สายพันธุ์ที่นํามาศึกษา 1. Nymphaea ‘Perry’s Fire Opol’ 2. N. ‘Yuh – Ling’
3. N.‘Jasmine’ 4. N. ‘Mangkala ubol’ 5. N.‘Attraction’ 6. N. ‘Perry’s White Star’ 7. N.‘Splendida’
8. N. alba 9. N. ‘Mrs. Edwards Whitaker’ 10. N. ‘Director G.T. Moore’ 11. N. ‘Khanchana Deva’
12. N. ‘Miami Rose’ 13. N. ‘Mrs. George H. Pring’ 14. N. ‘White Lightening’ 15. N. ‘Sawang Jitra’
16. N. ‘Dao Thammanoon’ 17. N. ‘Maeploi’ 18. N. ‘Wood Blue Goddess’ 19. N. ‘Theppathan’
20. N. ‘Grand De White’ 21. N. ‘Nangkwag White’ 22. N. ‘Nangkwag Yellow’ 23. N. ‘Nangkwag
Violet’ 24. N. gigamtea

20
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างบัวสาย 24 สายพันธุ์ที่ใช้ในการศึกษา
สายพันธุ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อวิทยาศาสตร์ ICNCP
Nymphaea ‘Perry’s Fire Opol’
N. ‘Yuh-Ling’
N. ‘Jasmine’
N. ‘Mangkala ubol’
N. ‘Attraction’
N. ‘Perry’s White Star’
N. ‘Splendida’
N. alba
N. ‘Mrs. Edward Whitaker’
N. ‘Director G.T. Moore’
N. ‘Khanchana Deva’
N. ‘Miami Rose’
N. ‘Mrs. George H. Pring’
N. ‘White Lightening’
N. ‘Sawang Jitra’
N. ‘Dao Thammanoon’
N. ‘Maeploi’
N. ‘Woods Blue Goddess’
N. ‘Theppathan’
N. ‘Grand De White’
N. ‘Nangkwag White’
N. ‘Nangkwag Yellow’
N. ‘Nangkwag Violet’
N. gigantea

แหล่งที่มา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สวนหลวง ร.9

6. เมื่อครบเวลาอุ่นแล้ว นําหลอดไปเข้าเครื่องปั่นทันที 1 นาที เทน้ํายาทิ้ง (ควรเทลงในน้ําไหล)
จะเห็นละอองเรณูมีสีน้ําตาลเข้มหรือดํา ตกตะกอนอยู่ที่ก้นหลอด
7. ล้าง aceyolyzed pollen grains ด้วยน้ํากลั่น 2 ครั้ง เช่นเดียวกับข้อ 3 นําละอองเรณูที่ได้
ผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อที่จะ mount เป็นสไลด์ถาวร ต่อไป
8. กําจัดน้ําออกให้หมดโดยเติม ethanol 95% เข้าเครื่องปั่น 1 นาที เทของเหลวทิ้ง ล้างด้วย
absolute alcohol เข้าเครื่องปั่น 1 นาที เทของเหลวทิ้ง
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9. เมื่อเทของเหลงทิ้ง จะมีตะกอนอยู่ก้นหลอด นําส่วนหนึ่งไปถ่ายรูปโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) อีกส่วนหนึ่งนํามาผ่านขั้นตอนต่างๆ ต่อไป ล้างละอองเรณูอีกครั้งด้วย
benzene เข้าเครื่องปั่น 1 นาที เทของเหลวทิ้ง
10. ถ่ายละอองเรณูที่ตกค้างอยู่ก้นหลอดลงในขวดแก้วขนาดเล็ก (vial) แล้วเติม 99% glycerol
ลงไปในขวด 2 หยด (ถ้าตัวอย่างละอองเรณูมีจํานวนมาก ก็เติม glycerol เพิ่มลงไปอีกเพื่อให้ละอองเรณูไม่
เกาะกลุ่มกันแน่นจนเกินไป) ข้อสําคัญ คือ ใช้แท่งแก้วคน glycerol ให้ละลายเข้ากับ benzene ทุกครั้ง
11. เปิดฝาขวดแก้วทิ้งไว้ข้ามคืนจนกระทั่ง benzene ระเหยไปหมดเหลือแต่ตัวอย่างละอองเรณู
ที่ต้องการใน glycerol ซึ่งพร้อมที่จะนําไปเตรียมสไลด์ถาวรได้ต่อไป
12.

นําสไลด์ถาวรของละอองเรณูแต่ละชนิดไปศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้

แสง (LM) ดังนี้ สมมาตร (symmetry) รูปร่าง (shape) ขนาด (size) ขั้ว (polarity) ช่องเปิด (aperture)
และลวดลายของผนังละอองเรณู (exine sculpturing)
3. ศึกษาลวดลายบนผนังละอองเรณู รูปร่าง และช่องเปิด รวมถึงลักษณะต่างๆ ของละอองเรณู
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเลนส์ประกอบ รวมกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Agashe and
Caulton, 2009)
ผลและการอภิปราย
จากการศึกษาละอองเรณูของบัวสายทั้ง 24 สายพันธุ์ พบว่าบัวสาย 23 สายพันธุ์เป็นละอองเรณู
เดี่ยว ที่มีช่องเปิดคล้ายวงแหวนรอบละอองเรณูแบบที่เรียกว่า zonasulculate

(Erdtman,

1952;

Dalbgren and Clifford, 1982) มีเพียงบัวสายยักษ์ออสเตรเลียเท่านั้นที่ไม่มีช่องเปิด (รูปที่ 2-5) ซึ่งเป็น
ลักษณะการมีช่องเปิดยาว 1 ช่องนี้เป็นลักษณะจําเพาะของพืชสกุลบัวสาย และจัดว่าเป็นลักษณะที่โบราณ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสกุลบัวสายเมื่อเทียบกับพืชมีดอกวงศ์และสกุล
อื่น โดยพืชสกุลบัวสายถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Paleoherb (วรนุช ละอองศรี และ สันติ วัฒฐานะ, 2553) ซึ่งถือ
ว่าเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการต่ําเมื่อเทียบกับพืชมีดอกทั่วไป (Kreunen and Osborn, 1999; Doyle, 2005)
สาเหตุที่บัวสายยักษ์ออสเตรเลีย (N.gigantea) ไม่มีช่องเปิด อาจจะเนื่องมาจากบัวออสเตรเลียนี้อยู่ในกลุ่ม
ของ Apocarpiae ซึ่งแตกต่างจากทั้ง 23 สายพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่ม Syncarpiae ดังนั้นจึงควรศึกษาพืชในกลุ่ม
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Apocarpiae ให้มากขึ้นก็อาจได้ลักษณะละอองเรณูประจํากลุ่มนี้ได้ ขนาดของละอองเรณูพบตั้งแต่ขนาด
เล็กจนถึงขนาดกลาง ส่วนใหญ่มีละอองเรณูขนาดเล็กพบใน 14 สายพันธุ์ (10-24 ไมโครเมตร) และอีก 10
สายพั น ธุ์ เ ป็ น ละอองเรณู ข นาดกลาง (25-49 ไมโครเมตร) รู ป ร่ า งละอองเรณู มี ตั้ ง แต่ ค่ อ นข้ า งกลม
(suboblate) ถึงกึ่งรี (subprolate) ซึ่งสามารถใช้แยกระหว่างบัวสายเขตอบอุ่นหรือบัวสายฝรั่งและบัวสาย
เขตร้อนได้อย่างชัดเจน ลวดลายบนผนังละอองเรณูมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยที่บัวสายเขต
อบอุ่นหรือบัวสายฝรั่งนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 จะมีส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะแหลม
(echinate) ได้แก่ N. ‘Perry’s Fire Opol กลุ่มที่ 2 จะมีส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะเป็นท่อน (baculate)
ได้แก่ N. ‘Yuh-Ling’ กลุ่มที่ 3 จะมีส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะกลม (gemmate) ได้แก่ N. ‘Mangkala
ubol’ N. ‘Attraction’ และ N. Perry’s White Star และกลุ่มที่ 4 จะมีส่วนที่ยื่นออกมาที่มีทั้งลักษณะ
กลมและท่อน (baculate + gemmate) ได้แก่ N. ‘Jasmine’ N. ‘Splendida’ และ N. alba ขณะที่บัว
สายเขตร้อนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มเช่นกัน คือ กลุ่มที่ 1 จะมีผนังละอองเรณูค่อนข้างเรียบ (wart)
ได้แก่ N. ‘Mrs. Edward Whitaker’ N. ‘Director G.T. Moore’ N. ‘Mrs. George H. Pring’ N. ‘White
Lightening’ N. ‘Maeploi’ N. Woods Blue Goddess’ และ N. ‘Grand De White’ กลุ่มที่ 2 จะมีผนัง
ละอองเรณูแบบเป็นรู (perforate) ได้แก่ N. ‘Sawang Jitra’ และ N. ‘Nangkwag Violet’ กลุ่มที่ 3 จะมี
ผนังละอองเรณูเรียบ (psilate) ได้แก่ N. ‘Khanchana Deva’ N. ‘Miami Rose’ N. ‘Dao
Thammanoon’ N. ‘Theppathan’ และ N. ‘Nangkwag White’ กลุ่มที่ 4 จะมีผนังละอองเรณูค่อนข้าง
เรียบผสมกับมีรู (wart + perforate) ได้แก่ N. ‘Nangkwag Yellow’ ทั้งนี้ยังพบว่าบัวยักษ์ออสเตรเลีย
(N. gigantea) จะมีผนังละอองเรณูแบบที่มีส่วนยื่นออกมาเป็นท่อน เช่นเดียวกับ N. ‘Yuh-Ling’
ดังจะเห็นได้ว่าบัวสายเขตอบอุ่นหรือบัวสายฝรั่งนั้นบริเวณผนังละอองเรณูจะมีส่วนที่ยื่นนูนออกมา
ซึ่งมีทั้งลักษณะแหลม ท่อนและกลม ขณะที่ถ้าเป็นบัวสายเขตร้อนผนังละอองเรณูจะค่อนข้างเรียบหรือมีรู
ทําให้มองเห็นช่องเปิดได้ชัดเจน บางสายพันธุ์ช่องเปิดมีความกว้างมาก ทําให้มองดูคล้ายแฮมเบอร์เกอร์
ดังนั้นลักษณะละอองเรณูสามารถนํามาจัดกลุ่มพืชในสกุลบัวสายได้
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สรุป
พืชในสกุลบัวสายส่วนใหญ่มีช่องเปิดของละอองเรณูแบบช่องเปิดเดี่ยวหรือ 2 หรือ 3 โดยรอบ
ละอองเรณู แบบที่เรียกว่า zonasulculate มีเพียงหนึ่งชนิดที่ไม่มีช่องเปิดคือบัวสายยักษ์ออสเตรเลีย (N.
gigantea) นอกจากนี้ละอองเรณูของพืชในสกุลนี้ยังมีแตกต่างกันในเรื่องของรูปร่าง และลวดลายบนผนัง
ละอองเรณู โดยเมื่อพิจารณาที่รูปร่างของละอองเรณูสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ suboblate, prolate
spheroidal และ subprolate แต่เมื่อพิจารณาจากลวดลายพบผนังละอองเรณูอย่างกว้างๆ พบว่าสามารถ
แยกกลุ่มระหว่างบัวสายเขตหนาวหรือบัวฝรั่ง (สายพันธุ์ที่ 1-8) และบัวสายเขตร้อน (สายพันธุ์ที่ 9-23) ได้
อย่างชัดเจน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะละอองเรณูสามารถนํามาใช้ในการจัดจําแนกพืชสกุลบัวสายได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น อย่างน้อยก็สามารถแยกกลุ่มของบัวสายเขตอบอุ่นหรือบัวฝรั่งและบัวสายเขตร้อนได้ นอกจากการใช้
ลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว

ถือว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มีความสําคัญในการจัดจําแนกในระดับต่ํากว่า

สกุลและระดับชนิดได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการด้วย ละอองเรณูของบัว
สายที่มีลักษณะเป็นช่องเปิดเดี่ยวแบบ zonasulculate ถือว่าเป็นลักษณะของพืชที่มีวิวัฒนาการต่ํา จัดอยู่
ในกลุ่ม Paleoherb ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาทางดีเอ็นเอโมเลกุลทีพ่ บว่าบัวสายมีวิวัฒนาการต่ําในกลุ่ม
ของพืชมีดอกทั่วๆ ไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 2553 และความอนุเคราะห์สถานที่ รวมถึงสารเคมีใน
การทําวิจัยจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ
และ คุณวีรญา บุญเตี้ย ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างจากสวนหลวง ร.9 และให้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาที่
เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคุณเบญจรัตน์ สว่างวงษ์ และ คุณสุนสิ า ชวนยิ้ม ทีช่ ่วยในการถ่ายภาพละอองเรณูด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะมูลฝอยของประชาชนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุ โลก ผลการศึ กษาพบว่า ขยะมูลฝอย
ทั้งหมดมีปริมาณเฉลี่ย 684.85 กิโลกรัม/วัน โดยหอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมาก
ที่สุดเฉลี่ย 168.20 กิโลกรัม/วัน สําหรับองค์ประกอบขยะ มูลฝอยที่พบมากที่สุด คือ ขยะอินทรีย์ มีปริมาณ
เฉลี่ย 293.07 กิโลกรัม/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมา ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อ
และขยะอันตราย คิดเป็นร้อยละ 37.55, 15.15, 3.41 และ 1.10 ตามลําดับ สําหรับระบบการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยจะใช้ระบบถังใบเดียวในการรองรับขยะมูลฝอยจึงทําให้ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนําไป
กําจัด แต่ได้มีการแยกขยะรีไซเคิลภายในตัวอาคารก่อนรวบรวมนําไปกําจัดทิ้ง ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมี
ผลมาจากขาดประสิทธิภาพในการจัดการทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพถังรองรับขยะ การเก็บรวบรวม
และการกําจัดขยะ สําหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการลดปัญหาขยะมูลฝอย พบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่อยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 92.2 และเห็นด้วยกับการนําขยะ
ที่เคยใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งและการใช้ของใช้ที่ทําจากวัสดุธรรมชาติจะช่วยลดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ย่อยสลายยาก คิดเป็นร้อยละ 91.2 และ 91.0 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ขยะมูลฝอย, การจัดการขยะมูลฝอย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
* Corresponding author, e-mail : piyada333@hotmail.com

75

Abstract
The objectives of this study were to study on existing solid waste quantity and
composition, solid waste management system, solid waste management problems and
public participation in solid waste reduction at Pibulsongkram Rajabhat University (Ta Lae
Keaw), Phitsanulok Province. The results showed that the total solid waste generate per
day was 684.85 Kg. The solid waste was mostly found in Talaekaewniwes dormitory,
168.20 Kg./day. The composition of solid waste contained the highest amount of organic
waste, 293.07 Kg./day (42.79%), followed by general waste, recycling waste, infection
waste and hazardous waste which were 37.55%, 15.15%, 3.41% and 1.10% respectively.
One can system is used for solid waste collection which could cause of unsegregated
wastes before disposal. However, some recycling wastes were segregated collection prior
disposal for each building. The solid waste problems were caused by lack of efficient for
the management of trash cans, collection and disposal. For public participation in solid
waste management, most people want to participate in solving solid waste problems in
the university, (> 92.2%). Most people agree that some types of solid waste reusing is
resource utilization, (91.2%) and using of products made from materials has more
decrease amount of non-biodegradable waste, (91.0%).
Keyword: Solid waste, Solid waste management, Pibulsongkarm Rajabhat University
บทนํา
การเจริญเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเรื่องการ
จัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ในเขตชุมชนเมือง เนื่องจากสภาวะปัจจุบันที่ประชากรอยู่อย่างแออัด ทําให้
ปริมาณขยะมีมาก แต่ภาครัฐสามารถจัดเก็บได้แค่บางส่วน อีกทั้งกระบวนการกําจัดขยะยังไม่สามารถกําจัด
ได้หมดทําให้ส่วนที่เหลือก่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพและทัศนียภาพที่ดูแล้วไม่สบายตา สําหรับประเทศไทย
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ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีมากถึงกว่า 37,000 ตัน หรือ 13.5 ล้านตันต่อปี แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดการได้เพียง 60-80% เท่านั้น และเพียง 20 % ของส่วนนี้ที่นําไปฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ
นอกนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้สลายตัวตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนนี้เองที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชนชนในละแวกใกล้เคียง (ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว, 2554) สถาบันการศึกษาก็
จัดเป็นแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยที่สําคัญแห่งหนึ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีการทํากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
ของนักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่จํานวนมาก จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในสถานศึกษาของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยในสถานศึกษาของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากมีสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นและความต้องการในการศึกษาของประชาชนก็เพิ่มมากขึ้น จึงทําให้มี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นตามมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการเปิดรับ
สมัครนักศึกษาและเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมมากมาย อีกทั้งยังมีโครงการก่อสร้างอาคารเรียน และหน่วยงาน
ต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นทําให้ปริมาณ
ของขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่
แตกต่างกันทําให้เกิดประเภทและชนิดของขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งยากต่อการจัดการที่ถูกต้องและ
มีประสิท ธิภาพ ผู้ทํ าการศึ กษาได้ตระหนักถึ งความจําเป็ นและความสําคัญของการศึกษาปริ ม าณและ
ประเภทของขยะมูลฝอย สัดส่วนของขยะแต่ละประเภท ระบบและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปัญหาขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย
การสํารวจปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วน
ทะเลแก้ว) ในแต่ละวัน ซึ่งดําเนินการเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ศึกษาปริมาณขยะทั้งหมดที่รถเก็บขนขยะจาก อบต. บ้านคลอง ได้นําไปกําจัดในแต่ละวัน โดยการ
ชั่งขยะมูลฝอยทุกจุดภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ก่อนเก็บขึ้นรถเก็บขนขยะมูลฝอย และบันทึกผล โดยจะ
ทําการศึกษาทั้งหมด 3 ซ้ํา
2. ศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทและชนิดในแต่ละ
อาคาร หน่วยงาน และจุดตั้งถังขยะต่างๆ ที่สําคัญ จํานวน 23 จุด จุดละ 3 ซ้ํา ซึ่งในแต่ละจุดจะแยกชั่ง
น้ําหนักตามประเภทขยะที่สํารวจพบ
2. การศึกษาสถานการณ์ขยะมูลฝอย
การศึกษาสถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันจะเป็นการศึกษาปัญหาขยะมูลฝอย
จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การวัดเชิงปริมาณ และ
จากการสังเกต ซึ่งจะมีประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับถังรองรับขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอย และสภาพ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
3. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะ
การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การปั ญ หาขยะมู ล ฝอยของประชาชนใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประชากร
กลุ่มตัวอย่างจะเป็นประชากรภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยจํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างจะคํานวณจากสูตร
ของ Yammane (1997) ดังนี้
n

=

N
1+Ne2

เมื่อ n คือ จํานวนตัวอย่างที่ต้องการหา, N คือ จํานวนประชากร (15,664 คน), E คื อ ความคลาด
เคลื่อน (0.05)
ดังนั้นจํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่สามารถเป็นตัวแทนประชากรในเขตพื้นที่ดังกล่าว
เท่ากับ 390 ตัวอย่าง แต่มีการเก็บตัวของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
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1. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2. อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 3. อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร, 4. อาคารคณะวิทยาการจัดการ, 5. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ์, 6. อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา, 7. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์, 8. อาคารทีปวิชญ์, 9. อาคารกองพัฒนานักศึกษา,
10. อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ, 11. อาคารศึกษาพิเศษ, 12. อาคารปฏิบัติการคณะเกษตร, 13.
อาคารไพรัชพืชพันธุ์, 14. อาคารโรงนม, 15. อาคารโรงแรมเวียงแก้ว, 16. หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ, 17. หอพัก
อาจารย์และบ้านพักอาจารย์, 18. ศูนย์อาหารทะเลแก้ว, 19. ศูนย์อาหารคณะวิทยาการจัดการ, 20. โรงอาหารหลังอาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ์, 21. สแตนเชียร์ฝั่งมีหลังคา, 22. ศาลาหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา มหาวชิรลงกรณ์, 23. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างเพื่อสุ่มคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว)
ผลการศึกษา
1. ปริมาณขยะมูลฝอย
จากขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) มี
ปริมาณเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 684.85 กิโลกรัม/วัน แต่เนื่องจากแม่บ้านแต่ละอาคาร และหน่วยงานต่างๆมี
การคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลออกก่อนนํามาทิ้ง ขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดในแต่ละวันจึงมีปริมาณเฉลี่ย
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เท่ากับ 642.77 กิโลกรัม/วัน และจากการสํารวจ แต่ละอาคาร หน่วยงาน และบริเวณจุดตั้งถังขยะต่างๆ ใน
พื้นที่ที่ทําการศึกษา พบว่าหอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากที่สุด โดยมี
ปริมาณเฉลี่ย 168.20 กิโลกรัม/วัน คิดเป็นร้อยละ 24.56 รองลงมา ได้แก่ ศูนย์อาหารทะเลแก้ว ศูนย์
อาหารคณะวิทยาการจัดการ โรงอาหารหลังอาคารเฉลิม พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ์ และ
ศาลาหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ์ ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 93.85, 82.75,
47.20 และ 42.95 กิโลกรัม/วัน คิดเป็นร้อยละ 13.70, 12.08, 6.89 และ 6.27 ตามลําดับ สําหรับพื้นที่ที่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นน้อยที่สุดคือ อาคารโรงแรมเวียงแก้ว โดยมีปริมาณเฉลี่ยเพียงแค่ 4.95 กิโลกรัม/
วัน คิดเป็นร้อยละ 0.72 ดังแสดงในตารางที่ 1
2. องค์ประกอบขยะมูลฝอย
จากการสํารวจขยะมูลฝอยในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) สามารถแบ่ง
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
และติดเชื้อ ซึ่งผลจากการคัดแยกขยะมูลฝอยพบว่า ขยะอินทรีย์มีปริมาณมากที่สุดโดยมีปริมาณเฉลี่ย
เท่ากับ 293.07 กิโลกรัม/วัน คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมา ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อ
และขยะอันตราย มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 257.13, 103.77, 23.32 และ 7.56 กิโลกรัม/วัน คิดเป็นร้อยละ
37.55, 15.15, 3.41 และ 1.10 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 สัดส่วนขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในแต่ละประเภท พบว่าประเภทขยะอินทรีย์ มีเศษ
อาหารเป็นองค์ประกอบในปริมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.25 ของประเภทขยะอินทรีย์ทั้งหมด ส่วน
ประเภทขยะทั่วไป พบว่าถุงพลาสติกเป็นชนิดที่ทีปริมาณมากที่สุด มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 133.84 กิโลกรัม/
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วัน คิดเป็นร้อยละ 52.05 ของประเภทขยะทั่วไปทั้งหมด สําหรับขยะประเภทขยะรีไซเคิลที่พบมากที่สุดคือ
ขวดพลาสติก มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 32.70 กิโลกรัม/วัน แต่ขยะประเภทนี้มักจะถูกคัดแยกเพื่อนําไปขาย
ก่อนนําไปกําจัด สําหรับประเภทขยะอันตราย จากการคัดแยกพบว่า หลอดไฟฟูออเรสเซนต์ เป็นชนิดที่มี
ปริมาณมากที่สุด มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 กิโลกรัม/วัน คิดเป็นร้อยละ 30.29 ของประเภทขยะอันตราย
ทั้ ง หมด และประเภทขยะติ ด เชื้ อ พบผ้ า อนามั ย มี ป ริ ม าณมากที่ สุ ด โดยมี ป ริ ม าณเฉลี่ ย เท่ า กั บ 18.83
กิโลกรัม/วัน ดังแสดงในตารางที่ 2 ขยะทุกประเภทจะถูกรวบรวมและนําไปกําจัดโดยไม่ได้มีการแยกขยะ
อันตรายและติดเชื้อออก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่นําขยะไปกําจัดได้
ตารางที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละอาคาร หน่วยงาน และจุดตั้งถังขยะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
จุดเก็บตัวอย่าง
1. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
4. อาคารคณะวิทยาการจัดการ
5. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ์
6. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
7. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
8. อาคารทีปวิชญ์
9. อาคารกองพัฒนานักศึกษา
10. อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ
11. อาคารศึกษาพิเศษ
12. อาคารปฏิบัติการคณะเกษตร
13. อาคารไพรัชพืชพันธุ์
14. อาคารโรงนม
15. อาคารโรงแรมเวียงแก้ว
16. หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ
17. หอพักอาจารย์และบ้านพักอาจารย์
18. ศูนย์อาหารทะเลแก้ว
19. ศูนย์อาหารคณะวิทยาการจัดการ
20. โรงอาหารหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิรลงกรณ์
21. สแตนเชียร์ฝั่งมีหลังคา
22. ศาลาหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ์
23. ถังขยะซอยหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
รวม

ปริมาณเฉลี่ย
(กิโลกรัม/วัน)

ร้อยละ

14.07
16.05
9.17
5.75
27.70
27.73
24.15
22.75
6.55
11.00
8.05
6.35
6.10
9.40
4.95
168.20
16.53
93.85
82.75
47.20
27.75
42.95
5.85
684.85

2.05
2.34
1.34
0.84
4.04
4.05
3.53
3.32
0.96
1.61
1.18
0.93
0.89
1.37
0.72
24.56
2.41
13.70
12.08
6.89
4.05
6.27
0.85
100.00
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ตารางที่ 2 ปริมาณขององค์ประกอบขยะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประเภทขยะ
1. ขยะอินทรีย์
เศษอาหาร
ซากพืช
2. ขยะทั่วไป
ซองบะหมี่สําเร็จรูป
ถุงขนม
ถุงพลาสติก
เศษผ้า
ซองบุรี่
กระดาษชําระ
เซรามิค
โฟม
3. ขยะรีไซเคิล
แก้ว
กระดาษ
พลาสติก
ขวดพลาสติก
โลหะ/อโลหะ
กล่องนม
4. ขยะอันตราย
หลอดไฟฟูออเรสเซนต์
ถ่านไฟฉาย
ขวดยา
ขวดน้ํายา
กระป๋องสีสเปรย์
5. ขยะติดเชื้อ
ผ้าอนามัย
ผ้าอ้อม
พลาสเตอร์พันแผล
ถุงมือ

ปริมาณเฉลี่ย (กิโลกรัม/วัน)

ร้อยละ

205.89
87.18

70.25
29.75

12.51
25.44
133.84
6.04
1.42
46.92
2.15
28.8

4.86
9.89
52.05
2.35
0.55
18.25
0.84
11.2

14.19
24.08
10.62
32.7
4.72
17.46

13.67
23.21
10.23
31.51
4.55
16.83

2.29
0.07
2.05
2.42
0.74

30.29
0.88
27.11
31.94
9.77

18.83
3.42
0.73
0.33

80.77
14.65
3.14
1.43
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3. สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเรื่องขยะ
มูลฝอย โดยใช้เป็นค่าจัดเก็บขยะให้กับทาง อบต.บ้านคลอง เป็นจํานวนเงิน 18,000 บาท/ปี หรือเฉลี่ย 1,500
บาท/เดือน และค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ถุงดํา วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจํานวนเงิน
40,000 บาท /ปี สําหรับหอพักทะเลแก้วนิเวศได้มีการจัดการขยะมูลฝอยแยกส่วนออกจากการจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณในการใช้เป็นค่าจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัดให้กับ อบต.
บ้านคลอง เป็นจํานวนเงิน 10,800 บาท/ปี หรือเฉลี่ย 900 บาท/เดือน และค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ถุงดํา
วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท/ปี ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการกําจัดที่ต้องจ่าย
สําหรับการกําจัดขยะมูลฝอยให้ อบต. บ้านคลอง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 28,800 บาท/ปี
3.1 ถังรองรับขยะมูลฝอย
จากการสํารวจการเก็บรวบรวมและภาชนะรองรับขยะมูลฝอย พบว่า มีการใช้ถังรองรับขยะมูลฝอยเป็น
แบบระบบถังใบเดียว (One Can System) ซึ่งเป็นการทิ้งขยะรวมกันโดยไม่มีการคัดแยก ถึงแม้ว่าในบางจุดจะมี
การวางถัง 2 ใบ แต่ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการใช้แยกขยะมูลฝอย การที่ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้งทํา
ให้ขยะทั้งหมดปะปนกันในถังทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง ทําให้การคัดแยกขยะเป็นไปได้ยากขึ้น ลักษณะถังรองรับ
ขยะมูลฝอย ได้แก่ ถังขยะประเภทถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 100 ลิตร ถังเขี่ย
บุหรี่ สแตนเลส ขนาดบรรจุ 80 ลิตร ถังยาง ขนาดบรรจุ 50 ลิตร และถังขยะขาเหยียบ 35 ลิตร นอกจากนี้ยังมีถัง
รอบรับขยะมูลฝอยประเภทอื่น เช่น เข่ง กรงเหล็กและตะกร้า ดังแสดงในรูปที่ 3 สําหรับจัดวางภายในตัวอาคาร
ซึ่งมีจํานวน 578 ถัง โดยถังรองรับขยะภายในอาคารจะมีการนําถุงดํารองถังไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ําจาก
ขยะมูลฝอย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ส่วนถังรองรับขยะมูลฝอยภายนอก
อาคาร มีจํานวน 57 ถัง จะไม่มีการนําถุงดํารองถัง ทําให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในถังระหว่างการเก็บรวบรวมขยะ
ไปกําจัดและการรั่วไหลของน้ําจากขยะมูลฝอย
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รูปที่ 3 รูปแบบของถังขยะที่ใช้รองรับขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3.2 การกําจัดขยะมูลฝอย
ขยะที่ถูกทิ้งภายในอาคารโดยทั่วไปจะมีการคัดแยกขยะมูลฝอยบางส่วนก่อนนําไปทิ้ง แต่ในบางอาคาร เช่น
สนามกีฬาพระองค์ดํา อาคารไพรัชพืชพันธุ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา (เก่า) อาคารศรีพิบูล อาคารกฤษณา
อาคารสารภี และอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จะไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง การคัดแยกขยะในแต่ละอาคาร
จะเป็นหน้าที่ของพนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอาคาร โดยขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกจะเป็นขยะประเภทขวดแก้ว
ขวดพลาสติก และกระดาษ ซึ่งจะทําการเก็บสะสมไว้ 2-3 เดือน (รูปที่ 3) ก่อนจะนําไปขาย รายได้จากการนําไป
ขายของแต่ละอาคารประมาณ 500 บาท/ครั้ง โดยรายได้ทั้งหมดนี้จะเป็นของพนักงานที่ทําการคัดแยกขยะเอง
สําหรับหอพักทะเลแก้วนิเวศ มีการคัดแยกขยะเช่นเดียวกันแต่จะทําการเก็บสะสมไว้ 4-5 เดือน ก่อนจะนําไปขาย
ซึ่งรายได้จากการนําไปขายของแต่ละอาคารประมาณ 2,000 บาท/ครั้ง สําหรับรายได้ทั้งหมดจากการขายขยะจะ
ถูกจัดเก็บไว้เป็นสําหรับบริหารจัดการของหอพัก โดยพนักงานที่ทําการคัดแยกจะไม่มีส่วนในการรับรายได้ในส่วนนี้
ขยะส่วนที่เหลือจากการคัดแยกจะถูกนํามาทิ้งรวมในถังขยะและถูกรวบรวมโดยรถเก็บขยะจาก อบต. บ้านคลอง
เพื่อขนไปกําจัดที่บ่อฝังกลบขยะบ้านไผ่หลงราษฏร์เจริญ หมู่ 7 ตําบลวังน้ําคู้ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บ่อ
กําจัดขยะนี้ก็ดําเนินการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยเป็นเพียงแค่บ่อทิ้งขยะแบบเทกองกลางแจ้ง
(open dump site) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อบริเวณใกล้เคียงได้ในอนาคต สําหรับขยะบางส่วนที่
เหลือ ได้แก่ เศษใบไม้แห้ง หรือกิ่งไม้แห้ง พนักงานทําความสะอาดจะกําจัดเองโดย การเผากลางแจ้ง หรือทิ้งไว้
ปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ แต่มหาวิทยาลัยฯไม่ได้มีนโยบายในการกําจัดด้วยวิธีการเผา พนักงานทํา
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ความสะอาดจึงทําการลักลอบเผาเป็นระยะๆ เพื่อลดการสะสมของขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการ
ลักลอบนําขยะมูล ฝอยจํานวนมากมาทิ้งบริเวณหลังอาคารเทคโนโลยีฯ ซึ่งในปั จจุ บันมหาวิ ทยาลัยฯ ยังไม่มี
แผนการจัดการปัญหาขยะดังกล่าว
3.3 สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
จากการสํารวจ สังเกต และสัมภาษณ์สภาพปัญหาของขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในส่วนทะเลแก้ว สามารถสรุปปัญหาแต่ละข้อได้ดังต่อไปนี้
1. ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะภายในถังที่ปิดไม่สนิท หรือไม่มีฝาปิด
2. ปัญหาด้านแมลงและสัตว์นําโรค
3. ปัญหาการกําจัดมูลฝอยอย่างไม่ถูกสุขาภิบาล เช่น มีการเผามูลฝอยกลางแจ้งทําให้เกิดการปลิวของ
ควันและเขม่าควัน (รูปที่ 4) นอกจากนี้การเผาขยะโดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล อาจจะก่อให้เกิดปัญหาไฟ
ไหม้ตามมาได้
4. ปัญหาด้านการเก็บรวมรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น พนักงานเก็บขนขยะไปไม่หมด ทําให้เหลือขยะ
มูลฝอยตกค้างอยู่บริเวณรอบถัง และภายในถัง และยังเกิดการตกหล่นของขยะมูลฝอยจากการเก็บขน
ของพนักงาน
5. ปัญหาถังรองรับขยะมูลฝอยชํารุดและไม่มีฝาปิด (รูปที่ 5) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ทําให้สัตว์
ต่างๆ สามารถคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยในถังทําให้ขยะกระจัดกระจายและเป็นแหล่งนําโรคได้

ขยะที่อยู่

บริเวณรอบถังปลิวกระจัดกระจายได้ง่าย ทําให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังเกิดกลิ่น
รบกวนจากขยะที่ไม่ได้ปิดฝา เมื่อฝนตกน้ําจะขังอยู่ในถังทําให้เกิดการเน่าเหม็นของขยะมูลฝอย
6. ปัญหาถังรองรับขยะไม่เพียงพอทําให้เกิดการล้นของขยะมูลฝอย (รูปที่ 6) โดยเฉพาะในบริเวณที่มี
ซุปเปอร์-มาเก็ตหรือบริเวณที่มีประชาชนมาทํากิจกรรมอย่างหนาแน่น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขยะด้าน
อื่นๆ ตามมา ได้แก่ ปัญหากลิ่น แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ขยะปลิวกระจัดกระจายก่อให้เกิดทัศนียภาพที่
ไม่น่ามอง เป็นต้น ซึ่งสมศักดิ์ วงศ์ศิริวิมล (2550) กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอยล้นถัง ขยะมูลฝอย
ตกค้าง และบริเวณจุดทิ้งขยะมูลฝอยมีสภาพสกปรกและมีกลิ่นเหม็นรบกวน สาเหตุของปัญหาคือการที่
ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและการกําจัดขยะมูลฝอยบางส่วนยังอาจไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น ดิน น้ํา อากาศ และปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนและสัตว์ในบริเวณใกล้เคียง
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7. ปัญหาการการลักลอบนําขยะมูลฝอยไปทิ้งในบริเวณที่ไม่อนุญาตให้ทิ้งขยะโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น
บริเวณที่ทิ้งขยะเก่าหลังอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รูปที่ 7)

รูปที่ 4 ปัญหาการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รูปที่ 5 ปัญหาถังรองรับขยะมูลฝอยชํารุด

รูปที่ 6 ปัญหาขยะล้นถังรองรับขยะมูลฝอย เนื่องจากมีจํานวนถังรองรับขยะไม่เพียงพอ
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รูปที่ 7 ปัญหาการการลักลอบนําขยะมูลฝอยทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณที่ทิ้งขยะเก่าหลังอาคารเทคโนโลยีฯ

4. การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณและปัญหาขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย
จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยใน
มหาวิทยาลัย โดยการใช้แบบสอบถามศึกษาตัวแทนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จํานวน 400 คนพบว่า เพศหญิงร้อยละ
59.0 และเพศชายร้อยละ 41.0 ซึ่งเป็นนักศึกษา ร้อยละ 92.7 รองลงมาอยู่ในกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 5.0
และเป็นกลุ่มอาจารย์ ร้อยละ 2.3 เมื่อทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มี
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 50
สําหรับทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
อยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 92.2 โดยประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการ
คัดแยกขยะเป็นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติถึงร้อยละ 75.5 นอกจากนี้ประชาชนเห็นว่าการนําขยะที่เคยใช้แล้วกลับมาใช้
ประโยชน์อีกครั้งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและการใช้ของใช้ที่ทําจากวัสดุธรรมชาติจะช่วยลด
ปริมาณขยะมูลฝอย มากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัยฯและการนําขยะมูลฝอยที่เหลือทิ้งแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก คิดเป็นร้อยละ
86.7 และ 85.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
เมื่อพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาขยะ พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการลด
ปัญหาขยะมูลฝอยโดยการทิ้งขยะลงถังทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 61.5 สําหรับการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะมูล
ฝอยจากการคัดแยกขยะ เช่น เศษขวดพลาสติก กระดาษ เศษเหล็ก ขวดแก้ว ไปขาย หรือนํากลับมาใช้ใหม่ การ
คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง และการคัดแยกเศษอาหาร ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทําปุ๋ย ซึ่งทําเป็นบางครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 54.7 และ 71.7 ตามลําดับ สําหรับการมีส่วนร่วมในการเลือกใช้วัสดุและเลือกซื้อสิ่งของที่ช่วยลด
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ปัญหาขยะมูลฝอยนั้นก็พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทําการคัดแยกขยะแค่บางครั้งเท่านั้น (ตารางที่ 4) จะเห็นได้ว่า
ทัศนคติของประชาชนต่อการช่วยในการจัดการปัญหาขยะในมหาลัยอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในส่วนของการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน ประชาชนยังไม่ได้จริงจังในการร่วมมือในการร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย
เท่าที่ควร ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ระบบของถังรองรับขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ มี
การใช้ระบบถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นแบบถังเดียว (one can system) ที่เป็นการเทขยะมูลฝอยทุกชนิดทิ้งรวมอยู่
ในถังเดียวกันจึงเป็นสาเหตุหลักของการไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นอกจากนี้ยังเกิดจากความต้องการความ

สะดวกสบาย หรือปัจจัยด้านข้อจํากัดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการ
ตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านองค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550) ที่กล่าวว่าสาเหตุที่คนตัดสินใจไม่เข้ามีส่วนร่วมเป็นปัจจัย
ด้านบุคคล คือ ในเรื่องการศึกษา ความรู้ทักษะประสบการณ์ความคิดหรือปม (Stigmatizations) ของประชาชนที่
คิดว่าตัวเองไม่สําคัญ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีเวลา ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ ส่วนปัจจัยด้านชุมชน เป็นปัญหาที่
ชุมชนขาดความสามัคคี มีความขัดแย้งกัน ส่วนปัจจัยด้านองค์การ เป็นปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรมา
ภิบาลขององค์กร ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชนเกิดจากการที่ประชาชนยังขาดความ
ตระหนักในเรื่องสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเองและขาดจิตสํานึกความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งไม่
ตระหนักถึงความสําคัญ จึงไม่มีความสนใจที่จะทํากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หรือเสียสละตนเองเพื่อการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันมีน้อย แต่ทั้งนี้ มะลิ จันทร์สุนทร
(2545) ที่ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนในการทิ้งขยะและการแยกขยะในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าประชาชนมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนนําไปทิ้งลงถัง ถึงแม้ว่าถังขยะที่จัด
วางไว้จะเป็นระบบถังใบเดียวเช่นกัน จึงมีโอกาสเป็นไปได้ว่า แนวโน้มที่ประชาชนจะช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งก็มี
ความเป็นไปมากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยฯ ช่วยอํานวยความสะดวกในการติดตั้งถัง
ขยะแยกประเภทตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการทิ้ง เพื่อให้การคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดปัญหาขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ทะเลแก้ว)
ไม่เห็น

ไม่

เห็นด้วย

ด้วย

แน่ใจ

1. ท่านควรมีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหาขยะในมหาวิทยาลัยฯ ของท่าน

92.2

3.0

4.0

2. การแยกขยะเป็นหน้าที่ของทุกคน

72.5

24.5

3.0

91.0

6.0

3.0

4. ขยะมูลฝอยที่เหลือทิ้งแล้วสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก

85.7

8.5

5.8

5. ควรมีโครงการ/กิจกรรมเกีย่ วกับการคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัย

86.7

8.5

4.8

91.2

5.0

3.8

88.5

6.5

5.0

88

6.0

6.0

89.7

5.3

5.0

90.2

5.0

4.8

ความคิดเห็น

3. การใช้ของใช้ที่ทําจากวัสดุธรรมชาติแทนถุงพลาสติก จะช่วยลด
ปริมาณขยะมูลฝอย

6. การนําของใช้บางอย่างที่เคยใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เป็นการ
ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
7. เวลาที่มีการจัดกิจกรรม/ประชุม แล้วมีขยะเกิดขึ้น ควรช่วยกันเก็บขยะ
ถึงแม้ว่าขยะเหล่านั้นจะไม่ได้เกิด
8. เลือกซื้อสินค้าจากวัสดุที่นํากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)
9. ควรมีการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการ
ขยะรีไซเคิล
10. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแก่บุคคลอื่นเมื่อมีโอกาส
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ตารางที่ 4 การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยฯ
ความคิดเห็น

ประจํา บางครั้ง

ไม่เคย

1. ความถี่ในการทิ้งขยะลงถัง

61.5

37.5

1.0

2. คัดแยกเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทําปุ๋ย เป็นต้น

19.8

71.7

8.5

3. คัดแยกขยะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไปขาย หรือนํากลับมาใช้ใหม่

40.3

54.7

5.0

4. หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก หรือกล่องโฟม

18.2

75.0

6.8

5. นําตะกร้า หรือกระเป๋าผ้า ไปใส่ของเมื่อไปซื้อของหรือจ่ายตลาด

15.8

62.7

21.5

6. ทิ้งขยะแยกตามประเภทของถังขยะ

21.5

73.0

5.5

7. ไม่รับถุงพลาสติกบรรจุสิ่งของจากแม่ค้าเมื่อซื้อของน้อยชิ้น

36.3

60.2

3.5

8. ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษชําระ

19.3

68.0

12.7

9. ใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน ก่อนทิ้ง

52.2

43.5

4.3

10. เลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบบเติม

44.3

52.7

3.0

สรุปผลการศึกษา
สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ที่
สําคัญ คือ การทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภทซึ่งสืบเนื่องจากระบบรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นระบบถังใบเดียว (One
can system) อีกทั้งรถเก็บขนขยะยังเป็นแบบถังรวม ทําให้ประชาชนไม่มีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มี
เพียงแม่บ้านประจําอาคารและเจ้าหน้าที่ประจํารถรวบรวมขยะที่คัดแยกขยะที่ขายได้ออกก่อนนําไปทิ้ง นอกจากนี้
จํานวนถังรองรับขยะที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะต่อวัน ทําให้ขยะมูลฝอยล้นถังและกระจัดกระจายในบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบตามมาเป็นลําดับ การลักลอบทิ้งขยะในบริเวณริมถนนข้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็เป็นอีกปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทําให้
บริเวณดังกล่าวกลายเป็นแหล่งทิ้งขยะแบบเทกองกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคและทําให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดู สําหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการลด
ปัญหาขยะมูลฝอย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ
92.2 และเห็นด้วยกับการนําขยะที่เคยใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าและการใช้ของใช้ที่ทําจากวัสดุธรรมชาติจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยาก คิดเป็นร้อยละ
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91.2 และ 91.0 ตามลําดับ ส่วนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใน
มหาวิทยาลัยฯ ประชาชนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในบางครั้งเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ควรมีการวางแผน
และดําเนินการเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยควรมีการจัดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท
บริการตามจุดต่างๆ และควรมีการปรับปรุงรูปแบบการกําจัดขยะให้ถูกหลักสุขาภิบาลด้วย นอกจากนี้การให้
ประชาชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยทําให้เกิดความสํานึกและตระหนักถึง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยการเสริมสร้างกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตสํานึกให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ขยะมูลฝอย เช่น กิจกรรมการทิ้งขยะลงถัง กิจกรรมขยะรีไซเคิล เป็นต้น ก็จะเป็นการช่วยให้ปัญหาขยะมูลฝอย
และการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ความหลากหลายของชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลัง ในพื้นที่โครงการศูนย์วัฒนธรรม
พระนครกรุงเทพมหานคร
Species Diversity of Vertebrate animal in Phranakhon Cultural Center,
Bangkok
หัทญา เนตยารักษ์ 1* เปรื่อง กิจรัตน์ภร 2 จํานงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ 3 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ํา 4
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในพื้นที่โครงการศูนย์วัฒนธรรมพระ
นคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยสํารวจความหลาก
ชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังในพื้นที่ศึกษาโดยตรงเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนสิงหาคม
2554 ผลที่ได้จากการศึกษาพบสัตว์มีกระดูกสันหลังจํานวนทั้งสิ้น 34 วงศ์ 46 ชนิด สัตว์ที่พบมากที่สุด คือ นกซึ่ง
พบทั้งหมด 37 ชนิด รองลงมาคือ สัตว์เลื้อยคลาน 6 ชนิด สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 2 ชนิด และสัตว์ที่พบน้อย
ที่สุด คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1 ชนิด นอกจากนี้ยังพบว่าสัตว์ที่พบมีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถึง 34 ชนิด
แบ่งเป็นนก 31 ชนิดและสัตว์เลื้อยคลาน 3 ชนิด
คําสําคัญ: ความหลากหลายชนิด, สัตว์มีกระดูกสันหลัง, ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
Abstract
The objective of this research was to study the diversity of vertebrate animals in
Phranakhon Cultural Center (PCC) which established as cultural tourist attraction in Bangkhen,
Bangkok. The study was performed during September, 2010 to August, 2011. The results showed
that the 46 species of 34 animal families were identified. Birds approximately 37 species were
the most abundant group following six species of amphibians, two species of reptiles and one
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species of mammal. From the 46 species of animals, there are 34 species of wildlife protection
which are 31 species of birds and 3 species of amphibians.
Keywords: Species diversity, Vertebrate, Phranakhon Cultural Center
บทนํา
ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่
ความมั่นคงของปัจจัยสี่ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ (บริบูรณ์ สัมฤทธิ์, 2547)
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก (เจริญวิชช์ หาญแก้ว, 2553) มี
ลักษณะภูมิอากาศเหมาะสมต่อการอยู่รอด การเจริญเติบโต และการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (ฉวีวรรณ หุตะเจริญ
และคณะ, 2547) ประกอบกับที่สภาพภูมิอากาศของไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงรุนแรงมากเหมือนในเขตอบอุ่นและเขต
หนาว อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันในแต่ละภาค มีอาณาเขตติดต่อทั้งทะเลและแผ่นดินใหญ่ จึงทําให้เกิด
ความหลากหลายของระบบนิเวศตามธรรมชาติ(สิริกุล บรรพพงศ์, 2549) รวมถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช
และสัตว์ ซึ่งพบว่ามีพืช 15,000 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 302 ชนิด นก 982 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 350 ชนิด
สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 137 ชนิด ปลาน้ําจืด 720 ชนิด ปลาทะเลและปลาน้ํากร่อย 2,100 ชนิด (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม, 2547) ฐานทรั พ ยากรชี ว ภาพเหล่ า นี้ มี ค วามสํ า คั ญ
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันล้ําค่า ที่คนไทยต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและชุมชน และเป็นแหล่งรายได้ของ
มหาวิทยาลัย (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552) โดยครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบของเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวทางด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และ
ก่อนที่การดําเนินโครงการศูนย์วัฒนธรรมพระนครจะเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต จําเป็นต้อง
ทําการศึกษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมถึงทรัพยากรทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งความหลากหลายของ
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ชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญของพื้นที่อย่างหนึ่ง เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริ ก ารวิ ช าการให้ กั บ บุ ค คลภายนอก ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ได้ กํ า หนด
วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังในพื้นที่โครงการศูนย์
วัฒนธรรมพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 1 แสดงบริเวณที่ทําการสํารวจสัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่มา : http://maps.google.co.th
หมายเลข 1 คือ บริเวณเรือนไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หมายเลข 2 คือ บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
วิธีดําเนินการศึกษา
1. ทําการศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังในพื้นที่โครงการศูนย์วัฒนธรรมพระ
นคร โดยการเดินสํารวจเพื่อให้พบเห็นตัวหรือการจําแนกโดยพิจารณาจากร่องรอยและหลักฐานต่าง ๆ เช่น โพรง
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รัง มูล ขน คราบ เสียงร้อง เป็นต้น กําหนดบริเวณที่ทําการสํารวจ เลือกบริเวณที่มีการรบกวนน้อยที่สุด คือ
บริเวณเรือนไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นพื้นที่ที่ติดคลองและฝั่งตรงข้ามเป็นพื้นที่ว่าง มีพรรณไม้ขึ้น
หนาแน่น และบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ทําการสํารวจเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2553
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 แบ่งการสํารวจออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวลาเช้า (6.30-9.30 น.) และเวลาเย็น
(16.00-19.00 น.) บันทึกจํานวนครั้งและจํานวนสัตว์ที่พบแต่ละชนิด
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น ชนิด ความชุกชุมและสถานภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นดังนี้
- ด้านความหลากชนิด เพื่อให้ทราบว่ามีสัตว์กลุ่มใดบ้าง แต่ละกลุ่มมีกี่ชนิด ประกอบ ด้วยชนิด
อะไรบ้าง โดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง อ้างอิงตามวิโรจน์ นุตพันธ์ (2544) , วีระยุทธ์ เลาหะ
จินดา (2552) , โอภาส ขอบเขตต์ (2541) , บุญส่ง เลขะกุลและคณะ (2550) และจอห์น พาร์ (2546)
- ด้านความชุกชุม เป็นการวิเคราะห์ว่าสัตว์แต่ละชนิดมีความชุกชุมมากหรือน้อยอย่างไร โดยดัดแปลง
สูตรในการคํานวณของ Pettingil (1970) อ้างถึงในสมนิมิตร พุกงาม (2551) ดังนี้
ความชุกชุม

=

จํานวนครั้งที่พบสัตว์ x 100
จํานวนครัง้ ที่สํารวจ

โดยกําหนดระดับความชุกชุมไว้ 3 ระดับ ดังนี้
ร้อยละความชุกชุม 0 – 33

เป็นระดับความชุกชุมน้อย (Uncommon)

ร้อยละความชุกชุม 34 – 66

เป็นระดับความชุกชุมปานกลาง (Common)

ร้อยละความชุกชุม 67 – 100

เป็นระดับความชุกชุมมาก (Very Common)

- สถานภาพของสัตว์ อ้างอิงสถานภาพตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546) กําหนดให้สัตว์
ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุมครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ
กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการวิจัย
การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ที่พบในพื้นที่โครงการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร กรุงเทพฯ พบ
สัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งสิ้น 46 ชนิด ใน 4 ประเภท คือ สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม แยกตามหลักอนุกรมวิธานได้ 14 อันดับ 35 วงศ์ และ 46 ชนิด สัตว์ที่พบมากที่สุด คือ นกพบ
ทั้งหมด 37 ชนิด รองลงมาคือ สัตว์เลื้อยคลาน 6 ชนิด สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 2 ชนิด และประเภทที่พบน้อย
ที่สุด คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1 ชนิด โดยแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า สัตว์ส่วนใหญ่ที่สํารวจพบ
มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546) กําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบ
มากที่สุด คือ นก 31 ชนิด รองลงมาคือ สัตว์เลื้อยคลาน จํานวน 3 ชนิด ได้แก่ งูเหลือม เหี้ย และกิ้งก่าหัวแดง
ในด้านชนิดและความชุกชุม (ตารางที่ 2) พบว่า สัตว์ที่มีความชุกชุมมากที่สุด คือ สัตว์ปีก ได้แก่ นกพิราบป่า
นกเขาใหญ่ นกกาเหว่า นกตีทอง นกแอ่นบ้าน นกปรอดสวน อีกา นกกางเขนบ้าน นกเอี้ยงสาลิกา นกเอี้ยงหงอน
และนกกระจอกบ้าน ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กระรอกหลากสี ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ได้แก่
คางคกบ้าน และประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เหี้ย เต่าแก้มแดง/เต่าญี่ปุ่น และกิ้งก่าหัวแดง
ตารางที่ 1 ชนิด ความชุกชุม ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
อันดับ
วงศ์
สัตว์สะเทินน้ํา
สะเทินบก Anura
Salientia)
Bufonidae

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

คางคกบ้าน

House Toad

Microhylidae

อึ่งอ่างบ้าน

Painted bullfrog

สัตว์เลื้อยคลาน
Testudines

Emydidae

เต่าแก้มแดง/
เต่าญี่ปุ่น

Red-eared slider
Turtle

Squamata

Agamidae

กิ้งก่าหัวแดง

Gekkonidae

ตุ๊กแกบ้าน

Oriental Garden
Lizard
Tokay Gecko

Varanidae

เหี้ย

Water Monitor

Pythonidae

งูเหลือม

Reticulated Python

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความชุกชุม

Bufo melanostictus
Schneider, 1799
Kaloula pulchra Gray,
1831

VC

Trachemys scripta
elegans Wied-Neuwied,
1839
Calotes versicolor
Daudin, 1802
Gekko gecko Linnaeus,
1758
Varanus salvator
Laurenti, 1768
Python reticulates
Schneider, 1801

VC

C

VC*
C
VC*
UC*
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อันดับ

วงศ์
Viperidae

ชื่อไทย
งูเขียวหางไหม้
ท้องเหลือง

ชื่อสามัญ
Yellow-lipped
Green Pit Viper

ชื่อวิทยาศาสตร์
Trimeresurus
trigonoccephalus
Donndorff, 1798

ความชุกชุม
UC

Ardeidae

นกยางกรอก
พันธุ์จีน
นกแขวก

นกเขาไฟ

Red Turtle-Dove

นกเขาใหญ่

Spotted Dove

นกเขาชวา

Zebra Dove

นกอีวาบ
ตั๊กแตน
นกกาเหว่า

Plaintive Cuckoo

นกกระปูดใหญ่

Greater Coucal

Apodidae
Alcedinidae

นกแอ่นบ้าน
นกกะเต็นน้อย

Coraciidae

นกกะเต็นอก
ขาว
นกตะขาบทุ่ง

House Swift
Common
Kingfisher
White-throated
Kingfisher
Indian Roller

Peciformes

Megalaimidae

นกตีทอง

Passeriformes

Hirundinidae

Ardeola bacchus
Bonaparte, 1855
Nycticorax nycticorax
Linnaeus, 1758
Amaurornis phoenicurus
Pennant, 1769
Vanellus indicus
Boddaert, 1783
Columba livia Gmelin,
1789
Streptopelia
tranquebarica Hermann,
1804
Spilopeliaa chinensis
Scopoli,1768
Geopelia striata
Linnaeus, 1766
Cacomantis merulinus
Scopoli, 1768
Eudynamys scolopacea
Linnaeus, 1758
Centropus sinensis
Stephens, 1815
Apus affinis JE Gray, 1830
Alcedo atthisa Linnaeus,
1758
Halcyon smyrnensis
Linnaeus, 1758
Coracias benghalensis
Linnaeus, 1758
Megalaima
haemacephala Atatius
Muller, 1776
Hirundo rustica Linnaeus,
1758
Aegithina tiphia Linnaeus,
1758
Pycnonotus goiavier
Scopoli, 1886

VC*

นกกระแตแต้
แว๊ด
นกพิราบป่า

Chinese Pond
Heron
Black-crowned
Night Heron
White-breasted
Waterhen
Red-wattled
Lapwing
Rock Pigeon

สัตว์ปีก
Ciconiiformes

Gruiformes

Rallidae

Charadriiformes Charadriidae
Columbiformes Columbidae

Cuculiformes

Apodiformes
Coraciiformes

Cuculidae

นกกวัก

นกนางแอ่น
บ้าน
Chloropseidae นกขมิ้นน้อย
ธรรมดา
นกปรอด
หน้านวล

Common Koel

Coppersmith
Barbet
Barn Swallow
Common Iora
Yellow-vented
Bulbul

UC*
VC*
C*
VC
VC*
VC
VC
UC*
VC*
C*
VC*
C
C*
C*
VC*
UC*
VC*
C*
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อันดับ

วงศ์
Pycnonotidae

ชื่อไทย
นกปรอดสวน

Oriolidae

นกขมิ้นท้าย
ทอยดํา
อีกา

Corvidae

Turdidae
Passeriformes

Sylviidae

Muscicapidae
Rhipiduridae
Motacillidae
Laniidae
Sturnidae

Nectariniidae
Dicaeidae
Passeridae

สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม
Rodentia

ชื่อสามัญ
Streak-eared
Bulbuls
Black-naped Oriole
Large-billed Crow

นกแซงแซวหาง Black Drongo
ปลา
นกกางเขนบ้าน Oriental Magpie
Robin
นกกระจิ๊ดธรรม Yellow-browed
ดา
Warbler
นกกระจิบหญ้า Plain Prinia
สีเรียบ
นกกระจิบสวน Common
Tailorbird
นกจับแมลงสี Asian Brown
น้ําตาล
Flycatcher
นกอีแพรดแถบ Pied Fantail
อกดํา
นกเด้าดินทุ่ง
Richard’s Pipit
นกอีเสือสี
น้ําตาล
นกเอี้ยงสาริกา

Brown Shrike

นกเอี้ยงหงอน

White-vented
Myna
Olive-backed
Sunbird
Scarlet-backed
Flower pecker
Eurasian Tree
Sparrow
Scaly-breasted
Munia

นกกินปลีอก
เหลือง
นกสีชมพูสวน

Common Myna

Estrididae

นกกระจอก
บ้าน
นกกระติ๊ดขี้หมู

Sciuridae

กระรอกหลากสี Variable Squirrel

ชื่อวิทยาศาสตร์
Pycnonotus blanfordi
Jerdon, 1862
Oriolus chinensis
Linnaeus, 1766
Corvus macrorhynchos
Wagler, 1827
Dicrurus macrocercus
Vieillot, 1817
Copsychus saularis
Linnaeus, 1758
Phylloscopus inornatus
Blyth, 1842
Prinia inornata Sykes,
1832
Orthotomus sutorius
Pennant, 1769
Muscicapa dauurica
Pallas, 1811
Rhipidura javanica
Sparrman, 1788
Anthus Richardi Vieillot,
1818
Lanius cristatus Linnaeus,
1758
Acridotheres tristis
Linnaeus, 1766
Acridotheres grandis
Moore, 1858
Nectarinia jugularis
Linnaeus, 1766
Dicaeum cruentatum
Linnaeus, 1758
Passer montanus
Linnaeus, 1758
Lonchura punctulata
Linnaeus, 1758

ความชุกชุม
VC*

Callosciurus finlaysonii
Horsfield, 1823

VC

C*
VC*
C*
VC*
UC*
C*
VC
UC*
C*
VC*
UC*
VC*
VC*
C*
VC*
VC
C*
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หมายเหตุ
1) ความชุกชุม VC= Very Common
C = Common
UC = Uncommon
2) * สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546) กําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ตารางที่ 2 ร้อยละและระดับความชุกชุมของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ชื่อสัตว์
สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก
1. คางคกบ้าน
2. อึ่งอ่างบ้าน
สัตว์เลื้อยคลาน
1. เต่าแก้มแดง/เต่าญี่ปุ่น
2. กิ้งก่าหัวแดง
3. ตุ๊กแกบ้าน
4. เหี้ย
5. งูเหลือม
6. งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง
สัตว์ปีก
1. นกยางกรอกพันธุ์จีน
2. นกแขวก
3. นกกวัก
4. นกกระแตแต้แว๊ด
5. นกพิราบป่า
6. นกเขาไฟ
7. นกเขาใหญ่
8. นกเขาชวา
9. นกอีวาบตั๊กแตน
10. นกกาเหว่า
11. นกกระปูดใหญ่
12. นกแอ่นบ้าน
13. นกกะเต็นน้อย
14. นกกะเต็นอกขาว
15. นกตะขาบทุ่ง
16. นกตีทอง
17. นกนางแอ่นบ้าน
18. นกขมิ้นน้อยธรรมดา/ขมิ้นสวน
19. นกปรอดหน้านวล
20. นกปรอดสวน

21. นกขมิ้นท้ายทอยดํา
22. อีกา
23. นกแซงแซวหางปลา
24. นกกระจิ๊ดธรรมดา

ร้อยละความชุกชุม

ระดับความชุกชุม

100
58.33

Very Common
Common

100
100
58.33
100
8.33
16.67

Very Common
Very Common
Common
Very Common
Uncommon
Uncommon

91.67
16.67
91.67
41.67
100
91.67
100
83.33
25
100
66.67
100
50
50
50
100
25
75
50
100

Very Common
Uncommon
Very Common
Common
Very Common
Very Common
Very Common
Very Common
Uncommon
Very Common
Common
Very Common
Common
Common
Common
Very Common
Uncommon
Very Common
Common
Very Common

41.67
100
58.33
33.33

Common
Very Common
Common
Uncommon
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ชื่อสัตว์
25. นกกระจิบหญ้าสีเรียบ
26. นกกระจิบสวน
27. นกกางเขนบ้าน
28. นกจับแมลงสีน้ําตาล
29. นกอีแพรดแถบอกดํา
30. นกเด้าดินทุง่
31. นกอีเสือสีน้ําตาล
32. นกเอี้ยงสาริกา
33. นกเอี้ยงหงอน
34. นกกินปลีอกเหลือง
35. นกสีชมพูสวน
36. นกกระจอกบ้าน
37. นกกระติ๊ดขี้หมู
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1. กระรอกหลากสี

ร้อยละความชุกชุม
66.67
75
100
33.33
50
91.67
16.67
100
100
66.67
91.67
100
58.33

ระดับความชุกชุม
Common
Very Common
Very Common
Uncommon
Common
Very Common
Uncommon
Very Common
Very Common
Common
Very Common
Very Common
Common

100

Very Common

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลัง ในพื้นที่โครงการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร พบสัตว์
ทั้ ง สิ้น 34 วงศ์ 46 ชนิ ด จํ า นวนชนิ ดสั ตว์ ที่พ บถื อ ได้ว่ า เป็น การพบที่ ม ากเมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บ การศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ (2549) ที่ ศึ ก ษาชนิ ด และความชุ ก ชุ ม ของสั ต ว์ ป่ า ในโครงการศึ ก ษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างทางลอดแยกเกษตรศาสตร์- นวมินทร์ พบสัตว์ 18 วงศ์ 22 ชนิด ทั้งที่พื้นที่ห่างกัน
ประมาณ 4 กิโลเมตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพพื้นที่มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ชุมชน ติดถนนใหญ่ จึงเป็นเหตุ
ให้ชนิดและจํานวนของสัตว์มีน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ Nilon, Warren and Wolf (2011) ที่พบว่าความหลากชนิด
และความชุกชุมของนกมีความสัมพันธ์กับพืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จํานวนสัตว์ที่พบมากที่สุด คือ สัตว์ในกลุ่มนก เนื่องจากพบเห็นตัวง่ายและมีจํานวนมาก (สมนิมิตร พุกงาม,
2551) ส่วนใหญ่เป็นนกขนาดเล็ก สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเมืองและคุ้นเคยกับคน พบได้ในชุมชน
สวนสาธารณะ และสวนผลไม้ทั่วไป(บุญส่ง เลขะกุลและคณะ, 2550) นกที่พบส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนกประจํา
ถิ่น สามารถพบทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และที่พบความชุกชุมมาก ได้แก่ นกพิราบป่า นกเขาใหญ่ นก
กาเหว่ า นกตี ท อง นกแอ่ น บ้ า น นกปรอดสวน อี ก า นกกางเขนบ้ า น นกเอี้ ย งสาลิ ก า นกเอี้ ย งหงอน และ
นกกระจอกบ้าน ทั้งนี้เป็นเพราะนกพวกนี้มีการปรับตัวในการดํารงชีวิตได้ดี สามารถอยู่ได้ทุก ๆ ที่แม้กระทั่งที่มีคน
พลุกพล่าน และไม่ค่อยตื่นกลัวคน (อุไรวรรณ วิจารณกุลและคณะ, 2546)
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สําหรับตัวเหี้ย (Varanus salvator) พบชุกชุมมากเป็นเพราะพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมพระนครล้อมรอบไป
ด้วยคลองที่เชื่อมต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นเขต
อภัยทาน มีพุทธศาสนิกชนมาทําบุญ ให้ทานสัตว์เป็นจํานวนมาก จึงเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อันอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์ชนิดนี้
ผลที่ได้จากการศึกษา แสดงให้เห็นว่าพื้นที่โครงการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง
ชนิดและความชุกชุมของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ควรให้ความสําคัญและช่วยกันรักษาพื้นที่ให้คงสภาพธรรมชาติ สําหรับเป็นถิ่นที่อยู่ของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ และยังเอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการให้แก่ท้องถิ่นต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2554. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546) กําหนดให้สัตว์ป่าบาง
ชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546. แหล่งที่มา : http://www.dnp.go.th/law/minister pdf/minister4
update.pdf สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2554
จอห์น พาร์. 2553. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สารคดี.
เจริญวิชญ์ หาญแก้ว. 2553. ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ฉวีวรรณ หุตะเจริญ, สุรชัย ชลดํารงกุล, วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์และประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์. 2547. ความ
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ทางเลือกในการกําจัดทําลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสักหลง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
Disposal Selection Model of unusable Solid Waste Material for the
Saklong Subdistrict Administrative Organization, Lomsak District,
Phetchaboon Province
บุษบา หินเธาว์ 1* เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ2 ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล 3
Busaba Hintoa1* Det Wattanachaiyingcharoen2 Pragorn Lertsuwanpisal3

บทคัดย่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลสักหลงเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 18.5 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,653 คน ในด้านการจัดการขยะปัจจุบันได้จัดภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยไว้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ จํานวน 11 หมู่บ้าน มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยขนาด 100
ลิตร จํานวน 500 ถัง โดยจะมีการเก็บขนขยะมูลฝอยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สําหรับขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้จะถูกนํามา
กําจัดโดยวิธีเทกองบนพื้น (Open Dumping) แล้วดันลงหลุมที่ทําการขุดไว้ บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโปร่งซึ่งเป็น
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลสักหลง ได้ขอกันพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันใช้เนื้อที่ใน
การกําจัดขยะมูลฝอย ประมาณ 1 ไร่ เมื่อทําการตรวจวัดหาค่าความหนาแน่นของขยะมูลฝอยพบมีค่าความ
หนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 162.86 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตรมีปริมาณขยะ 4.04 ตัน/วัน

โดยมีองค์ประกอบของ

เศษอาหารผักผลไม้มากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 38.28 รองลงมา ได้แก่ พลาสติกและโฟม เฉลี่ยร้อยละ 24.83 กระดาษ
เฉลี่ยร้อยละ 9.26 หินกระเบื้องเฉลี่ยร้อยละ 6.42 โลหะเฉลี่ยร้อยละ 5.09 และสิ่งทอเฉลี่ยร้อยละ 4.72 ในการ
ออกแบบทางเลือกสําหรับกําจัดขยะมูลฝอย ได้คาดการณ์จํานวนประชากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลสักหลง
อีก 20 ปีข้างหน้า คือตั้งแต่ปี 2552 – 2572 พบว่าในปี 2572 จะมีประชากร 19,160 คน มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น
52,386 ตัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยรีไซเคิลได้ 10,477 ตัน (20%) ขยะมูลฝอยทําปุ๋ยหมักได้ 20,053 ตัน (38.28%)
1
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และขยะมูลฝอยสําหรับฝังกลบ 21,855 ตัน (41.72%) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนํามากําหนดทางเลือกในการ
ออกแบบ 3 แนวทางเลือกได้แก่ การกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างเดียว จะต้องใช้พื้นที่ในการดําเนินโครงการ
25 ไร่ ใช้งบประมาณในการดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 62,006,890 บาท การกําจัดขยะมูลฝอยแบบมีระบบคัด
แยกร่วมกับระบบฝังกลบ จะต้องใช้พื้นที่ในการดําเนินโครงการ 23 ไร่ใช้งบประมาณในการดําเนินการก่อสร้าง
จํานวน 68,106,647 บาท และหากการกําจัดขยะมูลฝอยแบบมีระบบคัดแยกร่วมกับระบบหมักขยะมูลฝอยแบบ
เชิงกลชีวภาพ Effective Microorganisms - Biological Waste Treatment (EMBT) และร่วมกับระบบผังกลบ
จะต้องใช้พื้นที่ในการดําเนินโครงการ 19 ไร่ ใช้งบประมาณในการดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 105,961,501 บาท
คําสําคัญ: ขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกมูลฝอย
Abstract
Saklong Subdistrict Administrative Organization is a medium -sized organization covering
on 18.5 km2 of land consisting of 11 villages with a population of 5,653. At present, the
organization provides the 500 waste containers with a capacity of 100 liters per container all 11
villages. The waste was colleced once a week and disposed at the open dumping site at Moo 6
Ban Huai Pong, the public utilization area of Saklong Subdistrict Administrative Organization. This
public utilization area covers 1 rai of land performing the waste disposal activity. The result
from monitoring found that the average bulk density was 162.86 kg./m3.The waste composition
were food waste (vegetable and fruit) at about 38.28% followed by plastic and foam, paper,
ceramic, metal, and textile at about 24.83%, 9.26%, 6.42%, 5.09%, and 4.72% respectively.
The disposal selection model was calculated on the next 20 years of population in
Saklong Subdistrict Administrative Organization (2009-2029) and found that the population will
be 19,160 in 2029 that will generate 52,386 tons of waste which consist 10,477 tons of
recyclable waste (20 %) 20,053 tons of compostable waste (38.28%) 21,855 tons of disposed
waste (41.72 %).The previous information was analyzed and showes 3 selection models 1.)
Waste disposal by landfill should be operated on 25 rais with the construction cost about
62,006,890 baht 2.) Waste disposal by waste separation and landfill should be operated on 23
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rais with the construction cost about 68,106,647 baht and 3.)Waste disposal by waste
separation, EMBT, and landfill should be operated on 19 rais with the construction cost about
105,961,501 baht.
Keyword: waste, waste disposal, waste separation
บทนํา
ทางเลือกในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้มีการนํากลับไปใช้ใหม่แล้วที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ที่มีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมี
อยู่หลายรูปแบบ อาทิ การฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) การบําบัดขยะแบบเชิงกลชีวภาพ EMBT (Effective Microorganisms - Biological Waste Treatment): EMTB และเตาเผาขยะ
(Incinerator) เป็นต้น แต่ละรูปแบบการกําจัดนั้นจะมีความแตกต่างกันในหลายประเด็น อาทิ ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง การยอมรับทางสังคม ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รูปแบบในการบริหารจัดการ จากปัจจัยดังกล่าวทําให้รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมและทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะอย่างสูงสุด แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นการเลือกรูปแบบของทางเลือกใน
การกําจัดขยะที่เหลือจากการคัดแยกเพื่อนํากลับไปใช้ใหม่สําหรับแต่ละท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการศึกษาความ
เหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ และจะต้องมีการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จะเข้ามาบริหารจัดการ
ผู้นําท้องถิ่น ประชาชน ในการจะเข้ามา ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน รวมดําเนินการ ร่วมติดตาม
ตรวจสอบ ร่วมประเมินโครงการ และร่วมรับผลประโยชน์ จึงจะทําให้ได้ทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ยั่งยืน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลสักหลง มีการกําจัดขยะมูลฝอย
แบบ เทกองบนพื้น (Open Dumping) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางด้านอากาศ น้ําเสีย ทัศนียภาพ แหล่ง
แพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น
การวิจัยนี้เป็นการสํารวจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พิจารณาทางเลือกในการกําจัดทําลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยก, ศึกษาปัญหาและกําหนดทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวตลอดการออกแบบเบื้องต้นและ
ประมาณราคา เพื่อเป็นข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตําบลสักหลงพิจารณา และเป็นแบบอย่างการศึกษาสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในการทําการศึกษาต่อไป
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วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นการสํารวจรวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสักหลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอย การศึกษาส่วนที่ 2
เป็นการศึกษาความเหมาะสมในการเลือกใช้ระบบกําจัดขยะ และคัดเลือกระบบกําจัดขยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

เช่น

จํานวนประชากร ข้อมูล

อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะชั้นดิน คุณภาพดิน ข้อมูลอุทกวิทยาของน้ํา
ใต้ดิน และน้ําผิวดิน เป็นต้น
(2) ศึกษาข้อมูลปริมาณ องค์ประกอบ ความหนาแน่น และลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
แหล่งกําเนิดต่างๆ ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการจัดเก็บ และปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการเก็บขนขยะมูลฝอย ที่รองรับขยะมูลฝอย จํานวนครุภัณฑ์เก็บขนขยะมูลฝอย วิธีการจัดเก็บ
รวบรวม การกําจัด และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
(4) ศึกษาและคาดการณ์ปริมาณของมูลฝอย ในอีก 20 ปีข้างหน้า
(5) กําหนดแนวทางและข้อกําหนดในการออกแบบ (Design Contents) และประมาณราคา (Cost
Estimation) สําหรับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ พร้อมทั้งออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design)
ผลการวิจัย
1. สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
องค์การบริหารส่วนตําบลสักหลง มีเนื้อที่ทั้งหมด 18.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มี
ประชากรทั้งสิ้น 5,653 คน แยกเป็นชาย 2,784 คน หญิง 2,869 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 306 คน/ตาราง
กิโลเมตร อาชีพของราษฎรในตําบลสักหลง เรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ เกษตรกรรม, ค้าขายและ
รับจ้างทั่วไป ด้านการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง สถาบัน
และองค์กรทางศาสนา ประกอบด้วย วัด/สํานักสงฆ์ 7 แห่ง และ ศาลเจ้า 2 แห่ง ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย
สถานี อนามั ย ประจํ า ตํ า บล/หมู่ บ้ า น 1 แห่ ง และสถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ ง ส่ ว นปั ญ หาด้ า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นมลภาวะเป็ น พิ ษ ได้ แ ก่ กลิ่ น เหม็ น จากมู ล สั ต ว์ แ ละสั ต ว์ ร บกวน
ประชาชนในตําบลส่วนมากใช้วิธีกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีเผาทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
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2. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตําบลสักหลงได้จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไว้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ จํานวน
11 หมู่บ้าน มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีขนาด 100 ลิตร จํานวน 500 ถัง สําหรับการให้บริการเก็บขนขยะมูล
ฝอย จะใช้รถยนต์ 6 ล้อ ชนิดเทท้าย ความจุ 7 ตัน จํานวน 1 คัน โดยจะทําการเก็บขนขยะมูลฝอยสัปดาห์ละ 1
ครั้ง ทุกวันอังคาร โดยเริ่มเก็บตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 16.30 น. มีพนักงานประจํารถเก็บขนขยะมูลฝอย 4 คน โดย
มีขยะเฉลี่ย 4.04 ตัน/ต่อวัน
สําหรับขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้จะถูกนํามากําจัดโดยวิธีเทกองบนพื้น (Open Dumping) แล้วดันลงหลุมที่
ทําการขุดไว้ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลสักหลงตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านห้วยโปร่ง เป็น
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบล สักหลง ได้ขอกันพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์ เนื้อที่ 40ไร่ 3 งาน
17 ตารางวา แต่มีเนื้อที่ที่เตรียมไว้สําหรับกําจัดขยะมูลฝอย ประมาณ 1 ไร่ โดยพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ที่
พิกัด 47 Q 73958.09 E 1862717 N ห่างจากที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล สักหลงประมาณ 2.5 กิโลเมตร
ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่กําจัดขยะไปแล้วร้อยละ 20

ก. ลักษณะถังขยะ
ข. รถเก็บขยะ
ค. สภาพที่ทิ้งขยะปัจจุบัน
รูปที่ 1 ลักษณะถังขยะ รถเก็บขยะ และสภาพที่ทิ้งขยะของ องค์การบริหารส่วนตําบลสักหลง
3. ความหนาแน่นและองค์ประกอบขอบขยะมูลฝอย
ทํา การตรวจวั ด หาค่ า ความหนาแน่ น ของขยะมูล ฝอยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลสั ก หลงเมื่อ วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2554 มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 162.86 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนองค์ประกอบของขยะมูล
ฝอยประกอบด้วย เศษอาหารผัก ผลไม้ มากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 38.28 รองลงมาได้แก่ พลาสติก และโฟม เฉลี่ย
ร้อยละ 24.83 , กระดาษ เฉลี่ยร้อยละ 9.26, หินกระเบื้อง เฉลี่ยร้อยละ 6.42, โลหะ เฉลี่ยร้อยละ 5.09 และสิ่งทอ
เฉลี่ยร้อยละ 4.72
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4. คาดการณ์จํานวนประชากร และขยะมูลฝอย อีก 20 ปี ข้างหน้าและการออกแบบระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยเบื้องต้น
องคการบริหารสวนตําบลสักหลง

คน

8คoค
5,800
5,600
5,400

y = 297.76Ln(x) + 4975.3

5,200

R2 = 0.5956
r = 0.0598

5,000
4,800
4,600
2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

พ.ศ.

รูปที่ 2 กราฟแสดงจํานวนประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลสักหลง
จากกราฟแสดงจํานวนประชากรได้ทําการคาดการณ์จํานวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสัก
หลง อีก 20 ข้างหน้า คือตั้งแต่ปี 2552 – 2572 โดยใช้สมการ Pn=Po(1+r)n พบว่าในปี 2572 จะมีประชากร
19,160 คน ทําให้เกิดขยะ 11.50 ตัน/วัน หรือ 4,196 ตัน/ปี แยกเป็น ขยะมูลฝอยรีไซเคิลได้ 2.30 ตัน/วัน
หรือ 840 ตัน/ปี (20%) ขยะมูลฝอยทําปุ๋ยหมักได้ 4.40 ตัน/วัน หรือ 1,607 ตัน/ปี (38.28%) และ ขยะมูลฝอย
สําหรับ ฝังกลบ 4.80 ตัน/วัน หรือ 1,751 ตัน/ปี (41.72%) และคาดว่ามีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 52,386 ตัน
แบ่งเป็นขยะมูลฝอยรีไซเคิลได้ (20%) 10,477 ตัน ขยะมูลฝอยทําปุ๋ยหมักได้ (38.28%) 20,053 ตัน และ ขยะมูล
ฝอยสําหรับฝังกลบ (41.72%) 21,855 ตัน และมีปริมาณน้ําชะมูลฝอยเฉลี่ย 1,012.9 ลูกบาศก์เมตร/ปี จํานวน
วันที่ฝนตกเฉลี่ย 149 วัน/ปี ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนํามากําหนดทางเลือกในการออกแบบ 3 แนวทางเลือก
ได้แก่
ทางเลือกที่ 1 ระบบฝังกลบอย่างเดียว
ทางเลือกที่ 2 ใช้ระบบคัดแยก ร่วมกับระบบฝังกลบ
ทางเลือกที่ 3 ใช้ระบบคัดแยก ร่วมกับ ระบบหมักขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ
Microorganisms - Biological Waste Treatment) ร่วมกับระบบฝังกลบ

EMBT(Effective
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รูปที่ 3 ภาพร่างตัวอย่างการออกแบบกรณีฝังกลบอย่างเดียว

รูปที่ 4 ภาพร่างตัวอย่างการออกแบบกรณีระบบคัดแยก และฝังกลบ

รูปที่ 5 ภาพร่างตัวอย่างการออกแบบกรณีระบบคัดแยก ระบบ EMBTและฝังกลบ
6. การประมาณราคาระบบกําจัดขยะมูลฝอยและองค์ประกอบ
จากการออกแบบระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลสักหลง พบว่าหากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสักหลงเลือกใช้การกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างเดียว จะต้องใช้พื้นที่ในการดําเนินโครงการ 25 ไร่
ใช้งบประมาณในการดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 62,006,890 บาท หากเลือกใช้การกําจัดขยะมูลฝอยแบบมี
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ระบบคัดแยก ร่วมกับระบบขยะ ฝังกลบ จะต้องใช้พื้นที่ในการดําเนินโครงการ 23 ไร่ ใช้งบประมาณในการ
ดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 68,106,647 บาท และหากการกําจัดขยะมูลฝอยแบบมีระบบคัดแยก ร่วมกับ ระบบ
หมักขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ EMBT และร่วมกับระบบผังกลบ จะต้องใช้พื้นที่ในการดําเนินโครงการ 19 ไร่
ใช้งบประมาณในการดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 105,961,501 บาท
ราคา (บาท)
ฝงกลบอยางเดีย ว

19,443,247

ระบบคัดแยก และ ระบบฝงกลบ

11,437,320
12,529,801

ระบบคัดแยก รวมกับ ระบบ
EMBT และระบบฝงกลบ

รายการ
factor (คาดําเนินการ
ภาษี กําไร)

องคประกอบอื่น ๆ

130,720
116,960
75,680

4,720,000
อาคาร

ระบบบํา บัดน้ําเสีย

ระบบฝงกลบ

งานสาธารณูปโภค

0

ระบบกําจัดมูลฝอย 0
0
โดยวิธี EMBT

5,000,000

1,242,350
1,242,350
1,243,250

10,000,000

6,804,000
6,272,000
5,708,000

15,000,000

12,320,000
12,320,000

13,426,524

20,000,000

งานจัดหาครุ ภัณฑ

25,000,000

14,370,000
14,670,000

23,302,500
20,955,536

30,000,000

24,670,000

29,074,800

35,000,000

รูปที่ 6 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแต่ละแบบ
วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย
องค์การบริหารส่วนตําบลสักหลงเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง (มีงบประมาณรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนประมาณ 6-20 ล้านบาท) ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,653 คน ในด้านการจัดการ
ขยะปัจจุบัน มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีขนาด 100 ลิตร จํานวน500 ถัง โดยจะมีการเก็บขนขยะมูลฝอยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง สําหรับขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้จะถูกนํามากําจัดโดยวิธีเทกองบนพื้น (Open Dumping) แล้วดันลงหลุม
ที่ทําการขุดไว้ บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโปร่ง ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลสัก
หลง ได้ขอกันพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์แล้ว ปัจจุบันใช้เนื้อที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย ประมาณ 1 ไร่ เมื่อทําการตรวจวัด
หาค่าความหนาแน่นของขยะมูลฝอยพบมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 162.86 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยมี
องค์ประกอบของ เศษอาหารผัก ผลไม้ มากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 38.28 รองลงมาได้แก่ พลาสติกและโฟม เฉลี่ยร้อย
ละ 24.83 กระดาษ เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 9.26 หิ น กระเบื้ อ ง เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 6.42 โลหะ เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 5.09
และสิ่งทอ เฉลี่ยร้อยละ 4.72
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ในการออกแบบทางเลือกสําหรับกําจัดขยะมูลฝอยได้คาดการณ์จํานวนประชากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสักหลง อีก 20 ข้างหน้า คือตั้งแต่ปี 2552 – 2572 พบว่าในปี 2572 จะมีประชากร 19,160 คน มีปริมาณ
ขยะรวมทั้งสิ้น 52,386 ตัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอย รีไซเคิลได้ (20%) 10,477 ตัน ขยะมูลฝอยทําปุ๋ยหมักได้ (38.28%)
20,053 ตัน และ ขยะมูลฝอยสําหรับฝังกลบ (41.72%) 21,855 ตัน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนํามากําหนด
ทางเลือกในการออกแบบ 3 แนวทางเลือกได้แก่ การกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างเดียว จะต้องใช้พื้นที่ในการ
ดําเนินโครงการ 25 ไร่ ใช้งบประมาณในการดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 62,006,890 บาท การกําจัดขยะมูลฝอย
แบบมีระบบคั ดแยก ร่ วมกับระบบฝังกลบ จะต้องใช้พื้นที่ ในการดําเนินโครงการ 23 ไร่ ใช้งบประมาณในการ
ดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 68,106,647 บาท และหากการกําจัดขยะมูลฝอยแบบมีระบบคัดแยก ร่วมกับ ระบบ
หมักขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ EMBT และร่วมกับระบบผังกลบ จะต้องใช้พื้นที่ในการดําเนินโครงการ 19 ไร่
ใช้งบประมาณในการดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 105,961,501 บาท
จากการศึกษาจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลสักหลงหากจะดําเนินการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ควรที่จะขอการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์, กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หรือทําการรวมกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบคัสเตอร์ ในการจัดการขยะขยะมูลฝอย และทําการร่วมกันออกงบประมาณใน
การก่อสร้างและดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างและดําเนินการสูง
เอกสารอ้างอิง
กิตติศักดิ์ วิชัยดิษฐ์ และจําลอง โพธิ์บุญ. 2552. การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการ
ศึกษาฟื้นฟูชายหาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมชุมชนและการท่องเที่ยว หาดหน้าทอน เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 5 เล่ม 1,
มกราคม-มิถุนายน 2552, หน้า 12-38.
เครื่องมือในการประเมินโครงการ. วิธีสืบค้นสารสนเทศ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
www2.dede.go.th/webpage/frame.htm.[15 ตุลาคม 2552]
ชาติ เจียมไชยศรี และคณะ. (มปท.). การประเมินศักยภาพและอัตราการแพร่ระบายก๊าซมีเทนจากพืน้ ที่ฝังกลบ
ขยะและกองมูลฝอยกลางแจ้งในประเทศไทย. มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 หน้า.
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กลบขยะของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร. กําแพงเพชร:เทศบาลเมืองกําแพงเพชร
เบญจาภา จรณศักดิ์สกุล. 2551.การประเมินศักยภาพในการผลิตคาร์บอนเครดิตจากหลุม ฝังกลบขยะภายใต้
กลไกการพัฒนาที่สะอาด. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, 221 หน้า.
ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร.2551. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อ
ก่อสร้างระบบกําจัดมูลฝอยขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นลานกระบือครบวงจร. พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาณัติ วัฒนสังสุทธิ์ และคณะ. 2550. การศึกษาความเป็นไปในการจัดตั้งโรงงานกําจัดขยะติดเชื้อในจังหวัด
นครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาสารกําแพงแสน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2550,
หน้า 53-66.
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การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
A STUDY THE RESULT OF USING A STUDENT-CENTERED INSTRUCTIONAL MODEL
FOR IN COURSE OF BASIC HEALTH SCIENCE
วิภาดา ศรีเจริญ1*
Wiphada Srijaroen*

บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom research) นี้เป็นการสํารวจเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติจากการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของรายวิชา วท.วส.113 วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดําเนินการระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2554
ถึ ง เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2554 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า วท.วส.113
วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ําสุดและค่าสูงสุด วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน คือ T-test paired sample และ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของรายวิชา

วท.วส. 113

วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน โดยทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
คําสําคัญ: วิจัยในชั้นเรียน, การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ, วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
Abstract
The survey classroom research was designed to investigate the result of using a studentcentred instructional model for in course of Basic Health Science in The Faculty of Science and
Technology, Pibulsongkram Rajabhat University during April 1, 2011 to September 30, 2011.
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
* Corresponding author, e-mail : newwiphada@gmail.com
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Participants were students who enrolled in Basic Health Science in the semester 1/2011. Data
was collected by using Pre-test, Post-test and questionnaires. Descriptive statistics used were
percentage, mean, standard deviation and Inferential statistics were T-test paired sample and
Pearson correlation analysis
The result showed that the student-centreed instructional model for Basic Health
Science could help develop the instruction. It could raise the academic learning achievement at
a statistically significant level of 0.05. The expected benefit from this research was to get an
efficient instructional model and to use it for developing the Student-Centreed Instructional
Model in other areas.
Keywords: classroom research, a student-centreed instructional model, Basic Health Science
บทนํา
กระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้เกิดความเจริญด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของโลกอย่างรวดเร็วทําให้การ
ส่งและรับข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างฉับไวและทั่วถึง จนเรียกได้ว่าเป็นโลกไร้พรมแดน ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพล
ดังกล่าวไปด้วย โดยส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร (Information age) ที่มีการสื่อสารกันได้กับทั่วทุก
มุมโลกโดยผ่านการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระแสโลกาภิวัตน์ทําให้วิถี
ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามกระแสโลก กระแสที่เกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาคนของ
ประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนในวัยเรียน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553: 1)
จากสภาพปัญหาสังคมบ้านเราในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้จากตําราหรือครูผู้สอนอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะ
ทําให้เด็กมีพัฒนาการก้าวทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว ประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งหนึ่งที่มิอาจมองข้าม เด็กไทยควร
มีสถานภาพเป็นผู้ผลิตมากกว่า ผู้บริโภค คิดเป็นทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ด้วยตนเอง ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้มนุษย์
สามารถเรียนรู้เพื่อการปรับตัว และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การศึกษา นับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน การศึกษาของไทยยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยให้ครูเป็นศูนย์กลาง
ครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียน บรรยายหรือสอนเน้นเนื้อหาในตําราวิชาการ ผ่านครูซึ่งทําหน้าที่ในการถ่ายทอดโดยเด็ก
เป็นผู้รับฟังและท่องจําหรือทําความเข้าใจกับความหมาย นักเรียนจึงมีลักษณะไม่มีความคิดริเริ่ม แสวงหาหรือ
กระตือรือร้น ควรจะเปลี่ยนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยลักษณะให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมให้
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ผู้สอนมีความรู้ถึงกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นเขามีหลักการอย่างไร และศึกษา
แนวคิดของนักการศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อหาแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อไปได้ ตลอดจนหาแนวทางในการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ตอบสนองผู้เรียนเป็นศูนย์กลางว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองที่
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์โลกมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : www.rmutsv.ac.th)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดแนว
การจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22 ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่ าผู้ เรีย นมี ค วามสํา คัญ ที่ สุ ด กระบวนการจัด การศึก ษาต้ องส่ งเสริ ม ให้ผู้ เรี ย นสามารถพั ฒ นาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐานของการวิจัย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างถ่องแท้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวาง
แผนการสอน ออกแบบการสอนและจัดการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553: 17)
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญประการแรก คือ ครูต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อ มีความศรัทธาในความเป็นคน
ของตน การที่เชื่อและไว้วางใจในความสามารถของบุคคลจะช่วยให้บุคคลนั้น ๆ พัฒนาศักยภาพของตนเองได้
ดังนั้นผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกวิธีการที่จะเรียนเอง นอกจากนั้นครูต้องมีลักษณะจริงใจ เป็นคนตรง
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ไม่เสแสร้งในการสร้ างสัมพันธภาพ จะต้องเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง บางครั้ งครูอาจจะโกรธไม่พอใจ ก็
สามารถแสดงได้ มิใช่เสแสร้งปกปิดความรู้สึกนั้นไว้ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือครูต้องให้เกียรติผู้เรียนทั้งในแง่ความรู้สึก
และความคิดเห็น สิ่งสําคัญสําหรับเจตคติของการเป็นครู คือ ความสามารถที่จะเข้าใจปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากภายในตัวเด็ก ตลอดจนการที่ตระหนักถึงกระบวนการของการศึกษา อันพึงมีต่อตัวเด็ก การเรียนการสอนที่
เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ ใ หม่ โ ดยใช้ ก ระบวนการทางปั ญ ญา (กระบวนการคิ ด )
กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อํานวย
ความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจึงควรคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญ คือ สมองมนุษย์มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้สูงสุด ความหลากหลายของสติปัญญาและการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พิทักษ์ อยู่มีและคณะ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ วิชาเคมีทั่วไป 1 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในวิชาเคมีทั่วไป 1 ช่วยพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าวิธีการสอนเดิม
ผกาวดี เอี่ยมกําแพง (2553 : บทคัดย่อ) การศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญของรายวิชา GEHO158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติจากการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของรายวิชา GEHO158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญรายวิชา GEHO158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน
ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน โดยทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.05
ประวิทย์ บึงสว่างและคณะ (2547) ศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน วิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยใช้มัลติมีเดีย ผลการวิจัย พบว่า ครูเครือข่ายมีความพึงพอใจและกระตือรือร้น ต่อการจัดการเรียนการ
สอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้มัลติมิเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี เพราะช่วยลดบทบาทการ
บรรยายของครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้หลากหลาย ช่วยให้ครูมี
ปฏิสัม พันธ์ กับนักเรี ยนเป็นรายบุ คคลมากขึ้น สามารถปฏิบัติการเรี ยนการสอนได้ตามแผนที่กําหนดไว้ และ
ปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
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สนใจเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิชาเคมี นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตอบคําถาม รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและมีทักษะในการปฏิบัติการทดลอง
ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ (2553 : บทคัดย่อ) การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญในรายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) ในวิชามลพิษ
สิ่งแวดล้อม ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมช่วย
พัฒนาการเรียนการสอน โดยทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน)
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ความพึงพอใจต่อการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

สมมุติฐานการวิจัย 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามอยู่ในระดับมาก
สมมุติฐานการวิจัย 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามก่อนและหลังเรียนมีความ
แตกต่างกัน
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom research) นี้เป็นการสํารวจเพื่อการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญรายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น

โดยกลุ่มประชากรการศึกษาคือ

นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น จํานวน 36 คน ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปีการศึกษาที่ 1/2554 และเข้าชั้นเรียนไม่ต่ํากว่า 80 เปอร์เซ็นต์
ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
2.1 วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากทุ ก หน่ ว ยประชากรโดยให้ ก รอก
แบบสอบถาม และคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ย (T-test paired sample)
3. รูปแบบการสอนใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชา วท.วส.113 วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
ดังนี้
3.1 มีการบรรยายเนื้อหาวิชาที่เรียนร่วมกับการใช้คําถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและตอบและหลังจากการ
บรรยายแล้วให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน เช่น การตอบคําถาม การรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็น
การอภิปราย และมีเอกสารประกอบเนื้อหาในการบรรยายด้วย
3.2 ช่วงเวลาที่เหลือจากการบรรยายให้ผู้เรียนลงมือทํากิจกรรมที่ผู้สอนเตรียมมาให้
3.3 เมื่อผู้เรียนลงมือทํากิจกรรมและงานที่มอบหมายระยะหนึ่งแล้วผู้สอนสํารวจปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การซึกถามผู้เรียน แล้วชี้แนะ แนะนํา และสรุปความรู้ที่ถูกต้องในประเด็นที่มีปัญหา
ผลและการอภิปรายผล
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนมีอายุมากที่สุด 19 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 94.44 มี
เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50 ร้อยละ 63.89
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ของการเรียนการสอน ผู้เรียนได้ลงมือ
ฝึกปฏิบัติแก้ไขโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง จํานวน 13 สัปดาห์ ร้อยละ 47.22 จํานวน 16 สัปดาห์ ร้อยละ 30.56
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และจํานวน 14 สัปดาห์ ร้อยละ 13.89 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับเพื่อนระหว่างฝึกปฏิบัติและ
เข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติแก้ไขโจทย์ปัญหา ส่วนใหญ่ผู้เรียนรู้สึกมีความภูมิใจเมื่อสามารถปฏิบัติ
แก้ไขโจทย์ปัญหาด้วยตนเองได้ ร้อยละ 61.11 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน ระดับดี ร้อยละ
77.78 ระดับดีมาก ร้อยละ 19.44 และระดับพอใช้ ร้อยละ 2.78 กิจกรรมการสอนสามารถพัฒนาการแก้ไขปัญหา
และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน ผู้วิจัยใช้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของรายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เบื้องต้น เป็ นตัววั ด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน เพื่ อประเมิ นประสิท ธิภาพของรูปแบบการสอนที่ได้
พัฒนาขึ้นพบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนดังนี้
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น ได้คะแนนสอบก่อนเรียน (คะแนนเต็ม
50) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.11 โดยมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 25 และต่ําสุดเท่ากับ
12 คะแนน
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น ได้คะแนนสอบหลังเรียน (คะแนนเต็ม
50) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.35 โดยมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 31 และต่ําสุดเท่ากับ
20 คะแนน
- เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยวิธี T- test analysis พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 23.92 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนซึ่งเท่ากับ 19.75 อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
- เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับคะแนนสอบ
ก่อนเรียนของผู้เรียนมีค่าเท่ากับ 0.353 ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

0.05 และค่า

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับคะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีค่า
เท่ากับ 0.091
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนในรายวิชา วท.วส.113 จําแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
(n=36)
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ(ปี)
<20
20
>20
เกรดเฉลี่ย
<2.00
2.00-2.50
>2.25
จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต

จํานวน
2
34
23
12
1
3
10
23
100

ร้อยละ
5.56
94.44
63.99
33.33
2.78
8.33
27.78
63.89
100

ตางรางที่ 2 คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (n=36)
ตัวแปร

ค่าเฉลี่ย

ค่ําต่ําสุด

ค่าสูงสุด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนก่อนเรียน

19.75

12

25

3.11

คะแนนหลังเรียน

23.92

20

31

2.35

ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับคะแนนสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของผู้เรียน

ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation)

Pre-test

post-test

0.353

0.091

รูปแบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จาก
การวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดขึ้นอย่างน่าพอใจ และพบว่า
รูปแบบการสอนใหม่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน โดยทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าวิธีการ
สอนเดิมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมี
ความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ผกาวดี เอี่ยมกําแพง และคณะ พิทักษ์ อยู่มี
ซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนว่ารูปแบบการเรียนการสอนวิธีใหม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
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สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพเบื้องต้นนี้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าวิธีการสอนเดิมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ความสัมพันธ์ ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีความสัมพันธ์กัน ผู้เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนในระดับมาก กิจกรรม
การสอนสามารถพัฒนาการแก้ไขปัญหาและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ นอกจากนี้ทั้งครูผู้สอนควรมีการ
เตรียมการสอนด้วยเนื่องจากจะทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะ
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชา วท.วส. 113 วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนํารูปแบบนี้ไปเป็นแนว ทางและปรับให้
เหมาะสมกับวิธีการสอนวิชาอื่นในสาขาวิชาได้
2. ผู้สอนควรมีเอกสารประกอบคําบรรยายที่บรรจุเนื้อหาที่บรรยายในชั้นเรียน เพื่อผู้เรียนไม่ต้องกังวลใน
การจดเนื้อหา ระหว่างบรรยายและมีเวลาในการทํากิจกรรมที่มอบหมายมากขึ้น
3. ในระหว่างการบรรยายควรมีการซักถามผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะคิดตาม และ
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนตลอดเวลา พร้อมทั้งเป็นการประเมินความเข้าใจของผู้เรียน จึงควรเตรียม
คําถามสําหรับเนื้อหานั้น ๆ ไว้ล่วงหน้า
กิตติกรรมประกาศ
ได้รั บการสนับสนุ นงบประมาณจากมหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และความร่วมมื อของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในรายวิชา วท.วส. 113 วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นปี
ที่ 2 ในการให้ข้อมูลวิจัย
เอกสารอ้างอิง
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แนวทางการสอนแนะเพื่อพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่
Coaching Strategy for Improving Research Conducted in Boromarajonani
College of Nursing, Chiang Mai
วราพร วันไชยธนวงศ์1 ปลื้มจิต โชติกะ2* วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ 3 โรชินี อุปรา 4
Warapon Wanchaitanawong1 pleumjit Chotika2* Wannapa Pipattanawong3 Roshnee Oupra4

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการนําระบบการสอนแนะ (Coaching)ไป
ใช้ในการพัฒนาการผลิตงานวิจัย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในผู้บริหารและ
อาจารย์ข องวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จํานวน 31 คน ในเดือน มิ ถุนายน – กันยายน 2554
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําเนื้อหาของข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ สรุป และ นําเสนอในเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางการเตรียมการ, การดําเนินการและการประเมินผลการนําระบบการสอนแนะ
(Coaching) มาใช้ในการพัฒนาการผลิตงานวิจัย โดยให้ความสําคัญกับบริบทด้านบุคคลและนโยบาย ซึ่งแนวทาง
ดัง กล่ า วเป็ น แนวทางที่ วิเ คราะห์ ม าจากบริบ ท ของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี เชี ย งใหม่ โ ดยเฉพาะ ซึ่ ง
ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วจะเป็ น แนวทางให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ กํ า กั บ และดู แ ลการผลิ ต ผลงานวิ จั ย ของวิ ท ยาลั ย ฯนํ า ไป
ดําเนินการได้จริงและสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ในวิทยาลัยฯ ซึ่งการนําระบบวิธีการสอนแนะมาใช้ใน
การผลิตงานวิจัยจะทําให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถาบันใน
การเพิ่มผลผลิตทางด้านวิชาการและการกําหนดนโยบายต่างๆที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยต่ออาจารย์ผู้สอนในการ
ผลิตผลงานวิจัยอีกด้วย
คําสําคัญ: วิจัย, การสอนแนะ, วิจัยคุณภาพ, การสัมภาษณ์
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Abstract
This descriptive research aims to explore Coaching Strategy for Improving Research
Conducted in Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai (BCNC). Individual in-depth
interviews were conducted with 31 administrators and lecturers. Data were analyzed manually
using qualitative content analysis for developing main concepts. The study found that the
lecturers’ perspectives included preparation, implementation and evaluation processes. The
findings also demonstrated the factors that influenced the lecturers for coaching system were
‘people’ and ‘policy’. This result showed the BCNC’s context for applying coaching system to
improve research process and it was useful for persons in charge of applying coaching system to
routine works. Coaching also increased personnel development and self improvement as well
as increasing the quality and quantity of BCNC’s research.
Keywords:

Research, Coaching, Qualitative Research, Interview

บทนํา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ก่อตั้งปี
2520 มีการสอนในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์พยาบาล เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยการพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
ทุกระดั บให้มีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรั บในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการสนับสนุนการผลิตผลงาน
วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และผลิตตําราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการศึกษาและการบริการวิชาการตลอดจนผลิตบุคลกรด้านสุขภาพและพัฒนา
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
จากรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551-2553
ได้แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับดรรชนีชี้วัดความสําเร็จด้านงานวิจัยของสถาบันแสดง
ให้เห็นว่า วิทยาลัยฯต้องมีการปรับปรุงจํานวนงานวิจัย รวมทั้งคุณภาพงานวิจัย ซึ่งเมื่อมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553

ผลของการประเมินได้ระบุว่า ควรจะมีการปรับปรุงในด้านงานวิจัยให้มี

คุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้จากการทบทวนงานวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีต พบข้อมูล
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ปฐมภูมิอ้างจากรายงานของ วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ ( 2552 ) ซึ่งได้สํารวจปัญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยของ
อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ พบว่า อาจารย์ส่วนมากจะกล่าวถึงปัญหาของการมีภาระงาน
มาก ไม่มีเวลา รวมถึง การขาดความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในการผลิตผลงานวิจัย อุปสรรคดังกล่าวนี้ส่งผล
อย่างมากต่อนักวิจัย
Thompson และคณะ (1999 ) พบว่า อุปสรรคของอาจารย์ในการทําวิจัยนั้นยังเกิดจาก แรงจูงใจ ความ
มั่นใจ ความสนใจ การตระหนักถึงความสําคัญในการทําวิจัย ส่วนผู้บริหารนั้นก็ควรจะที่จะสร้างวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริมด้านงานวิจัย สนับสนุน กําหนดงานวิจัยเป็นภาระงาน สนับสนุนแหล่งข้อมูลในการดําเนินการวิจัย
ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาต่อ การเข้าร่วมสัมมนา อบรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาในการทําวิจัย รวมถึง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทําวิจัยร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ลัสดา กองคํา(2541) ซึ่งพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการผลิตผลงานวิจัย เกิดจากการขาดความรู้และทักษะในการดําเนินงานวิจัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากขาด
การฝึกอบรมรวมทั้งขาดประสบการณ์ในการดําเนินงานวิจัย ขาดการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากหน่วยงานไม่เห็นความสําคัญของงานวิจัยอย่างแท้จริง ขาดแหล่งทรัพยากรเพื่อการค้นคว้า ตลอดจน
ผู้วิจัยไม่มีเวลาในการดําเนินงานวิจัยเนื่องมาจากภาระงานประจําอื่นๆ นอกจากนี้ ผลการศึกษาวิจัยของปัญญา
โรจนวิภาต (2546) เรื่องปัญหาการทําวิจัยของโรงเรียนประถมศึกษา และพบว่า ครูประสบปัญหาในด้านของ
ความรู้ เวลา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และการสนับสนุนจากผู้บริหารในการทําวิจัยและนาฏอนงค์ สุวรรณจิตต์
(2548) ได้ศึกษาปัญหาการทํางานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ชลบุรี พบอุปสรรคว่าปัญหาที่
เด่นชัดในการทําวิจัยคือ อาจารย์มีปัญหาทางด้านนโยบายการสนับสนุนการทําวิจัยและกฏระเบียบทางราชการที่
ไม่เอื้อต่อการดําเนินงาน ขาดทุนอุดหนุนงานวิจัย ขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัย ขาดวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนมีปัญหา
ด้านเวลาและการบริหารจัดการเวลาซึ่งเกิดจากภาระงานมาก สอดคล้องกับการศึกษาของศุภิสรา สุวรรณชาติและ
คณะ(2550) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรคการทํ า วิ จั ย ของอาจารย์ วิ ท ยาลัย พยาบาลราชชนนี กรุ ง เทพ ซึ่ ง ผล
การศึกษาพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเวลาและการบริหารเวลาและมีปัญหาอุปสรรคด้าน
บรรยากาศในการทํางานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุปสรรคที่สําคัญในการทําวิจัยของผู้ทําวิจัย
คือการขาดทักษะและความเชี่ยวชาญทั้งในด้านองค์ความรู้และด้านการบริหารจัดการและการขาดการสนับสนุน
จากองค์กร ซึ่งการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทําวิจัย แต่ไม่ได้ศึกษาถึง
วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางในการสนับสนุนรวมทั้งกลยุทธหรือการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย ด้วยเหตุ
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นี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้นําประเด็นดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาองค์
ความรู้ใหม่หรือวิธีการที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัย
มากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าและการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การสอนแนะ(Coaching) เป็นวิธีการที่จะช่วย
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เกิดทักษะและมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น
การสอนแนะ (Coaching) เป็นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคลากรโดยเน้นการ
ให้ความสําคัญในการทํางานเพื่อนําไปสู่เป้าหมายหรือการช่วยบุคคลากรให้สามารถนําความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่
และ/หรือ ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาในการทํางานรวมทั้งการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ
หรือความสามารถในการทํางาน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทํางาน โดยอาศัยพื้นฐานในการ
ทํางาน ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-construction) การค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเสริมพลังอํานาจ
(Empowerment) ซึ่งเป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เมื่อค้นพบก็จะคืนพลังนั้นให้กับบุคคลนั้นไป (อาภรณ์,
2548; อัญชลี, 2552;และเกรียงศักดิ์, 2549) นอกจากนี้จากการวิจัยของ Gegner (1997) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการ
สอนแนะในกลุ่มผู้บริหารที่ได้รับการอบรมการสอนแนะในการดําเนินผลสรุปพบว่า การสอนแนะเป็นวิธีการสอนที่
ดีและการสอนแนะนั้นส่งผลในเชิงบวกเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาชีพและด้านชีวิตส่วนตัว ประการสําคัญยังแสดง
ให้เห็นว่าการสอนแนะนั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นําระบบการสอนแนะ (Coaching System) มาใช้ในการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย
ของอาจารย์ในวิทยาลัยฯ ซึ่งประโยชน์จากผลการศึกษาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เกิดผลดีในแง่ของผู้ทําวิจัยเท่านั้นแต่
รวมถึงสถาบันที่มีการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะได้บุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนมี
การเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางด้ า นวิ ช าการและการวิ จั ย มากขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษาและยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารที่สามารถกําหนดนโยบายต่างๆที่สอดคล้อง
เหมาะสมและเอื้ออํานวยต่ออาจารย์ของวิทยาลัยฯ ในการผลิตผลงานวิจัยอีกด้วย
บทความวิจัยนี้เป็นผลการวิจัยส่วนหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทางการนําระบบ
การสอนแนะ (Coaching) มาใช้ในการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยการสัมภาษณ์ด้วยการใช้คําถามปลายเปิดซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยสามารถที่จะติดตาม
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ค้นหาข้อเท็จจริงหรือ รายละเอียดปลีกย่อยที่สําคัญและน่าสนใจในประเด็นที่ศึกษา ทําให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริง
ทั้งในเชิงลึกและกว้างในเรื่องที่สัมภาษณ์ (สุชาติ, 2546: 347-349) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จํานวน 31 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลงานวิจัยจํานวน 4 คน, อาจารย์ที่มีประสบการณ์การผลิตผลงานวิจัยซึ่งเป็นตัวแทนทุก
สาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ จํานวน 23 คนและอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การทําวิจัยจํานวน 4 คน โดย
สั ม ภาษณ์ ถึ งแนวทางการนํ า ระบบการสอนแนะมาใช้ใ นการพั ฒนาการผลิ ต ผลงานวิ จัย ในเดือนมิ ถุน ายน –
กันยายน 2554 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ในการการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์เพื่อนํามาใช้ในการ
ตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องก่อนวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
นั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ได้แก่การพรรณนาข้อมูลตาม
ปรากฏการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะแสวงหาข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย
ผลและการอภิปราย
ผลการศึ กษาพบว่าสามารถแบ่งแนวทางการใช้ระบบสอนแนะ(Coaching)ในการผลิตผลงานวิจัยตาม
รายละเอียดดังนี้
1. การเตรียมการโดยการวิเคราะห์บริบทของวิทยาลัยฯ
1.1 บริบทด้านบุคคล พบว่าบริบทด้านนี้มีความสําคัญที่สุดโดย อาจารย์วิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ ได้ให้ความสําคัญ
และเสนอแนะให้วิทยาลัยฯมีการเตรียมอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้สอนแนะด้านการทําวิจัย โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการอบรมและการจัดทําคู่มือสําหรับผู้สอนแนะ ตลอดจนควรมีการจัดรูปแบบผู้สอนแนะเป็น 3
แบบ คือ ผู้เชี่ยวชาญสอนแนะผู้ทําวิจัย, ผู้มีประสบการณ์รุ่นพี่สอนแนะรุ่นน้องและเพื่อนสอนแนะเพื่อน อย่างไรก็ตาม
อาจารย์วิทยาลัยฯ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยได้แสดงความคิดเห็นว่าควรกําหนดคุณสมบัติของผู้สอนแนะผู้ถูกสอน
แนะให้ชัดเจน
1.2 บริบทด้านนโยบาย วิทยาลัยฯควรระบุแผนการใช้ระบบสอนแนะในการผลิตผลงานวิจัยให้เป็นนโยบาย
ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากอาจารย์ในวิทยาลัยฯ
2. การดําเนินการ

ผู้บริหารและอาจารย์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าควรจัดตารางเวลาในการสอนแนะ

และสถานที่ให้อาจารย์ในทุกวันพฤหัสตอนบ่าย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ควร
แบ่งการสอนแนะเป็น 2 แบบคือ การสอนแนะทั่วไปในการทําวิจัย เช่นระเบียบวิธีวิจัย, การจัดหางบประมาณและ
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การเบิกจ่าย รวมไปถึงการบริหารจัดการและการสอนแนะเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มในการทําวิจัยในด้านองค์
ความรู้เฉพาะเรื่อง
3. การประเมินผล จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถประมวลถึงสิ่งที่ผู้บริหารและอาจารย์
ต้องการให้ประเมินเพื่อบ่งบอกความสําเร็จของการใช้ระบบสอนแนะ(Coaching) ในการผลิตผลงานวิจัย มีทั้งหมด
3 ด้าน คือ
3.1 ความรู้ทางด้านการวิจัย (Research knowledge)
3.2 ทัศนคติเกี่ยวกับการผลิตงานวิจัย (Research Attitude)
3.3 ผลของงานวิจัย (Research Outcome) โดยประเมินได้จากจํานวนโครงร่างงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น
จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นและผลงานวิจัยที่ผลิตออกมา มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เช่นการนําไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือการนําไปใช้
ประโยชน์ในการบริการวิชาการ
สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาที่ได้พบว่า ผู้บริหารและอาจารย์มีข้อคิดเห็นในเชิงสนับสนุนการนําระบบสอนแนะมาใช้
ในการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย แต่ยังพบว่ามีปัญหา อุปสรรคในด้านตัวบุคคลและด้านนโยบายของวิทยาลัยฯ
ที่จะดําเนินการ ดังนั้นผู้บริหารควรมีการผลักดันในเชิงนโยบาย สนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคคลงบประมาณและ
สถานที่ในการดําเนินการ นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบกํากับและดูแลการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ควรมีการศึกษา
ค้นคว้าและหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทําคู่มือในการดําเนินการ ระบุคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเป็นผู้สอน
แนะรวมทั้งจัดทําแบบประเมินผลความรู้ทางด้านการวิจัยและทัศนคติเกี่ยวกับการผลิตงานวิจัย เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการนําระบบสอนแนะมาใช้ในการผลิตผลงานวิจัยต่อไป
กิตติกรรมประกาศ ผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณต่อสถาบันพระบรมราชชนก, กระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
เป็นเจ้าของทุน และอาจารย์ชลภัทริ์ ยมจินดาที่ให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการจนงานวิจัยสําเร็จลงด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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สัณฐานวิทยาและความหลากหลายของสปีชสี ์ของเห็ดร่มก้านดํา (Agaricales, Marasmius)
ในภาคเหนือของประเทศไทย
Morphology and Species Diversity of Hed-Rom-Kandum (Agaricales, Marasmius)
in Northern Thailand
นพรัตน์ วรรณเทศ1*
Nopparat Wannathes*

บทคัดย่อ
เห็ดร่มก้านดํา (สกุล Marasmius) เป็นกลุ่มเห็ดมีครีบที่มีรอยพิมพ์สปอร์สีขาว ดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายร่ม
หมวกเห็ดมีร่องเว้าตามแนวรัศมีอยู่บนก้านดอกเรียวยาวซึ่งค่อนข้างแข็ง และเหนียว ส่วนใหญ่มีสีเข้มตั้งแต่สีน้ําตาล
อมส้มหรืออมแดงไปจนถึงสีดําสนิท เห็ดในสกุลนี้ส่วนใหญ่มีขนาดดอกเห็ดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางของหมวกเห็ด
กว้างประมาณ 3-30 มิลลิเมตร) มักพบอยู่บนซากใบไม้หรือกิ่งไม้และทําหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศป่าไม้
เห็ดร่มก้านดําเป็นเห็ดอีกสกุลหนึ่งที่มีความหลากหลายของสปีชีส์สูงมากในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
Abstract
Hed-Rom-Kandum (Genus Marasmius) is a group of gill mushroom having white spore
print. The umbrella-like basidiome consists of a striated cap supported by a slender, stiff and
tough stalk. The stalk is typically dark in colour ranging from orangish- or reddish-brown to
black, so called ‘Kandum’. Most mushrooms in this genus are tiny (cap diameter around 3–30
millimeters) and usually found on leave litters or twigs. They play a role as decomposers in a
forest ecosystem. Hed-Rom-Kandum is one of the mushroom genera that is rich in species
diversity in Northern Thailand.

1
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บทนํา
เห็ดร่มก้านดําเป็นเห็ดขนาดเล็กพบขึ้นอยู่บนซากใบไม้กิ่งไม้ในป่า มีบทบาทสําคัญในกระบวนการ ย่อย
สลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศป่าไม้ ก่อให้เกิดวัฏจักรของธาตุ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน และยังเป็นแหล่ง
อาหารของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กหลายชนิด พบเห็ดร่มก้านดํากระจายอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะใน
ป่าเขตร้อนมีความหลากหลายของสปีชีส์สูงมาก การศึกษาความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ด ร่มก้านดําในพื้นที่
ป่าเขตร้อนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีมานี้ มีรายงานการค้นพบเห็ดร่มก้านดํา สปีชีส์ใหม่ในพื้นที่
ป่าเขตร้อนจํานวนมาก ในจํานวนนี้มี 23 สปีชีส์ที่พบในประเทศไทย (Desjardin, 2000; Antonín, 2003a; 2003b;
2004a; 2004b; Antonín and Buyck, 2006; Antonín and Cathy, 2006; Desjardin and Ovrebo, 2006;
Wannathes et al., 2007; 2009a; 2009b; Tan et al., 2009)
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเห็ดร่มก้านดําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผู้เขียนจึงได้อธิบายถึงลักษณะเด่น
ทางสัณฐานวิทยา และรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดร่มก้านดําที่พบในภาคเหนือของประเทศ
ไทยไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจ
1. อนุกรมวิธาน
Fries (1835) ได้ จํ า แนกเห็ ด ร่ ม ก้ า นดํ า ไว้ ใ นสกุ ล Marasmius (ซึ่ ง มี ร ากศั พ ท์ ม าจากภาษากรี ก
‘marasmos’ แปลว่า ค่อย ๆ แห้ง) และกําหนดให้ใช้ Marasmius rotula (รูปที่ 1) เป็นตัวอย่างต้นแบบประจําสกุลนี้
ลักษณะเฉพาะของเห็ดสกุลนี้คือ มีดอกเห็ดที่แข็ง แห้ง และคงสภาพอยู่ได้นาน เมื่ออากาศแห้งดอกเห็ดจะเหี่ยวไม่
เน่าเปื่อย ถ้ามีความชื้นสูงดอกเห็ดที่เหี่ยวสามารถคืนสภาพกลับเป็นดอกสดได้ (Fries, 1838) แต่เนื่องจากการ
คืนสภาพของดอกเห็ดยากต่อการสังเกตและวินิจฉัย ดังนั้นจึงได้กําหนดลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการ
วินิจฉัยคือ (1) เป็นเห็ดที่มีรอยพิมพ์สปอร์สีขาว สปอร์ไม่เปลี่ยนสีเมื่อทําปฏิกิริยากับ Melzer’s

reagent

(2) หมวกเห็ด ต้องไม่มีชั้นเจลาตินเคลือบผิวด้านบนซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของเซลล์ที่มีรูปร่างกลมคล้ายกระบอง
หรือไม้กวาด (รูปที่ 2) เมื่อทําปฏิกิริยากับ Melzer’s reagent แล้วเซลล์ไม่เปลี่ยนสี (Singer, 1958; 1962;
1975)
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รูปที่ 1 Marasmius rotula (Sowerby, 1797)
ปัจจุบันเห็ดร่มก้านดําจัดอยู่ในสกุล Marasmius วงศ์ Marasmiaceae

ชั้น

Agaricales

ไฟลัม

Basidiomycota (Singer, 1986) และแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ 7 กลุ่มคือ (1) Globulares, (2) Hygrometrici,
(3) Leveilleani, (4) Marasmius, (5)Neosessiles, (6) Scotophysini และ (7) Sicci (Wannathes et al.,
(2009)
2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เห็ ด ร่ ม ก้ า นดํ า มี ลั ก ษณะดอกเห็ ด คล้ า ยร่ ม คื อ หมวกเห็ ด มี รู ป ร่ า งโค้ ง เข้ า หากั น คล้ า ยครึ่ ง ทรงกลม
ผิวหมวกเห็ดมีร่องเว้าตามแนวรัศ มีจากจุดศูนย์กลาง ก้านเห็ดมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเรียวยาว มีสีเข้ม
ค่อนข้างแข็งและเหนียวคล้ายกับด้ามของร่ม โครงสร้างสําคัญของเห็ดร่มก้านดําประกอบด้วยหมวก ครีบ และ
ก้านเห็ด มีลักษณะดังนี้คือ

1

2

3

รูปที่ 2 รูปร่างของเซลล์ผิวหมวกเห็ด: 1 รูปร่างกลมคล้ายกระบอง, 2 และ 3 รูปร่างคล้ายไม้กวาด
(ขนาดบาร์ = 5 ไมโครเมตร)
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หมวกเห็ด (Pileus); ขนาด หมวกเห็ดส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร
ถึง 30 มิลลิเมตร และที่ใหญ่ที่สุดไม่เกิน 100 มิลลิเมตร เช่น M. mokfaensis มีหมวกเห็ดกว้างประมาณ 90
มิลลิเมตร รูปร่าง หมวกเห็ดมีรูปร่างได้หลายรูปแบบ หากเป็นดอกที่ยังอ่อนหมวกเห็ดมักมีรูปร่างคล้ายกรวยคว่ํา
พาราโบลอยด์ หรือ ครึ่งทรงกลม เมื่อดอกแก่เต็มที่หมวกเห็ดจะป้านออกและกว้างขึ้นคล้ายงอบ หรือ ระฆังคว่ํา
หรือแบนราบคล้ายจานคว่ํา บางครั้งอาจพบหนามขนาดเล็ก ปุ่มมน หรือหลุมขนาดเล็กอยู่กลางหมวกเห็ด ผิวของ
หมวกเห็ดส่วนใหญ่มีร่องเว้าตามแนวรัศมีจากจุดศูนย์กลาง ความลึกของร่องแตกต่างกันตามชนิดของเห็ด พื้นผิว
ด้านไม่มันวาว อาจมีขนขนาดสั้น-ยาวต่างกัน สีของหมวกเห็ดมีความผันแปรค่อนข้างมาก ตั้งแต่ขาว ครีม ผสม
กับโทนสีเหลือง ส้ม แดง ม่วง เขียวมะกอก เทา หรือน้ําตาล สีบริเวณกลางหมวกมักเข้มกว่าที่ขอบหมวก
ดอกอ่อนมักมีโทนสีเข้มกว่าดอกแก่เต็มที่ รูปร่าง พื้นผิว และสีของหมวกเห็ดเป็นลักษณะสําคัญที่ใช้จัดจําแนก
เห็ดร่มก้านดําออกเป็นกลุ่มย่อยหรือใช้วินิจฉัยสปีชีส์
ครีบ (Lamellae); การเชื่อมต่อระหว่างครีบและก้านของเห็ดร่มก้านดํามีหลายรูปแบบ แต่ที่พบบ่อย
(รูปที่ 3) คือ (1) ครีบและก้านไม่เชื่อมต่อกัน (free), (2) ปลายขอบของครีบเชื่อมต่อกับก้าน (adnexed), (3)
ครีบเชื่อมติดกับก้านตลอดความกว้างของครีบ (adnate) เห็ดร่มก้านดําในกลุ่มย่อย Marasmius มีวงแหวนเชื่อมต่อ
ครีบ (collarium) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะใช้ในการจําแนกเห็ดกลุ่มย่อยนี้ออกจากกลุ่มย่อยอื่น ๆ วงแหวนเชื่อมต่อ
ครีบ มีลักษณะคล้ายปลอกหุ้มก้านทําให้ครีบเป็นอิสระจากก้าน และต้องมองผ่านแว่นขยายเนื่องจากเห็ดในกลุ่ม
ย่อยนี้มักเป็นเห็ดขนาดเล็ก การเรียงตัวของครีบ ครีบแต่ละครีบวางตัวตามแนวรัศมีจากก้านไปถึงขอบของหมวก
เห็ด ระยะห่างระหว่างครีบแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ (1) ห่าง (remote), (2) ค่อนข้างห่าง
(distant), (3) ค่อนข้างถี่ (subdistant), (4) ถี่ (close), และ (5) ถี่มาก (crowded) ระหว่างครีบอาจพบครีบ
ย่อย (lamellulae) แทรกอยู่ มีปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับขอบหมวกเห็ด (รูปที่ 3) ในดอกเห็ดดอกเดียวกันความ
ยาวของครีบย่อยอาจมีได้มากกว่าหนึ่งระดับ แต่จะสั้นกว่าความยาวของครีบปกติเสมอ และไม่พบครีบย่อยในเห็ด
ร่มก้านดําที่มีวงแหวนเชื่อมต่อครีบ ลักษณะการเรียงตัวของครีบอีกรูปแบบหนึ่งที่พบได้ในเห็ดร่มก้านดําบางชนิด
คือ การมีเส้นเชื่อมครีบให้ติดกันตามขวาง (intervenose) เช่น M. albimyceliosus สีของครีบ ส่วนใหญ่เป็น
โทนสีอ่อน เช่น สีขาว ขาวอมเหลือง หรือขาวอมส้ม ในเห็ดร่มก้านดําบางชนิดครีบเห็ดมีโทนสีเข้ม เช่น สีเทา
เขียวมะกอก หรือ น้ําตาล เช่น M. araucariae var. siccipes เห็ดร่มก้านดําบางชนิด ครีบเห็ดมีลักษณะพิเศษที่
เรียกว่า marginate คือมีสีขอบที่แตกต่างจากเนื้อเยื่อส่วนอื่น ๆ ของครีบ เช่น M. bambusiniformis มีครีบสีขาว
อมเหลืองแต่ที่ขอบครีบเป็นสีน้ําตาลอมส้ม
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1

2

3

4

รูปที่ 3 ลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างครีบและก้าน 1) free, 2) adnexed, 3) adnate, 4) lamellulae
ก้าน (Stipe); เห็ดร่มก้านดําส่วนใหญ่มีก้านดอกชัดเจนและมักเชื่อมอยู่กลางหมวกเห็ด ยกเว้นเห็ด
ร่มก้านดําในกลุ่มย่อย Neosessiles ซึ่งไม่มีก้านหรือมีก้านสั้น ๆ ติดอยู่ที่ขอบของหมวกเห็ด ขนาดของก้าน ความ
ยาวของก้านเห็ดมีตั้งแต่สั้นกว่า 1 มิลลิเมตร ไปจนถึงยาวกว่า 200 มิลลิเมตร ความกว้างของก้านโดยทั่วไปมีความ
ยาวเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 0.1 - 7 มิลลิเมตร เห็ดร่มก้านดําในกลุ่มย่อย Marasmius มักมีก้านขนาดเล็ก และ
ในกลุ่มย่อย Globulares มักมีก้านขนาดใหญ่ รูปร่างของก้าน ส่วนใหญ่เป็นทรงกระบอก เห็ดร่มก้านดําบางชนิด
มีส่วนยอดหรือฐานของก้านกว้างกว่าลําก้าน ผิวของก้าน ก้านเห็ดส่วนใหญ่มีผิวเรียบ อาจมีพื้นผิวด้านหรือมันวาว
คล้ายเส้นลวดโลหะ เห็ดร่มก้านดําบางกลุ่มมีก้านเห็ดปกคลุมด้วยขนขนาดสั้น-ยาวต่าง ๆ กัน การมีหรือไม่มีขน
ปกคลุมก้านเห็ดเป็นลักษณะสําคัญที่ใช้ในการจําแนกเห็ดร่มก้านดําออกจากกัน สีของก้านเห็ด พบความผันแปร
ของสีก้านเห็ดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับที่พบในสีของหมวกเห็ด คือ มีตั้งแต่สีขาว ครีม เหลือง ส้ม ม่วง น้ําตาล
อมเหลือง น้ําตาลอมส้ม น้ําตาลอมแดง น้ําตาลเข้มถึงสีดําสนิท แต่ส่วนมากเป็น โทนสีเข้ม โดยส่วนใหญ่ดอก
ที่ยังอ่อนจะมีสีก้านส่วนยอดในโทนสีอ่อน และสีก้านจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ จากบริเวณ ฐานก้านขึ้นไปเมื่อดอกเห็ด
เจริญขึ้น การเกาะยึดของก้านกับวัสดุอาศัยเป็นลักษณะสําคัญที่ใช้ในการจําแนกเห็ดร่มก้านดําออกเป็นกลุ่มย่อย
และออกจากเห็ดสกุลอื่น ซึ่งพบได้ 2 รูปแบบ คือ (1) insititious หมายถึงลักษณะที่ก้านเห็ดเกาะยึดกับวัสดุอาศัย
โดยไม่มีเส้นใยเห็ดปกคลุมที่ฐานของก้านเห็ด และ (2) non-insititious หมายถึงลักษณะที่ก้านเห็ดเกาะยึดกับวัสดุ
อาศัยโดยมีการสร้างเส้นใยหรือกลุ่มของเส้นใยเห็ดปกคลุมที่ฐานของก้านเห็ด (Lagent, 1986) วัสดุอาศัยในที่นี้
อาจเป็นใบไม้หรือกิ่งไม้ แต่มิได้หมายถึงพื้นดิน เห็ดร่มก้านดำมี การเกาะยึดของก้านกับวัสดุอาศัยเป็นแบบ noninsititious ยกเว้นเห็ดในกลุ่มย่อย Marasmius และ Leveilleani ที่มีการเกาะยึดของก้านกับวัสดุอาศัยเป็นแบบ
insititious
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3. นิเวศวิทยาและการกระจายของเห็ดร่มก้านดํา
เห็ ด ร่ ม ก้ า นดํ า ส่ ว นใหญ่ ย่ อ ยสลายซากใบไม้ ห รื อ กิ่ ง ไม้ ทํ า ให้ เ กิ ด การหมุ น เวี ย นในวั ฏ จั ก รธาตุ อ าหาร
Antonín และ Nordiloose (1993) พบว่าเห็ดร่มก้านดําหลายชนิดที่พบในเขตอบอุ่นเป็นเห็ดที่มีความจําเพาะต่อ
วัสดุอาศัย นอกจากนั้น M. crinisequi และ M. palmivorus ดํารงชีวิตแบบปรสิตและก่อโรคในพืชเศรษฐกิจ
หลายชนิด เช่น กาแฟ โกโก้ ชา ยางพารา และปาล์ม (Aderungboye, 1977; Pegler, 1983) แต่ไม่พบว่าเห็ด
ร่มก้านดํามีปฏิสัมพันธ์ด้านบวกกับพืช เช่น ปฏิสัมพันธ์กับรากพืชแบบไมคอร์ไรซา หรือการอยู่ร่วมกันกับสาหร่าย
แบบไลเคน (Singer, 1976)
เห็ดร่มก้านดํามีการกระจายพันธุ์ทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตร้อนพบความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดสกุลนี้
สูงมาก จากการสืบค้นข้อมูลจากเวบไซต์ Index fungorum พบว่ามีเห็ดร่มก้านดําประมาณ 1,400 สปีชีส์ทั่วโลก
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามีรายงานว่าพบเห็ดร่มก้านดําสปีชีส์ใหม่จํานวน 102 สปีชีส์ ในจํานวนนี้ร้อยละ 84 พบใน
เขตร้อน (Desjardin, 2000; Takahashi, 2000a; 2000b; 2002; Antonín, 2003a; 2003b; 2004a; 2004b;
Antonín and Buyck, 2006; Antonín and Cathy, 2006; Desjardin and Ovrebo, 2006; Wannathes et al.,
2007; 2009a; 2009b; Tan et al., 2009; Antonín et al., 2010; 2011)
Rostrup (1902) รายงานการค้นพบเห็ดก้านดําเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจํานวน 3 สปีชีส์ เป็นสปีชีส์
ใหม่ 1 สปีชีส์ คือ M. discopus พบบนเกาะช้าง จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2520 อนงค์ จันทร์ศรีกุล รายงาน
การพบ M. maximus จากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไว้ในหนังสือ “เห็ดเมืองไทย” ในช่วง 30 ปีหลังจากนั้น
มีรายงานการค้นพบเห็ดร่มก้านดําจํานวนไม่มากนัก (ดวงจันทร์ ก้อนทรัพย์, 2541; Chandarsrikul et al., 2011)
กระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 Wannathes และคณะ (2007; 2009a; 2009b) ได้รายงานการค้นพบเห็ดร่มก้าน
ดํา สปีชีส์ใหม่จากพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยจํานวน 23 สปีชีส์
จากการสืบค้นข้อมูลการค้นพบเห็ดร่มก้านดําในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
พบการกระจายของเห็ดร่มก้านดําจํานวน 78 taxa ใน 71 สปีชีส์ (ตารางที่ 1) ข้อมูลจากหนังสือ “Checklist of
Mushrooms (Basidiomycetes) in Thailand” แสดงให้เห็นว่าการศึกษาความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ด
ร่มก้านดําในประเทศไทยมีไม่มากนัก อีกทั้งพื้นที่ศึกษายังจํากัดอยู่เฉพาะบางพื้นที่ของภาคเหนือเท่านั้น
บทสรุป
เห็ดร่มก้านดําเป็นเห็ดมีครีบขนาดเล็ก หมวกเห็ดมีรูปร่างและสีสันที่หลากหลาย มีก้านดอกเรียวยาว ส่วน
ใหญ่มีสีเข้ม มักพบอยู่บนซากใบไม้และกิ่งไม้ มีความหลากหลายของสปีชีส์สูงมากในป่าเขตร้อน แต่สามารถพบได้
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ทั่วโลก จากการรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดร่มก้านดําในประเทศไทย พบว่าเรามีข้อมูลของ
เห็ดกลุ่มนี้อยู่น้อยมาก เนื่องจากการศึกษาความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดร่มก้านดําจํากัดอยู่เฉพาะในเขต
ภาคเหนือ แต่ด้วยสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่หลากหลายในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งอาศัยของเห็ด
ร่มก้านดําสปีชีส์ที่ยังไม่มีรายงานการค้นพบอีกจํานวนมาก หากประเทศไทยต้องการพัฒนาประเทศบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ งานวิจัยด้านความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดร่มก้านดําก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ
งานวิจัยที่ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน เพราะการศึกษาความหลากหลายของสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ถือเป็น
งานวิจัยขั้นต้นของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นและส่งผลโดยตรง
ต่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
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ตารางที่ 1 รายชื่อเห็ดร่มก้านดําที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

M. albimyceliosus Corner
M. apatelius Singer
M. araneocephalus Wann., Desj. & S. Lumy.
M. araucariae Singer
M. araucariae var. siccipes Desj., Retn.& E. Horak
M. auratus Wann., Desj. & S. Lumy.
M. bambusiniformis Singer
M. berambutanus Desj., Retn. & E. Horak
M. bondoi Wann., Desj. & S. Lumy.
M. brevicollus Coner
M. brunneoolivascens Wann., Desj. & S. Lumy.
M. cafeyen Wann., Desj. & S. Lumy.
M. calvus Berk. & Br.
M. coarctatus Wann., Desj. & S. Lumy.
M. coklatus Desj., Retn. & E. Horak
M. confertus Berk. & Br.
M. conicopapillatus Henn.
M. corneri Wann., Desj. & S. Lumy.
M. cremeus Wann., Desj. & S. Lumy.
M. crinisequi F. Muell ex Kalchbr.
M. aff. crinisqui F. Muell ex Kalchbr.
M. cupreostipes Wann., Desj. & S. Lumy.
M. delicatulus Wann., Desj. & S. Lumy.
M. florideus Berk. & Br.
M. ganyao Wann., Desj. & S. Lumy.
M. graminipes Wann., Desj. & S. Lumy.
M. graminum (Lib.) Berk.
M. grandiviridis Wann., Desj. & S. Lumy.
M. guyanensis Mont.
M. haematocephalus (Mont.) Fr.
M. haematocephalus f. atrobrunneus Wann., Desj. & S.
M. haematocephalus f. atroviolaceus Wann., Desj. & S.
M. haematocephalus f. luteocephalus Wann., Desj. & S.
M. haematocephalus f. robustus Wann., Desj. & S.
M. haematocephalus f. variabilis Wann., Desj. & S.
M. hypochroides Berk. & Br.
M. hypophaeus Berk. & M.A.Curtis
M. imitarius Wann., Desj. & S. Lumy.
M. inthanonensis Wann., Desj. & S. Lumy.
M. iras Y.S. Tan & Desj.
M. jasminodorus Wann., Desj. & S. Lumy.
M. laticlavatus Wann., Desj. & S. Lumy.
M. leveilleanus (Berk.) Pat.

¸
¸

เพชรบูรณ์

แพร่

เชียงใหม่

ชื่อวิทยาศาสตร์

เชียงราย

จังหวัดที่พบ

¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸

¸
¸

¸
¸
¸

¸

¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸

¸

¸
¸

¸
¸
¸

¸
¸

¸
¸
¸

¸

¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸

¸
¸

รายงานการพบa
9
7, 9
6, 9
9
9
6, 9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
3
7, 9
7, 9
3, 9
9
9
9
6, 3
9
9
3
8, 9
7, 9
6, 9
9
9
6, 9
9
9
9
9
9
9
6, 9
6, 9
8, 9
9
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ตารางที่ 1 รายชื่อเห็ดร่มก้านดําที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย (ต่อ)

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
a

b

¸
M. luteolus Berk. & M.A. Curtis
M. makok Wann., Desj. & S. Lumy.
M. maximus Hongo
M. mokfaensis Wann., Desj. & S. Lumy.
¸
M. nigrobrunneus (Pat.) Sacc.
M. nigrobrunneus f. cinnamomeus Wann., Desj. & S.
M. nummularius Berk. & Br.
¸
M. ochroleucus Desj. & E. Horak
M. pallenticeps Singer
M. aff. pallescens Murr.
M. pellucidus Berk. & Br. (Syn. M. papyraceus Masseeb)
¸
M. pseudopellucidus Wann., Desj. & S. Lumy.
¸
M. pseudopurpureostriatus Wann., Desj. & S. Lumy.
M. pulcherripes Peck
M. purpureobrunneolus Henn.
M. purpureisetosus Corner
M. purpureostriatus Hongo
M. ruforotula Singer
M. siccus (Schwein) Fr.
M. somalomoensis Antonín
M. straminiceps Wann., Desj. & S. Lumy.
M. subruforotula Singer
M. suthepensis Wann., Desj. & S. Lumy.
M. tantulus Wann., Desj. & S. Lumy.
M. tenuissimus (Jungh.) Singer
M. trichotus Corner
M. xestocephalus Singer
1 = ดวงจันทร์, 2541
2 = นิคม, 2542
4 = กิตติมา และคณะ, 2551
5 = กิตติมา และคณะ, 2552
7 = Wannathes et al., 2007
8 = Wannathes et al., 2009a

Wannathes et al., 2004

เพชรบูรณ์

แพร่

เชียงใหม่

ชื่อวิทยาศาสตร์

เชียงราย

จังหวัดที่พบ

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸

¸
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸

¸

¸

รายงานการพบa
9
9
3
9
7, 9
9
9
9
9
9
3, 6, 9
6, 9
6, 8, 9
3
9
9
3, 6, 9
7, 9
1, 2
9
7, 9
9
9
9
9
9
9

3 = กิตติมา, 2549
6 = นิวัฒ, 2553
9 = Wannathes et al., 2009b
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