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สารจากคณบดบีณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

กระผมในนามของคณบดี บัณฑิตวิทยาลั ยมหาวิทยาลั ยศิลปากร  และ
คณะกรรมการ      จัดประชุมโครงการประชุมวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงการจัดประชุมใน
ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโอกาสที่เป็นมหามงคลยิ่ง คือเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
และ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559   ซ่ึงประกอบด้วย 4 การประชุมคือ 

1. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “สหวิทยาการ
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (NGSC2016) 

2. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 6 The 6st 
International Graduate Study Conference:  Creative Multi-disciplinary Studies for 
Sustainable Development (IGSC2016) 

3. การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ครั้งที่ 1 (NCMSD2016)  

4. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน   ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Creative Multi-disciplinary 
Studies for Sustainable Development (ICMSD2016) 

ผมขอขอบคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านอธิการบดี ท่านวิทยากรที่
กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานและขอขอบคุณท่านอธิการบดีที่ให้เกียรติร่วมพิธี เปิดโครงการ
ประชุมวิชาการฯ  ในวันนี้  
               การจัดการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในกลุ่มหัวข้องานวิจัยด้าน
ศิลปะและการออกแบบ  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เกษตรศาสตร์ และพหุวิทยาการ ได้เผยแพร่
ผลงานวิจัย รวมถึงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยไปสู่องค์ความรู้ใหม่  นอกจากนี้ยังเป็นเวที
ให้ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป. 
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ค าน า 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ครั้งที่ 1“สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” (NCMSD 2016) ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 
2559 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ และนักวิจัยได้น าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดีและมีคุณภาพ 
เป็นการสร้างเครือข่ายของการวิจัยและสร้างสรรค์  

การจัดการประชุมทางวิชาการครั้ง น้ียังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  และ         
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม         
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

ผลงานวิจัยที่ร่วมเผยแพร่ในงานน้ีได้มีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันตามวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย
ทางด้านศิลปะและการออกแบบ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และพหุวิทยาการ ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ ทั้งน้ีบัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมบทความวิจัย (Proceeding) ของผู้น าเสนอทั้งแบบวาจา 
โปสเตอร ์และงานสร้างสรรค์ที่น าเสนอผลงานในครั้งน้ีเป็นแผ่นซีดี และเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ไปสู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง  บัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าบทความวิจัย 
(Proceeding) น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัย ศิลปิน และผู้สนใจทั่วไป และน าไปพัฒนา
งานวิจัยที่เก่ียวข้องต่อไป 
 บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
พิธีเปิดและให้โอวาทกับผู้น าเสนอผลงาน ขอขอบคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหารและ
คณาจารย์จากคณะวิชาในสถาบันต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
ตลอดจนวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานจนบรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์ นอกจากน้ี  
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะร่วมมือกัน
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือการประกันคุณภาพ 

 
 การจัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง      
“สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” The 6th National and International Graduate 
Study Conference “Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development” 
และกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา  
ที่ย่ังยืน” The 1st National and International Conference on Creative Multi-disciplinary 
Studies for Sustainable Development (NCMSD & ICMSD 2016) น้ี เป็นการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา    
ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ี 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังน้ีเป็นการน าเสนอบทความวิจัย ในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง จากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือ คณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒริะดับปริญญาเอก หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาน้ันด้วย และมีบทความที่มาจาก หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังน้ีเป็นการน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือ คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ัน และบทความ
ที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 

 บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการ  หรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซ่ึง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ส าหรับโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  6 เรื่อง           
“สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” The 6th National and International Graduate 
Study Conference “Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development” 
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และกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา  
ที่ย่ังยืน” The 1st National and International Conference on Creative Multi-disciplinary 
Studies for Sustainable Development (NCMSD & ICMSD 2016) ในคร้ังน้ีมีผู้น าเสนอผลงานวิจัย
จาก 33 สถาบันการศึกษาและ 2 สถาบันทางการแพทย์ เป็นผู้น าเสนอผลงานวิจัย ชาวต่างชาติ จาก 3 
ประเทศ ได้แก่ จีน สวาซิแลนด์ และฟินแลนด์ โดยมีรายนามคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ และรายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ ดังรายนามต่อไปน้ี 
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การแก้ไขปัญหาทักษะการร้องระดบัเสียงในลักษณะ Fixed Do 

Solving problems of pitch vocalization skills in the Fixed Do system 

ผู้วจิัย กิตติธชั สาํเภาทอง 
 สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเพ่ือการแกไ้ขปัญหาทกัษะการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do เป็นการวิจยัในชั้น
เรียนในรายวิชา การฝึกโสต 2 (Aural Training II) สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการวิจยัเพื่อพฒันาทกัษะการร้องระดบั
เสียงในลกัษณะ Fixed Do โดยมุ่งเนน้ศึกษาในเร่ืองของ ระบบโซเฟส (Solfege) และระดบัเสียง (Pitch) 
โดยใชแ้บบฝึกหัดเพ่ือแกไ้ขปัญหาทกัษะการร้องระดบัเสียงการเก็บขอ้มูลใชป้ระชากรจากกลุ่มตวัอย่าง
ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา การฝึกโสต 2 จาํนวน 28 คน โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 2 ชุด โดย
แบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 เก็บขอ้มูลก่อนการเรียน (แบบประเมินก่อนเรียน) คร้ังท่ี 2 เก็บ
ขอ้มูลหลงัสอบปลายภาค (แบบสอบถามความคิดเห็นการใชแ้บบฝึกหดั) การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การใช้แบบฝึกหัดเพ่ือแกไ้ขปัญหาทกัษะการร้องระดบัเสียงนั้นผูว้ิจยัได้
วิเคราะห์และสรุปขอ้มูลจากการแบบประเมินก่อนการเรียนแลว้จึงสร้างแบบฝึกหดัโดยใชแ้นวคิดวิธีการ
ฝึกซอ้มทางดา้นดนตรีแจ๊สเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ประกอบดว้ย 1. แบบฝึกร้องสเกล (Scales) 2. 
แบบฝึกร้องเสียงประสาน (Harmony) 3. แบบฝึกร้องอิมโพรไวเซชนั II-V-I (Two-Five-One) 4. 
แบบฝึกหดัร้องทาํนอง Like Someone In Love (Jazz Tunes) และ 5. แบบฝึกร้องคอร์ดโทน (Chord 
Tones) 

  ผลของการวิจยัพบวา่นกัศึกษาตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาทกัษะการร้องระดบัเสียงใน
ลกัษณะ Fixed Do และมีพฒันาการท่ีดีในการร้องระดบัเสียง ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จากแบบสอบถามชุดท่ี 2 เร่ืองการใชแ้บบฝึกหัดเพ่ือแกไ้ขปัญหาทกัษะการร้อง
ระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do ค่าเฉล่ียทั้ง 5 ดา้น เท่ากบั 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน SD เท่ากบั .36    
ซ่ึงอยูใ่นระดบั มาก จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งพบว่าทกัษะการร้องมีความสัมพนัธ์กบัทกัษะในการฟัง
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพเสียงเพ่ือบนัทึกโน้ต (Dictation) และมีผลต่อความเขา้ใจทฤษฎีดนตรี ดงันั้นการ
จดัการเรียนการสอนทางดา้นดนตรีผูส้อนควรจะทราบปัญหาและขอ้บกพร่องของผูเ้รียนเพื่อออกแบบ
วิธีการแก้ไขปัญหาและพฒันาทกัษะทางด้านดนตรีให้เหมาะสมกับพฒันาการของผูเ้รียนโดยการใช้
แบบฝึกหัดอย่างเหมาะสม รวมทั้ งควรเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของทักษะท่ีได้พฒันาให้ผูเ้ รียนได้
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัดนตรี 
คาํสาํคญั: การฝึกโสต, ทกัษะการร้อง, ระบบโซเฟส, ฟิกส์โด 
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Abstract 

The research project entitled "Solving problems of pitch vocalization skills in 
the Fixed Do system" is a classroom research in the course of Aural Training II in the 
Jazz Program, Faculty of Music, Silpakorn University, during the 2nd semester of the 
2014 academic year. The main objective of this research is to develop pitch 
vocalization in the Fixed Do system with a focus on the Solfege system and pitch by 
using developed exercises to solve problems of singing pitch skills. The data were 
collected using a population group of students enrolled in the course Aural Training 
II, totaling 28 students, by using two series of questionnaires and by dividing the data 
collection into two sessions.  The first data collecting session was at the start of the 
course (a pre-course self-evaluation questionnaire). The second data collection session 
was conducted after the final examination (an opinion questionnaire). The data were 
analyzed using the average and standard deviation (SD). Student interviews were also 
carried out.  The data from students’ self-evaluations were analyzed and summarized, 
and then the exercises to solve the problems of singing skills pitch were developed 
based on the concepts of jazz music training, including five areas: 1) Scale singing 
exercise, 2) Harmony singing exercise, 3) Improvisation singing II-V-I, 4) Melodic 
singing exercise (Like Someone In Love) and 5) Chord-Tone singing exercise. 

From the study it was found that the students recognized the importance of 
developing skills in pitch vocalization in the Fixed Do system and obtained good 
progress in pitch vocalization.  The results from the analysis showed that the use of 
exercises to solve the problems of pitch singing skills in the Fixed Do in five aspects 
obtained the average of 4.26 with the standard deviation of 0.36, which was in a high 
level.  Data from the interviews showed that singing skills correlated with listening 
skills for quality analysis of the voice (Dictation) and affected the understanding of 
music theory. Therefore, instructors of the music programs should be aware of the 
problems and limitations of the students. Methods for problem solving and developing 
skills should be properly designed to suit the musical development of students through 
the use of exercises. In addition, linking relationship between all developed skills 
among students should be considered by instructors in order that the students' skills 
can be applied further in the practice of music. 

 
Keywords: Aural Training, Vocalization, Solfege System, Fixed Do 
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บทนํา 

 การแกไ้ขปัญหาทกัษะการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do เร่ิมตน้ข้ึนจากประสบการณ์ใน
การสอนวิชาการฝึกโสตทกัษะเป็นระยะเวลา 5 ปีในมหาวิทยาลยัและประสบการณ์สอนพิเศษจากสถาบนั
ดนตรีโดยพบว่านกัศึกษาบางรายยงัขาดทกัษะและความสามารถในการร้องระดบัเสียงในลกัษณะโดอยู่
คงท่ีไดอ้ยา่งชาํนาญ ซ่ึงการขาดทกัษะดงักล่าวยอ่มทาํใหผู้เ้รียนไม่สามารถประสบความสาํเร็จในการเรียน
วิชาการฝึกโสตทกัษะ (Aural Training) ผูส้อนจึงตอ้งการแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องเพื่อช่วยใหน้กัศึกษาเกิด
การเรียนรู้ทางดา้นโสตทกัษะอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัดนตรีได้
อย่างเหมาะสม จากการสํารวจปัญหาการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do พบว่านกัศึกษาในวิชา          
การฝึกโสต 2 (Aural Training II) สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร           
ขาดทักษะในการอ่านช่ือโน้ตในระบบโซลเฟส (Solfege) ในคีย์ท่ีมีเคร่ืองหมายกํากับเสียง                          
(Key Signature) และทาํนองท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียงชาร์ป # และเคร่ืองหมายแปลงเสียงแฟลต b 
(Accidentals) ซ่ึงปัญหาในการอ่านโนต้ไม่คล่องพบว่ามี 2 ปัจจยัหลกัคือ 1) อ่านโนต้บรรทดั 5 เส้นใน
กญุแจซอล (Treble Clef) และกญุแจฟา (Bass Clef) ไม่คล่อง  2) ขาดความชาํนาญและความแม่นยาํในการ
อ่านโนต้ในระบบโซลเฟส ดงันั้นปัญหาทั้ง 2 ดา้นย่อมมีผลกระทบต่อทกัษะในการร้องระดบัเสียงใน
ลกัษณะ Fixed Do   

แนวคิดและหลกัการสอนท่ีผูว้ิจัยใช้เป็นแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีคือ วิธีการของดาลโครซ 
(Emile Jaques-Dalcroze) โดยจุดเด่นของดาลโครซนั้นพบว่ามีการใชร้ะบบ Solfege โดยการใชร้ะบบตวั
โนต้แบบ ซอล-ฟา (Fixed Do) แบบโดคงท่ี1 โดยผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาตนเองในเร่ืองการรับรู้ต่อ
เสียงดนตรีและไดรั้บการพฒันาในเร่ืองการอ่านโนต้จากความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงต่อระดบัเสียงในแต่ละ
ลาํดบัขั้นซ่ึงอาจจะมีเคร่ืองหมายแปลงเสียงกาํกบัอยูด่ว้ย สาํหรับวิธีการของดาลโครซนั้นคือการใหผู้เ้รียน
ไดพ้ฒันาในเร่ืองเสียงประสาน โดยการร้องโนต้จากเบส (Bass) ถึงโซปราโน (Soprano) ทีละตวัติดต่อ   
กนัไปเพ่ือให้เกิดแนวคิดดา้นเสียงประสานในท่ีสุด ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการร้องโนต้ในระดบัเสียงนั้นจะ
ส่งผลให้ทกัษะการฟังและการตีความทางดา้นดนตรีดีข้ึนในลาํดบัต่อไป รวมทั้งวิธีการเรียนแบบดาล
โครซจะทาํใหผู้เ้รียนไม่ไดเ้กิดจากการอ่านโนต้ในแบบจดจาํบนัไดเสียงใดเสียงหน่ึงเท่านั้นแต่จะสามารถ
อ่านและร้องโนต้ไดจ้ากความชาํนาญในแต่ละบนัไดเสียงโดยทนัที (Sight Singing) หลกัการสอนของดาล
โครซนั้นพบวา่มีความสมัพนัธ์กบัแนวคิดของ เจม่ี เอเบอร์โซลด ์(Jamey Aebersold) ในดา้นวิธีการฝึกการ
ร้องเสียงประสานเพื่อให้ความเขา้ใจในเร่ืองของ ขั้นคู่ ประเภทคอร์ด และประเภทของสเกล2 แนวคิดและ

                                                            
1 ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ ดนตรีศึกษา: หลักการและสาระสําคัญ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2555), 223. 
2 Aebersold Jamey, Jazz Ear Training (New Albany: Jamey Aebersold Jazz, 1989), 
ii.  
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หลกัการสอนดงักล่าวเป็นวิธีการท่ีไดรั้บความนิยมของปฏิบติัดนตรีแจ๊สคือ การฝึกฝนทกัษะการฟังของ
ตนเองใหไ้ดย้นิเสียงดนตรีก่อนการบรรเลงดนตรี “Don’t Play What You Know. Play What You Hear.”3 
เป็นคาํกล่าวของ ไมล ์เดวิส (Miles Davis) นกัทรัมเป็ตท่ีแสดงถึงทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นโสตทกัษะท่ี
มีความสมัพนัธ์ในการปฏิบติัดนตรีแจ๊ส  

วิชาการฝึกโสต 2 (Aural Training II) เป็นวิชาบงัคบั หมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
อาชีพ  ในหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาดนตรีแจ๊ส จดัการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชั้น         
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษา ปลาย (2/2557) เน้ือหาการสอนในวิชาการฝึกโสต 2 ผูส้อนไดจ้ดักลุ่มสาระเน้ือหาการ
เรียนการสอนเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพทางดา้นโสตทกัษะของนกัศึกษาในเร่ือง การฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน การวิเคราะห์ โดยครอบคลุมเน้ือหาการฝึกโสตทกัษะในเร่ือง ทาํนอง (Melodic) ขั้นคู่ (Interval) 
จงัหวะ (Rhythm) และเสียงประสาน (Harmony) โดยใชต้วัอยา่งและแบบฝึกหดัจากดนตรีแจ๊สเป็นแกน
หลกัในการเรียนการสอน อยา่งไรก็ตามนกัศึกษามีปัญหาในการฝึกทกัษะการร้องทาํนองซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของเน้ือหาหลกัในรายวิชาดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการศึกษาปัญหาทกัษะการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ 
Fixed Do โดยมุ่งเนน้ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาสาขาดนตรีแจ๊ส รายวิชาการฝึกโสต 2 (Aural 
Training II) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เพื่อนาํผลของการวิจยัมาปรับปรุงและพฒันารายวิชา
ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. ศึกษาปัญหาการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do 
2. เพื่อแกไ้ขปัญหาในการพฒันาทกัษะการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do 
3. เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาวิธีการและเทคนิคการเรียนการสอนในเร่ืองของเน้ือหาและ

แบบฝึกหดั 
4. เพื่อปรับปรุงและพฒันารายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการและการเปล่ืยนแปลงของผูเ้รียน 

 

วธีิการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาวิธีการแกไ้ขปัญหาทกัษะการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do โดย

การทดลองใชแ้บบฝึกหดัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของการร้องระดบัเสียงโดยมีรายละเอียด
การดาํเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
                                                            
3 Vincent Meelberg, Reflections on music and performance, Playing what you 
hear: A misconception, accessed July 7, 2015 available from 
http://vincentmeelberg.com/post/34640663816/playing-what-you-hear-a-
misconception 
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ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 สาขาวิชาดนตรีแจ๊สท่ีลงทะเบียนใน
รายวิชาการฝึกโสต 2 (Aural Training) ภาคปลายปีการศึกษา 2557 จาํนวน 43 คน กลุ่มตวัอยา่งตอบ
แบบสอบถามคร้ังท่ี 1 จาํนวน 22 คนและตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 จาํนวน 28 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัประกอบดว้ย แบบประเมินปัญหาก่อนการเรียน เร่ือง ปัญหาการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do 
และ แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใชแ้บบฝึกหัด เร่ืองการใชแ้บบฝึกหัดเพ่ือแกไ้ขปัญหาการร้อง
ระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do 

การดาํเนินการศึกษาแบ่งเป็นการเก็บขอ้มูลจาํนวน  2 คร้ัง คือคร้ังท่ี 1 วนัจนัทร์ท่ี 23 มกราคม 
2558 เป็นการใชแ้บบประเมินปัญหาก่อนการเรียน เร่ืองปัญหาในการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do 
เพื่อผูว้ิจยัจะไดท้ราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนแลว้จึงออกแบบและสร้างแบบฝึกหดัเพ่ือแกไ้ขปัญหาและ
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน คร้ังท่ี 2 วนัศุกร์ท่ี 22 พฤษภาคม 2558 เป็นการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจจาก
การใชแ้บบฝึกหดั หลงัจากนกัศึกษาทดลองใชแ้บบฝึกหดั เพื่อแกไ้ขปัญหาการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ 
Fixed Do ว่าไดผ้ลในระดบัใดโดยเป็นการประเมินวดัผลตามสภาพจริงโดยให้นกัศึกษาทาํแบบประเมิน
ความพึงพอใจเร่ืองแบบฝึกหัดและวิธีการแกปั้ญหาการขบัร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do การ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นสถิติใชค่้าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผล/สรุปผลการวจิัย 

การแกไ้ขปัญหาทกัษะการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do สามารถสรุปผลการวิจยัไดจ้าก
การเกบ็ขอ้มูล 2 คร้ังดงัต่อไปน้ี 

1. แบบประเมินปัญหาก่อนการเรียน เร่ืองปัญหาการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do 
ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม เพศ และระดบัชั้นปี 

ลักษณะกลุ่มตวัอย่าง จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 34 79.06 
หญิง 9 20.94 

รวม 43 100.00 
ระดบัชั้นปี   

ปีท่ี 1 36 83.72 
ปีท่ี 2 7 16.28 

รวม 43 100.00 
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จากตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม เพศ และระดบัชั้นปี พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นเพศ ชาย มากท่ีสุด จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 79.06 ระดบัชั้นปี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่น
ระดบัชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 83.72 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัปัญหาในการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do จาํแนกตาม
แบบฝึกหดั 

หัวข้อการ 
ประเมนิ 

ระดบัปัญหา 
ค่าเฉล่ีย 

X̅ 

ส่วน 
เบ่ียง เบน 
มาตรฐาน 

(SD) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. แบบฝึกหัดบทเพลง         

Fly me to the moon 
- 5 15 1 1 22 

3.09 0.68 
- 22.7 68.2 4.5 4.5 100 

My Romance 
- 14 7 1 - 22 

3.59 0.59 
- 63.6 31.8 4.5 - 100 

National Anthem 
- 2 18 2 - 22 

3.00 0.43 
- 9.1 81.8 9.1 - 100 

2. แบบฝึกหัดสเกล         

Major Scales 
1 12 9 - - 22 

3.63 0.58 
4.5 54.5 40.9 - - 100 

Jazz Melodic Minor 
Scales 

6 15 1 - - 22 
4.22 0.52 

27.3 68.2 4.5 - - 100 
3. แบบฝึกหัดพืน้ฐาน         

Exercise Pattern 1-20 
- 6 16 - - 22 

3.27 0.45 
- 27.3 72.7 - - 100 

Exercise Pre 1-11 
- 13 9 - - 22 

3.59 0.50 
- 59.1 40.9 - - 100 

Diatonic 1-3-5 
- 4 15 2 1 22 

3.00 0.69 
- 18.2 68.2 9.1 4.5 100 

Diatonic 5-3-1 
- 11 11 - - 22 

3.50 0.51 
- 50.0 50.0 - - 100 

Diatonic 3-5-1 
2 14 6 - - 22 

3.81 0.58 
9.1 63.6 27.3 - - 100 

Diatonic 5-1-3 
6 15 1 - - 22 

4.22 0.52 
27.3 68.2 4.5 - - 100 

4. แบบฝึกหัดคอร์ด         

Major 7th 1 16 5 - - 22 3.81 0.50 
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หัวข้อการ 
ประเมนิ 

ระดบัปัญหา 
ค่าเฉล่ีย 

X̅ 

ส่วน 
เบ่ียง เบน 
มาตรฐาน 

(SD) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

4.5 72.7 22.7 - - 100 

Dominant 7th 
8 14 - - - 22 

4.45 0.59 
36.4 63.6 - - - 100 

5. แบบฝึกหัดขึน้คู่  

Intervals 3-5 
- 4 17 1 - 22 

3.13 0.46 
- 18.2 77.3 4.5 - 100 

Intervals 5-7 
- 10 12 - - 22 

3.45 0.50 
- 45.5 54.5 - - 100 

1 Octave 
1 12 9 - - 22 

3.63 0.58 
4.5 54.5 40.9 - - 100 

6. แบบฝึกหัด

จังหวะ 

 

Whole note, Half 
note 

- 9 12 1 - 22 
3.36 0.58 

- 40.9 54.5  4.5 - 100 
Quarter note, Eight 

note 
- 14 8 - - 22 

3.63 0.49 
- 63.6 36.4 - - 100 

Eight note, Triplet 
note 

11 11 - - - 22 
4.50 0.51 

50.0 50.0 - - - 100 
รวมทุกด้าน 3.66 0.24 

  

จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัปัญหาในการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do จาํแนก
ตามแบบฝึกหดั พบว่าในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do ในระดบั 
มาก คิดเป็นร้อยละ 73.20 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅  ) 3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD)  0.24 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นตามแบบฝึกหดัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) แบบฝึกหดับทเพลง พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีปัญหามากท่ีสุดในหวัขอ้ My Romance อยูใ่นระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 71.80 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 3.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.59  

 2) แบบฝึกหดัสเกล พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีปัญหามากท่ีสุดในหวัขอ้ Jazz Melodic Minor อยูใ่น
ระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 4.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.52  

 3) แบบฝึกหดัพ้ืนฐาน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีปัญหามากท่ีสุดอนัดบั 1 ในหวัขอ้ Diatonic 5-1-3 อยู่
ในระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 4.22) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
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0.52 อนัดบัท่ี 2 ในหวัขอ้ Diatonic 3-5-1 อยูใ่นระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 76.20 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา 
(X̅) 3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD)  0.58 อนัดบัท่ี 3 ในหวัขอ้ Exercise Pre 1-11 อยูใ่นระดบั มาก คิด
เป็นร้อยละ 71.80 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 3.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD)  0.50  

 4) แบบฝึกหดัคอร์ด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหามากท่ีสุดในหวัขอ้ Dominant 7th อยูใ่นระดบั มาก 
คิดเป็นร้อยละ 89.00 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.59  

 5) แบบฝึกหดัขั้นคู่ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีปัญหามากท่ีสุดในหวัขอ้ 1 Octave อยูใ่นระดบั มาก คิด
เป็นร้อยละ 72.60 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.58  

 6) แบบฝึกหดัจงัหวะ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีปัญหามากท่ีสุดในหวัขอ้ Eight note, Triplet note     
อยูใ่นระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 90.00 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
0.51  

ผลจากแบบประเมินปัญหาก่อนการเรียนของนกัศึกษาในเร่ือง ปัญหาการร้องระดบัเสียงใน
ลกัษณะ Fixed Do จากแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 23 มกราคม 2558 สามารถสรุปปัญหาและปัจจยัท่ีทาํให้
เกิดขอ้ปัญหาทกัษะการร้องโนต้ในลกัษณะ Fixed Do ได ้4 ดา้นคือ 1) ความชาํนาญในการอ่านโนต้
บรรทดั 5 เส้น 2) ความชาํนาญในการใชร้ะบบโซเฟส Solfege 3) ความชาํนาญในการร้องระดบัเสียง
พร้อมกบัจงัหวะและ 4) ค่าโนต้ความเขา้ใจในเร่ืองขั้นคู่เสียงประสาน  

จากขอ้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนผูว้ิจยัทดลองสร้างแบบฝึกหัดในการแกไ้ขปัญหาการร้องระดบัเสียงใน
ลกัษณะ Fixed Do โดยใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนมาเป็นวิธีการออกแบบแบบฝึกหดัเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวโดยมีตวัอยา่งของแบบฝึกหดัร้องดงัต่อไปน้ี 

1. แบบฝึกร้องสเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์และเนเชอรัลไมเนอร์ (Harmonic Minor, Natural Minor) 
วิธีการฝึกซอ้มคือเร่ิมจากการให้นกัศึกษาทบทวนรายละเอียดโครงสร้างของบนัไดเสียงในแต่ละประเภท
จากนั้นใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกเป็นโนต้ตามวงจรคู่ 4 (Circle of Fourth) ในกระดาษบรรทดั 5 เส้นโดย
ผูว้ิจยัมอบหมายใหน้กัศึกษาฝึกร้องบนัไดเสียงโดยใชร้ะบบ Solfege วนัละ 2 สเกลพร้อมกบัเมโทรนอม 
(Metronome) ท่ีความเร็วตวัดาํ (Quarter Note) เท่ากบั 60 

 

รูปภาพประกอบท่ี 1 แบบฝึกร้อง F Harmonic Minor Scale 
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รูปภาพประกอบท่ี 2 แบบฝึกร้อง F Natural Minor Scale 

 

 

2. แบบฝึกร้องเสียงประสานฮาฟดิมินิชทแ์ละฟูลดิมินิชท ์(Half-Diminished, Full-Diminished) 
วิธีการฝึกซอ้มเร่ิมจากการให้นกัศึกษาทบทวนรายละเอียดโครงสร้างของเสียงประสานในแต่ละประเภท
จากนั้นใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกเป็นโนต้ตามวงจรคู่ 4 (Circle of Fourth) ในกระดาษบรรทดั 5 เส้นโดย
ผูว้ิจยัมอบหมายใหน้กัศึกษาร้องบนัไดเสียงโดยใชร้ะบบ Solfege วนัละ 2 คอร์ด พร้อมกบัเมโทรนอม 
(Metronome) ท่ีความเร็วตวัดาํ (Quarter Note) เท่ากบั 60 

 

รูปภาพประกอบท่ี 3 แบบฝึกร้อง C Half-Diminished 

 

 

รูปภาพประกอบท่ี 4 แบบฝึกร้อง C Full-Diminished 

 

 

การร้องโน้ตจากเสียงประสานผูว้ิจยัมอบหมายให้ใชร้ะบบโซเฟส (Solfege) ตามระบบเสียง
อย่างไรก็ตามพบว่าการร้องเสียงประสานประเภท Half-Diminished และ Full-Diminished มีโนต้ท่ีมี
เคร่ืองหมายกาํกบัเสียงมากกวา่ 1 ตวัดงัรูปภาพประกอบท่ี 4 คือ C Full-Diminished ท่ีประกอบไปดว้ยโนต้ 
C-Eb-Gb-Bbb ทาํใหก้ารร้องเป็นในลกัษณะโนต้เอ็นฮาร์โมนิก (Enharmonic Notes) โดยเปล่ืยนโนต้ Bbb 
เป็นโนต้ตวั A ซ่ึงออกเสียงตามระบบโซเฟสวา่ “La” เป็นตน้ 
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3. แบบฝึกร้องอิมโพรไวเซชนั (Improvisation II-V7-I) 

แบบฝึกร้องเสียงประสานและการร้องแบบฝึกหัดอิมโพรไวเซชัน II-V7-I ประกอบด้วย
โครงสร้างคอร์ด II-V7-I และโนต้การฝึกร้องอิมโพรไวเซชนัซ่ีงมี 2 แบบคือ 1 โนต้ในคอร์ดโทน (Chord 
Tones) และ 2 โนต้นอกคอร์ดโทน (Non-Chord Tonesซ่ึงเป็นเทน็ชัน่โนต้ (Tension Note) และจงัหวะ
พื้นฐานประกอบดว้ย โนต้ตวัดาํ และโนต้เขบ็ตหน่ึงชั้น วิธีการซ้อมผูว้ิจยัมอบหมายให้นกัศึกษาฝึกซ้อม
สัปดาห์ละ 8 หอ้ง โดยฝึกซอ้มพร้อมกบัเมโทรนอม (Metronome) ท่ีความเร็วตวัดาํ (Quarter Note) เท่ากบั 
60  

รูปภาพประกอบท่ี 5 แบบฝึกร้องอิมโพรไวเซชนัแบบท่ี 1 (Chord Tones) 

 

 

รูปภาพประกอบท่ี 6 แบบฝึกร้องอิมโพรไวเซชนัแบบท่ี 2 (Non-Chord Tones) 

 

 

4. แบบฝึกร้องทาํนองเพลงแจ๊สมาตราฐาน (Jazz Standard) 
กาํหนดให้ใชบ้ทเพลงแจ๊สมาตราฐานเป็นแบบฝึกร้องคือเพลง Like Someone in Love บท

ประพนัธ์โดย จิมม่ี เวนฮุยเซ็น (Jimmy Van Heusen) โดยผูว้ิจยัพิจารณาจากทาํนองของบทเพลงซ่ึงมี
ส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีพฒันาทกัษะการร้องทาํนองในลกัษณะ Fixed Do คือ ทาํนองท่ีเป็นบนัไดเสียงและ
ลกัษณะทาํนองท่ีเป็นระยะห่างของขั้นคู่ 2, 3, 4, 5, 6 ซ่ึงมีคุณภาพเสียงทั้งแบบ เมเจอร์ (Major) ไมเนอร์ 
(Minor) เพอร์เฟค (Perfect) และ ออกเมนเทด (Augmented) 
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รูปภาพประกอบท่ี 7 แบบฝึกร้องทาํนองเพลงแจ๊สมาตราฐาน (Jazz Standard) 

 

 

5. แบบฝึกร้องคอร์ดโทน (Chord-Tones) 
วิธีการฝึกซ้อมกาํหนดให้นักศึกษาร้องคอร์ดโทนจากการเคล่ือนท่ีของคอร์ดประจาํเพลงโดย

เร่ิมตน้จากการทาํความเขา้ใจโน้ตคอร์ดโทนในแต่ละคอร์ดแลว้จึงให้นักศึกษาเขียนบนัทึกโน้ตลงใน
กระดาษบรรทดั 5 เส้นแยกตามโครงสร้างของแต่ละคอร์ดประกอบไปดว้ย 1st (Root), 3rd (Third), 5th 
(Fifth), 7th (Seventh) วิธีการฝึกซอ้มผูว้ิจยัให้นกัศึกษาฝึกซอ้มโดยการเล่นโนต้คอร์ดโทนจากเคร่ืองมือ
ดนตรีท่ีถนัดก่อนเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจการเคล่ือนท่ีของโน้ตแล้วจึงร้องตามและมอบหมายให้จับคู่
ฝึกซอ้มรวมทั้งบนัทึกเสียงตนเองเพื่อหาความบกพร่องในการร้องโนต้ 

รูปภาพประกอบท่ี 8 แบบฝึกร้องคอร์ดโทน (Chord-Tones) 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจการใชแ้บบฝึกหดั เร่ือง แบบฝึกหดัในการแกปั้ญหาการ
ร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do 

หัวข้อการ 
ประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

X̅ 
 

ส่วน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(SD) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. แบบฝึกร้องสเกล         

Harmonic Minor Scale 
13 13 2 - - 28 

4.39 0.62 
46.4 46.4 7.1 - - 100 

Natural Minor Scale 
11 4 3 - - 28 

4.28 0.65 
39.3 50.0 10.7 - - 100 

2. แบบฝึกร้องเสียง
ประสาน 

        

Half Diminished 
8 11 9 - - 28 

3.96 0.79 
28.6 39.3 32.1 - - 100 

Fully Diminished 
8 10 10 - - 28 

3.92 0.81 
28.6 35.7 35.7 - - 100 

3. แบบฝึกร้องอิมโพรไว
เซชัน 

        

Chord Tones 
16 8 4 - - 28 

4.42 0.74 
57.1 28.6 14.3 - - 100 

Non-Chord Tones 
11 10 6 1 - 28 

4.10 0.87 
39.3 35.7 21.4 3.6 - 100 

4. แบบฝึกร้องทาํนอง         

Like Someone in Love 
16 11 1 - - 28 

4.53 0.57 
57.1 39.3 3.6 - - 100 

5. แบบฝึกร้องคอร์ดโทน         

1st ( Root) 
18 10 - - - 28 

4.64 0.48 
64.3 35.7 - - - 100 

3rd  (Third) 
14 12 1 1 - 28 

4.39 0.73 
50.0 42.9 3.6 3.6 - 100 

5th  (Fifth) 
3 14 4 1 - 28 

4.10 0.78 
32.1 50.0 14.3 3.6 - 100 

7th  (Seventh) 
11 11 4 2 - 28 

4.10 0.91 
39.3 39.3 14.3 7.1 - 100 

รวมทุกด้าน 4.26 0.36 
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จากตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจการใชแ้บบฝึกหดั เร่ือง แบบฝึกหดัในการ
แกปั้ญหาการร้องระดบัเสียงในลกัษณะ Fixed Do พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก    
คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)   0.36 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 คือ แบบฝึกร้องคอร์ดโทน 1st (Root) มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 92.80 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 4.64  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 0.48 อนัดบัท่ี 2 คือ แบบฝึกร้องทาํนอง Like Someone in Love มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 90.60 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD)  
0.57 อนัดบัท่ี 3 คือ แบบฝึกร้องอิมโพรไวเซชนั II-V7-I  Chord Tones มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากโดย
คิดเป็นร้อยละ 88.40 โดยมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา (X̅) 4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD)  0.74 ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 

 การใชแ้บบฝึกหดัเพ่ือแกไ้ขปัญหาทกัษะการร้องในลกัษณะ Fixed Do นกัศึกษามีความพึงพอใจ
ในการใช้แบบฝึกหัดอยู่ในระดับ มาก จากการวิจัยเร่ืองการแก้ไขปัญหาทกัษะการร้องระดับเสียงใน
ลกัษณะ Fixed Do สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี  

1. แบบฝึกหดัท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อแกไ้ขปัญหาทกัษะการร้องโนต้ในลกัษณะ Fixed Do 
ช่วยให้นักศึกษาสามารถอ่านโน้ตและเปล่งเสียงร้องตามเคร่ืองหมายกาํกบัเสียงไดดี้ข้ึน เช่น การร้อง
ทาํนองบทเพลงบงัคบั (Like Someone in Love) ผลการประเมินอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด การร้องคอร์ดโทน 
1st (Root) ผลการประเมินอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และการร้องอิมโพรไวเซชนั ผลการประเมินอยูใ่นระดบั 
มาก  

2. แบบฝึกหดัการร้องโนต้ในลกัษณะ Fixed Do มีผลกระทบต่อทกัษะการฟังของนกัศึกษาใน
เร่ืองการบนัทึกระดบัเสียง (Dictation) จากบนัไดเสียงซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัให้นกัศึกษาทาํการบนัทึก
ระดบัเสียงจาก บนัไดเสียงแจ๊สเมโลดิกไมเนอร์ (Jazz Melodic Minor) รวมทั้งมีผลกระทบต่อการฟังและ
วิเคราะห์คุณภาพเสียงในเร่ือง ข้ึนคู่ (Intervals) และเสียงประสาน (Harmony) 

3. การแกไ้ขปัญหาทกัษะการร้องในลกัษณะ Fixed Do ส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการเรียนรู้ดนตรี
ของนกัศึกษาเช่นในรายวิชาทฤษฎีดนตรี พบวา่ นกัศึกษามีความเขา้ใจในโครงสร้างทางดา้นทฤษฎีมากข้ึน
เช่น โครงสร้างของบนัไดเสียงขั้นพ้ืนฐาน เมเจอร์ (Major) เนเชอรัลไมเนอร์ (Natural Minor) ฮาร์โมนิก
ไมเนอร์ (Harmonic Minor) และ แจ๊สเมโลดิกไมเนอร์ (Jazz Melodic Minor) และ เสียงประสาน 
(Harmony) ขั้นพื้นฐานทั้ง 5 ประเภท 

4. กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาทกัษะการร้องในแบบ Fixed Do  
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5. กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาสามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการพฒันาทกัษะการร้องระดบัเสียง
ในลกัษณะ Fixed Do ไปพฒันาทกัษะในการปฏิบติัดนตรีแจ๊สของตนเองตามเคร่ืองมือท่ีถนดัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

6. ผลของการวิจยัสามารถนาํมาปรับปรุงแบบฝึกหดัและพฒันาเทคนิควิธีการเรียนการสอนใน
รายวิชา การฝึกโสต 3 (Aural Training III) ภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ศึกษาความตอ้งการขั้นพื้นฐานในรายวิชาท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ทกัษะการร้อง ทกัษะการฟัง 

และการอิมโพรไวเซชัน เพื่อนําขอ้มูลท่ีได้รับมาปรับปรุงเน้ือหาท่ีรับผิดชอบให้ทนัสมยัและเพ่ือให้
นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการฝึกโสตสามารถนําความรู้ไปใช้ในการเรียนทางด้านดนตรีแจ๊สได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ศึกษาปัจจยัและตวัแปรในดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบต่อทกัษะการร้องและทกัษะการฟังใน
รายวิชาการฝึกโสตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัดนตรีแจ๊ส 

รายการอ้างอิง 
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ผ้าทอลายด้วยเส้นใยบัวจากคลองโยง 
 
Cloth Woven with Lotus Fibers from Khlong Yong 

 

ผู้วจัิย   ศุภมาส  เจียมรังสรรค์ 

 สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์ คือ การทดลองน าเส้น

ใยบวัมาผลิตเป็นผา้ทอมือ และทดสอบประสิทธิภาพของผา้ทอใยบวั  การศึกษาวจิยัเก่ียวกบั“ผา้ทอ
ลายดว้ยเส้นใยบวัจากคลองโยง”เพื่อใชเ้ป็นแนวทางจดัการประเด็นหลกัของการสร้างงานตอ้งเร่ิม
จากตน้น ้ าโดยการน าเส้นใยจากกา้นบวัมาสร้างในเชิงหตัถกรรม โดยใชก้ระบวนการทางธรรมชาติ
ในการผลิตเส้นดา้ยให้เกิดกลางน ้าดว้ยการท าให้เป็นเส้นดา้ยน าไปควบรวมกบัเส้นดา้ยใยธรรมชาติ 
น ามายอ้มสี ใช้เทคนิคยอ้มเส้นด้ายและส่งต่อปลายน ้ า และเข้าสู่กระบวนการผลิตผา้ผืนในเชิง
หัตถกรรม โดยการใช้ก่ีกระตุกซ่ึงเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการสร้างผา้ทอโดยไม่ตอ้งใช้พลงังาน
ไฟฟ้า  จากเส้นใยกา้นบวั สู่งานงานทอผา้จากเส้นใยกา้นบวั เป็นตน้แบบใหแ้ก่ชาวบา้นชุมชนคลอง
โยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมท่ีไม่ต้องน าเข้าวตัถุดิบ รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินสร้างผา้ทอเป็น
เอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ินและสามารถต่อยอดไปสู่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดเ้พราะคลองโยง
เป็นทางผ่านท่ีจะไปสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศชั้นน า เช่น ตลาดน ้ าล าพญา ท่ีมีลกัษณะเป็นตลาด
สินคา้ พืชผกัผลไมท้อ้งถ่ิน อาหารสด ผา้ทอ ผา้ยอ้ม รวมไปจนถึงงานหตัถกรรมท่ีแสดงออกถึงวิถี
ชีวิตของคนพื้นท่ีได้ดีเยี่ยม กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรของต าบลคลองโยง  ดว้ยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง โดยมีระดบัเกษตรกรของต าบลคลองโยง จ านวน 5 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ เอกสารต่าง ๆท่ี เก่ียวข้อง แบบสัมภาษณ์ การส ารวจเฉพาะกลุ่ม การ
สังเกตการณ์  ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการผลิตผา้ทอจากเส้นใยก้านบวัมุ่งเน้นเพื่อใช้ วตัถุดิบ
เหลือทิ้งในภาคการเกษตรของต าบลคลองโยงใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑส่ิ์งทอนั้น สร้างทางเลือกส าหรับ
การสร้างผลิตภณัฑ์ ให้กบัชุมชนคลองโยงได ้หากมีการส่งเสริม และให้ค  าแนะน าต่อเน่ืองกนัอยา่ง
เหมาะสมกบัการท่ีจะสร้างกระบวนการผลิตผา้ทอจากเส้นใยก้านบวัไปประยุกต์ใช้ในอาชีพให้
เกิดผล อย่างสมบูรณ์ได ้ผูว้ิจยัจึงเห็นสมควรท่ีจะน าผลการวิจยัน้ีใชเ้ป็นแนวทางประกอบการทาง
ธุรกิจ และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัต่อไป 

ค าส าคัญ : ผา้ทอมือจากเส้นใยบวั,เส้นใยบวั, เส้นใยธรรมชาติ 
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Abstract 

This study used qualitative research methods. The purposes are to perform 

trial production of lotus fiber cloth and to test efficiency of woven of lotus fiber. The 

Research is entitled “Cloth Woven with Lotus Fibers from Khlong Yong.  As 

guidelines for handling core issues of the creation, it must start from the upstream and 

is suitably made with lotus fibers into the line of the art and crafts. Also, it uses 

natural processes to produce yarn for the business channel by making merging a yarn 

with natural fiber and using yarn dyeing techniques to dye yarn and pass downstream 

enterprises.  

The process in textile crafts to create a fabric uses a basic loom without 

electricity manipulating woven from lotus fibers as a prototype model. The avocation 

of community Khlong Yong of local products could be done without importing other 

raw materials.  

Furthermore, it uses variations of Indigenous knowledge to weave the 

cloth locally unique and help them become a leading place in eco-tourism industry 

including Lamphaya.  

With a market fresh the local vegetables, weaving, dye, as well, to craft 

that expresses the lifestyle of the area was excellent. Info farmers group of the parish 

Khlong Yong with the selection of specific the farmers of the parish Khlong Yong 5 

persons. The tools used to collect data relevant documents, interview survey group the 

observer. The results showed that the fabric weave of lotus to focus waste material in 

the agricultural sector of the parish Khlong Yong to textile products. To creating 

alternatives for creating a product Khlong Yong is connected to the community the 

promoting and advice consecutive appropriately. The process to produce fabrics 

weaves lotus fiber to apply career in completely.  

Researchers agreed that the findings should be used as a guideline for the 

business and serve as a guideline for further research. 

Key Word (s): Hand woven from lotus fibers, lotus fibers, natural fibers. 
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บทน า 
คุณลักษณะส าคัญของ บัว คือดอกและใบของบัวท่ี มีขนาดใหญ่ มีสีสันสวยงาม

หลากหลายสี บางชนิดมีกล่ินหอมน่าช่ืนชม บวัไดรั้บสมญานามวา่ "ราชินีแห่งไมน้ ้ า" นอกจากดอก
จะน ามาเพื่อการประดบั เป็นเคร่ืองสักการะแลว้  ส่วนต่างๆของบวัน าไปตากแหง้เพื่อน าไปใชท้  ายา 
ส่วนกา้นดอกในบวับางสายพนัธ์ และรากบวั น ามาปรุงเป็นอาหาร และเน่ืองจากบวัเป็นดอกไมท่ี้
เก่ียวข้องกับพุทธศาสนา ชาวพุทธต่างใช้ดอกบัวในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา ในเทศกาลและ
ชีวิตประจ าวนั ตลาดจึงมีความตอ้งการสม ่าเสมอ และปริมาณมาก โดยเฉพาะในวนัพระหรือวนั
ส าคญัทางศาสนา ท่ีส าคญัคือบวัสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในทุกพื้นท่ีในประเทศไทย เกษตรกรจึงมี
อาชีพปลูกบัวทั้ งเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองจากการท านาข้าว เพราะมีการขังน ้ าไวใ้นนา
เช่นเดียวกนั จนเรียกวา่”การท านาบวั” 

การวิจยัคร้ังน้ีจึงพิจารณาเห็นถึงประโยชน์ของ บวั โดยเลือกบวัหลวงเป็นแนวทางใน
การศึกษาเพราะกา้นบวัหลวงมีคุณลกัษณะท่ีพิเศษคือให้ใยยาวเช่นเดียวกบัใยจากรังไหม สามารถ
น าใยมาป่ันควบรวมกนัให้เป็นลกัษณะของเส้นดา้ย หรือเสริมความแข็งแรงโดยการน าไปควบกบั
เส้นดา้ยฝ้าย แลว้น าไปถกั-ทอ ใหเ้ป็นผนืผา้ จากการศึกษาวิจยัท่ีผา่นมาในประเทศพม่ามีการน ากา้น
ดอกบวัหลวงท่ีเติบโตตามธรรมชาติในทะเลสาบอินเล ดึงเอาเส้นใยแลว้ค่อยๆ ป่ันให้เป็นดา้ยอยา่ง
ระมดัระวงัภายใน 24 ช.ม. เพื่อป้องกนัการเส่ือมสภาพ จากนั้นก็น ามาทอดว้ยมือจะไดผ้า้ท่ีมีลกัษณะ
พิเศษคลา้ยผา้ไหมผสมผา้ลินินดิบ กล่าวคือ น ้ าหนกัเบา ระบายอากาศไดดี้ ไม่มีรอยยบั จึงเป็นหน่ึง
ในเส้นใยธรรมชาติท่ี “ดีท่ีสุด” ส าหรับน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทอผา้ ทั้งน้ี ชาวพื้นเมืองท่ีอาศยั
ในหมู่บา้นใกลก้บัทะเลสาบอินเล รู้จกัวธีิน าเส้นใยบวัมาทอเป็นผา้คุณภาพเยี่ยมตั้งแต่เม่ือหลายร้อย
ปีก่อน  

ในอดีตท่ีผ่านมา เส้นใยบวัดงักล่าวชาวพม่าน ามาทอเป็นผา้ไตรจีวรส าหรับพระสงฆ์ท่ีมี
สมณะศกัด์ิสูง แต่ในปัจจุบนันอกจากจะมีการน ามาทอเป็นผา้พนัคอจ าหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียวแลว้ 
พม่ายงัมีลูกคา้ส าคญัอย่างอิตาลี น าเส้นใยบวัจากพม่ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือผา้ ท่ีมีราคา
จ าหน่ายสูงถึงตวัละกวา่แสนบาท ภายใตช่ื้อ “ลอโร เพียน่า โลตสั ฟลาวเวอร์ เฟบริค” สืบเน่ืองจาก
การลงพื้นท่ีส ารวจเป็นอ าเภอท่ีตั้ งข้ึนใหม่ท่ีสุดและมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุดในจงัหวดันครปฐม พบว่า
อ าเภอพุทธมณฑลมีต าบลคลองโยง(Khlong Yong) ท่ีเป็นแหล่งปลูกบวัท่ีน่าสนใจ ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ท่ีจะเลือกศึกษาชุมชนคลองโยงเพราะพบว่าเป็นต าบลหน่ึงท่ียงัคงมีความเป็นชุมชนพื้นบ้านอยู่
ท่ามกลางความเจริญทั้งลกัษณะเมืองและชนบทผสมผสาน ชาวบา้นคลองโยงเป็นชุมชนท่ีถือครอง
ท่ีดินสืบต่อๆกันมาด้วยการเช่าท่ีราชพสัดุในรูปแบบของสหกรณ์ มีอาชีพท่ีอาศัยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว ์ 
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ซ่ึงต่อมา กรมธนารักษ์เข้ามามีอ านาจดูแลท่ีดินหมู่บ้านต าบลคลองโยง ท่ีชาวบ้านถือ
ครองท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการด ารงชีวิตของชาวคลองโยง จึงมีการรวมตวัเรียกร้องให้ออก
โฉนด และเม่ือรัฐบาลสมยัหน่ึงไดจ้ดัท าโฉนดท่ีดินให้ตามขอ้เรียกร้อง เกิดความเปล่ียนแปลงคร้ัง
ใหญ่อีกคร้ังเน่ืองจากมีชาวบ้านบางกลุ่มเร่ิมมีการขายท่ีดินให้กบัโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บา้น
จดัสรร และโยกยา้ยถ่ินฐาน ทั้งท่ีก่อนหน้า คลองโยงเป็นพื้นท่ีราบลุ่มอนัอุดมสมบูรณ์ มีล าคลอง
ไหลผ่าน เหมาะแก่การเกษตร พื้นท่ีเป็นนาข้าว นาบัว สวนผกัมากมาย จนกระทั่งปัจจุบันมี
เกษตรกรชาวคลองโยงจ านวนลดนอ้ยลง ลูกหลานชาวนา ชาวสวนผกั กลบัเลือกท่ีจะเขา้ท างานใน
โรงงานรับค่าแรงขั้นต ่า  300 บาท ทิ้งการท านาขา้ว และอาชีพดั้งเดิมของบรรพชน แต่ก็ยงัคงมีบาง
ครอบครัวท่ียงัคงมีการปลูกขา้ว ปลูกบวั ตดัดอก ตดัฝักบวั ขายเป็นอาชีพอยูบ่า้ง เป็นลกัษณะการท า
นาบวัท่ี ซ่ึงหลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลิตจากตน้บวัแลว้ ก็จะเหลือกา้นบวัสดท่ีถูกตดัทิ้งจ านวนมาก
และไม่ไดถู้กน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าอ่ืนใด กลบัมีการน าวตัถุดิบจากต่างพื้นท่ีมาผลิต
เป็นงานหตัถกรรมแทนท่ีทรัพยากรท่ีตนมีไปอยา่งน่าเสียดาย    

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจึงมุ่งเนน้ส่ิงท่ีชุมชนคลองโยงมีวตัถุดิบท่ีดีสามารถท่ีจะน ากา้น
บวัสดท่ีถูกตดัทิ้งเหล่าน้ีมาพฒันาเป็นเส้นใย ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินสร้างผา้
ทอ เพื่อสร้างให้เป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ินและสามารถต่อยอดไปสู่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ไดเ้พราะคลองโยงเป็นทางผ่านท่ีจะไปสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศชั้นน า เช่น ตลาดน ้ าล าพญา ท่ีมี
ลกัษณะเป็นตลาดสินคา้ พืชผกัผลไมท้อ้งถ่ิน อาหารสด ผา้ทอ ผา้ยอ้ม รวมไปจนถึงงานหตัถกรรม
ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนพื้นท่ีได้ดีเยี่ยม เคร่ืองจกัสาน มีบริการท่องเท่ียวเรือแจวโบราณรับ
นกัท่องเท่ียวล่องแม่น ้ าท่าจีนเพื่อซึมซับบรรยากาศท่ีชีวิตคนในเมืองหลวงไม่สามารถสัมผสัไดใ้น
เมือง และยงัเป็นเส้นทางเขา้สู่อ าเภอบางเลนท่ีเป็นแหล่งผลิตสินคา้ท่ีส าคญัเพื่อการบริโภค ไดแ้ก่ 
การเล้ียงสัตว ์การเกษตร เป็นตน้  ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ประเด็นหลกัของการสร้างงานตอ้ง
เร่ิมจากตน้น ้าคือการน าเส้นใยจากกา้นบวัมาสร้างในเชิงหตัถกรรม 

 โดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติในการผลิตเส้นดา้ยให้เกิดกลางน ้ าคือการท าให้เป็น
เส้นด้ายน าไปควบรวมกบัเส้นด้ายใยธรรมชาติ น ามายอ้มสี ใช้เทคนิคมดัยอ้มเส้นด้ายและส่งต่อ
ปลายน ้ า และเข้าสู่กระบวนการผลิตผา้ผืนในเชิงหัตถกรรม โดยการใช้ก่ีกระตุกซ่ึงเป็นอุปกรณ์
พื้นฐานในการสร้างผา้ทอโดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้า  จากเส้นใยกา้นบวั สู่งานงานทอผา้จากเส้น
ใยกา้นบวั เป็นตน้แบบให้แก่ชาวบา้นชุมชนคลองโยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมและอาจเป็นผลิตภณัฑ์
ประจ าทอ้งถ่ินท่ีไม่ตอ้งน าเขา้วตัถุดิบต่อไปโดยเลือกศึกษาการผลิตเส้นดา้ยจากใยบวัน าไปควบรวม
กบัเส้นดา้ยใยธรรมชาติ น ามายอ้มสี ใชเ้ทคนิคมดัยอ้มเส้นดา้ยและส่งต่อเขา้สู่กระบวนการผลิตผา้
ผืนในเชิงหัตถกรรม ให้พร้อมเขา้สู่การพฒันาผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอของไทย  เพื่อเป็นโอกาสใน
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การศึกษาการใชก้ลยุทธ์ในการบริหารองคก์รธุรกิจทางดา้นกลยทุธ์ท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรคก์ารผลิต 
ผลิตภณัฑป์ระจ าทอ้งถ่ินท่ีไม่ตอ้งน าเขา้วตัถุดิบจากภูมิความรู้ ให้เกิดอาชีพเสริมและความส าเร็จใน
การประกอบธุรกิจส่ิงทอในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. การทดลองน าเส้นใยบวัมาผลิตเป็นผา้ทอมือ 

2. ทดสอบประสิทธิภาพของผา้ทอใยบวั 
 
วธีิการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย ในการศึกษาไวท่ี้ ภาคการเกษตร ของต าบลคลองโยงให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์
ส่ิงทอท่ีมีเอกลกัษณ์จากธรรมชาติ สร้างทางเลือกส าหรับการสร้างผลิตภณัฑ์ดา้น eco-textilesให้กบั
ชุมชนคลองโยง โดยมีขั้นตอนด าเนินการวจิยัดงัน้ี  

1.ทดสอบความเป็นไปไดใ้นการน าเส้นดา้ยจากเส้นใยกา้นบวัมาผลิตเป็นผา้ผนื 
2.วางแผนการวจิยั 
3.ส ารวจเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงผูว้ิจยั จะศึกษาสถานการณ์จากมุมมองของผูถู้กศึกษา เน่ืองจากระยะเวลาของการวิจยั

ค่อนขา้งจ ากดั ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดวธีิการและการเก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้4 แนวทาง ดงัน้ี  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
งานวจิยัน้ีมีการเก็บขอ้มูลจากผลการทดลองในการทอผา้จากเส้นดา้ยจากใยบวั  เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาไปสู่งานผลิต โดยมีแนวทางในการศึกษาจากการบนัทึกผลการ
ทดลองและการศึกษาเทคนิคและวิธีการในการพฒันาเส้นใยจากก้านบวัท่ีเหลือจากการเก็บเก่ียว  
โดยมีการบนัทึกจากรูปภาพแสดงถึงรูปแบบและวิธีการของการพฒันางานผา้ทอโดยแสดงใน
รายละเอียดและเทคนิควิธีการในการพฒันา  รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ทปบนัทึกเสียง  
สมุดจด  การถ่ายภาพ  และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปเป็นแนวทางทอ
ผา้จากวสัดุธรรมชาติ ในทอ้งถ่ิน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

ผูว้ิจยัเลือกศึกษากลุ่มชาวบา้น ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เน่ืองจากชาวบา้น
กลุ่มตวัอย่างมีอาชีพเกษตรกรปลูกบวัเป็นอาชีพหลกัและมีการเก็บเก่ียวได้ตลอดปี นอกจากนั้น
ชาวบา้น ต.คลองโยง ยงัประกอบอาชีพทางการเกษตรมานาน โดยประกอบอาชีพท านาเป็นหลกั
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ต่อมามีการพัฒนาข้ึน เน่ืองจากอยู่ใกล้แหล่งวิชาการต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
มหาวิทยาลยัมหิดลและสถาบนัต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ตลาดการเกษตร ซ่ึงอยู่ใกล้การคมนาคมสะดวกด้วยปัจจัยต่างๆ เอ้ืออ านวยอาชีพการเกษตร 
เกษตรกรจึงมีการพฒันาอาชีพของตนเองไดร้วดเร็ว อาชีพการเกษตรจึงมีการพฒันามาโดยล าดบั
เกษตรกร ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงจากการท านาอย่างเดียวมาปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชผกัไมด้อกไม้
ประดบั เช่น มะม่วงฝร่ัง มะพร้าวอ่อน กลว้ยไม ้นาบวัและผกับุง้ผกัชีฝร่ังผกักุยช่าย ผกัคะน้า ใน
ส่วนของส านักงานเกษตรอ าเภอพุทธมณฑล ได้ด าเนินการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร
ตั้งแต่ปี 2522  

จนถึงปัจจุบนัโดยมีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบต าบลไดถ่้ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในรูปแบบ
กลุ่ม โดยเนน้พืชท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของเกษตรกรเช่น งานข่าวถ่ายทอดเทคโนโลย ีเร่ืองพนัธ์ุการ
ดูแลรักษาและการป้องกันและก าจดัโรคแมลง งานไม้ผลไม้ยืนต้น เป็นการป้องกันและก าจดั
แมลงวนัผลไม ้และการพฒันาการผลิตผลชนิดต่างๆงานไมด้อกไมป้ระดบั เป็นเร่ืองการปรับปรุง
คุณภาพของดอกและการผลิตเพื่อการส่งออก การรวมกลุ่มการป้องกนัและก าจดัโรคแมลงจาก
ประเด็นต่างๆ การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ส่วนใหญ่เกษตรกรยอมรับมากคือการป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช การเตรียมดินใหค้วามส าคญัเพิ่มมากข้ึน 

 
ผล/ สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัภาคการเกษตร ของต าบลคลองโยงแนวทางการทดลองเส้นใยโดยใชใ้ยบวัหลวง
ในขั้นตน้ผูว้ิจยัพบวา่เส้นใยจากกา้นบวัหลวงสามารถน ามาผลิตเป็นเส้นดา้ยได ้และสามารถสร้าง
พื้นผิวของผา้ทอเพื่อการสวมใส่ไดส้ามารถน าไปออกแบบลวดลายใหม่นอกเหนือจากวิธีการทอ
ดว้ยลายขดัธรรมดา  ซ่ึงข้ึนกบัแนวทางการพฒันาของผูผ้ลิต พื้นผิวของผืนผา้จากการทดลองการ
ผลิตผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีแนวทางการออกแบบท่ีใช้งานได้เพื่อตอบรับกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภค  และตอบสนองการใชง้านอ่ืนๆร่วมดว้ย  โดยผลิตภณัฑ์ในขั้นตอนน้ีคณะผูว้ิจยัมีแนวทาง
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ไปสู่การออกแบบตกแต่ง โดยมีรูปทรงและพื้นผิวของวสัดุจากงานทอท่ี
แปลกใหม่มากข้ึน โดยน าแนวทางจากการทดลองไปสร้างเป็นผลงานต่อไป 

 
อภิปรายผล 

โครงการวจิยัน้ี ไดรั้บความส าเร็จดว้ยดี เน่ืองจากไดมี้การวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการ
ทดลองดึงเส้นใยให้เป็นเส้นดา้ยดว้ยมือ โดยผูว้ิจยัไดมี้การน าแนวทางในการทดลองดึงเส้นใยให้
เป็นเส้นดา้ยดว้ยมือ จากขอ้มูลต่างๆทั้งเชิงวิชาการและกลุ่มชุมชนรวมทั้งศึกษาความเป็นไปไดใ้น
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การทดลองเพื่อการพฒันาให้กบัชุมชนโดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและน าขอ้เสนอแนะต่างๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการน าขอ้มูลมาปรับปรุงและสรุปผลการพฒันาในเร่ืองการออกแบบผลิตภณัฑ ์
จากผลจากการด าเนินการวจิยัสามารถสรุปผล และใหข้อ้เสนอแนะ ไดด้งัต่อไปน้ี 

การส ารวจความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเส้นใยเพื่อการผลิตงานหัตถกรรมผา้ทอภายใน
ชุมชนพบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาต่อไปและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจใหก้บัชุมชน
ของตนเอง โดยมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อผลิตและจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงมีตวัแทนหรือผูน้ ากลุ่ม เป็นการ
สร้างงาน สร้างรายได้ภายในชุมชน  นอกเหนือจากอาชีพหลกั ซ่ึงชุมชนมีความสามคัคี มีความรู้
ความเขา้ใจในการผลิตงานหตัถกรรมผา้ทอได ้หากมีการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ภายใน
ชุมชนและครอบครัว  อยา่งไรก็ตามชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบวัของ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม ยงัมีปัญหาในหลายๆ ดา้นเช่น ขาดความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาผลิตผลให้เพิ่มมูลค่า
ใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินคา้ของตนเองได ้ปัญหาของขนาดของเส้นใยท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัดึง
เส้นใยใหเ้ป็นเส้นดา้ยดว้ยมือ พบวา่เส้นใยบวัมีขนาดเล็กและบางมาก 

 ผูว้ิจ ัยจึงมีการทบทวนการศึกษาสมบัติผา้ทอจากใยบัว หัวข้อปริญญานิพนธ์โดย 
นกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตวิศวกรรมส่ิงทอ   นางสาวปัฐมาพร  ไชยโสตร, นางสาววิภาพร   
ขนันาค,นางสาวสมพรรณา    วงษก์ล ่า มี  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มภพ    นราภิรมยอ์นนัต ์เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา  เม่ือปีการศึกษา 2548 พบว่าการดึงเส้นใยจากก้านบวั แล้วน าไปผึ่งไวใ้นท่ีร่ม จากนั้น
น าไปท าการทอโดยใชเ้ส้นใยจากกา้นบวัเป็นเส้นดา้ยพุ่งและเส้นดา้ยฝ้ายเป็นเส้นดา้ยยนื แลว้น าไป
ท าการทดสอบ ผลการทดสอบพบวา่ เม่ือน าเส้นดา้ยฝ้ายเบอร์ 10 Ne และเส้นใยบวัเบอร์ 20 Ne มา
ทอรวมกนั พบวา่ ผา้ทอท่ีไดมี้ความหนา 0.64004 มิลลิเมตร น ้าหนกัของผา้ทอท่ีไดคื้อ 183.02กรัม/
100 ตารางเมตร จ านวนเส้นดา้ยต่อน้ิวพบว่า ผา้ทอท่ีได ้มีเส้นยืน 41 เส้น/หน่ึงน้ิว เส้นพุ่ง 36 เส้น/
หน่ึงน้ิว  ความแขง็แรงของผา้ ความแขง็แรงของเส้นยนื 575.924 นิวตนั เส้นพุง่757.63 นิวตนั ความ
คงทนของผา้ต่อแรงฉีกขาดพบว่า เส้นยืนของผา้ทอท่ีได้มีความคงทน 3645 กรัม เส้นพุ่งมีความ
คงทน 3243 กรัม  ผา้ทอจากใยบวัสามารถสะทอ้นน ้ าได้ดีกว่าผา้ฝ้าย ส่วนสมบติัอ่ืน ๆ พบว่าผา้
ใยบวั มีคุณสมบติัดอ้ยกวา่ผา้ฝ้าย 

 ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่เส้นใยจากบวัหากผสมกบัเส้นใยฝ้าย เช่นเดียวกบัท่ีแหล่งผลิต
ส่วนใหญ่แล้วน าเส้นใยท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น เส้นใยกล้วย เส้นใยนุ่น เส้นใยสับปะรด จะมี
คุณสมบติัท่ีนุ่ม อ่อนตวั มว้นเป็นเกลียวได้ง่าย หากผ่านกระบวนการป่ันเส้นใยแบบเปียก (Wet 

Spinning) แต่ด้วยว่าในประเทศไทยยงัไม่มีเคร่ืองป่ันเส้นใยชนิดน้ี ดงันั้นการพฒันาเบ้ืองตน้จึง
มุ่งเน้นไปท่ีการน าเส้นใยจากพืชธรรมชาติมา “หั่นให้สั้ นลง” (ให้มีขนาดความยาว 1.5 – 2.5 
มิลลิเมตร) แล้วน ามาป่ันผสมกับเส้นใยฝ้ายโดยวิธีการป่ันแบบแห้ง (Dry Spinning) และใช้
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อตัราส่วนของเส้นใยธรรมชาติประมาณ 10%-40% (ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของเส้นใยนั้นๆ) เช่น 
บริษทั ไทยน าโชคเท็กซ์ไทล์ จ  ากดั เป็นหน่ึงในผูท้  าการวิจยัพฒันาเส้นใยใหม่ๆ อาทิเช่น การร่วม
วจิยัพฒันาผา้ทอเพื่อใชส้ าหรับงานก่อสร้าง “Buildtech” (Construction Textiles), พฒันาส่ิงทอ
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม “Ecotech” (Environmental-friendly Textiles), ส่ิงทอส าหรับการ
กีฬ า “Sporttech” (Sports Textiles), ส่ิ งทอส าห รับบรรจุภัณฑ์  “Packtech” (Packaging 

Textiles) นอกจากนั้น ยงัผสานความร่วมมือกบัส านกังานนวตักรรมแห่งชาติเพื่อพฒันาเคร่ืองป่ัน
ดา้ยตน้แบบ “Pilot Spinning Machine” ท่ีใหผ้ลลพัธ์คลา้ยกบัเคร่ืองป่ันดา้ยดว้ยมือน าองคค์วามรู้
ท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่างๆ ของเมืองไทยมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการคน้ควา้ทดลอง ซ่ึงวธีิการ
เช่นน้ีนอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั “เศษวสัดุทางการเกษตร” แล้ว ยงัถือเป็นการต่อลม
หายใจให้กบัภูมิปัญญาชั้นยอดในหลายๆ ทอ้งถ่ิน ซ่ึงตวัเขาเองมองวา่เป็น “ตน้ทุนท่ีส าคญั” ในการ
สร้างสรรคธุ์รกิจอยา่งย ัง่ยนืดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบัวของ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินคา้ของตนเองได ้สามารถใช้
ทรัพยากรในทอ้งถ่ินได้อย่างคุม้ค่า โดยการน าวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนมาแปรรูป เพื่อผลิตสินคา้
จ าหน่ายหรือมาผสมผสานกบัวสัดุเดิมท่ีมีอยูภ่ายในทอ้งถ่ินได ้เน่ืองจากในชุมชนจงัหวดันครปฐมมี
วตัถุดิบท่ีเพียงพอต่อการผลิต เพื่อการผลิตสินคา้จ าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือจากภายนอก ดงันั้น
การด าเนินงานกลุ่มก็ควรค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนเป็นหลกั เพื่อให้เกิดการพฒันาหรือ
สมาชิกกลุ่มก็ควรมีการทดลองหาวสัดุอ่ืนทดแทน เพื่อท าให้กลุ่มประหยดัรายจ่ายในการผลิต และ
พฒันาผลิตภณัฑ ์
 
การน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

1.ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวจิยัไปใช ้
1.1 การน าแนวทางการประยุกต์วสัดุในท้องถ่ิน เพื่อเป็นผลิตงานหัตถกรรมผา้ทอ

ภายในชุมชนท่ีสร้างสรรค์โดยชุมชนและแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ในการใช้ว ัสดุของชุมชนอย่าง
ชดัเจน 

1.2 น าผลการวิจยัไปใชใ้นการให้ผลผลิตสร้างเป็นผลิตภณัฑผ์ลิตงานหตัถกรรมผา้ทอ
ภายในชุมชนท่ีเป็นสินคา้เลือกใชก้บัวสัดุท่ีใกลเ้คียงในการน ามาพฒันาผลิตภณัฑ ์ต่อไป 

2.ขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
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2.1 ค านึงถึงความยากง่ายในการผลิต หรือการเลือกน าวสัดุมาใชค้วรค านึงถึงปริมาณท่ี
สามารถน ามาพฒันาต่อได ้และเป็นวสัดุท่ีสามารถสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูก
บวัได ้

2.2 ศึกษาศกัยภาพในการพฒันาชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบวัในแต่ละราย ผูว้ิจยัตอ้ง
ค านึงถึงทกัษะของกลุ่มผูผ้ลิตในแต่ละชุมชน เพื่อการพฒันาในแนวทางท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 

2.3 ความสามารถของชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบวัของแต่ละราย และการเปิดรับความ
คิดเห็นในแต่ละกลุ่มควรศึกษาในแต่ละท้องถ่ินอย่างลึกซ้ึง และเสนอแนวทางท่ีชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรปลูกบวัสามารถปฏิบติัและพฒันาต่อไปได ้

2.4 ศึกษาแนวโน้ม การจ าหน่าย และสอบถามความคิดเป็นของผูบ้ริโภค เพื่อเป็น
พื้นฐานในการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

2.5 สร้างเครือข่ายในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
รายการอ้างองิ 
กรมวชิาการเกษตร(2555) มหัศจรรย์สีสันพรรณบัว  
ชยัโรจน์  ธรรมรัตน์,(2549) “ตามรอยพระราชด าริ เร่ือง บัว” วารสารเร่ือง”บัว” พืชปลูกพืน้เมือง

ไทย ปีท่ี 1ฉบบัท่ี 1  : หนา้ 2-3  
ชาญชัย สิริเกษมเลิศ,( 14 Sep 11) Articles: นวัตกรรมเส้นใยรักษ์โลก: เส้นใยบัวหลวง  (Lotus 

fibers) เขา้ถึงไดท่ี้: www ttistextiledigest.com. 
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การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความเข้าใจบทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถาผ่านภาพจิตรกรรมไทยประเพณี

The Study of Influential Factors for Understanding Buddha Jayamangala Gatha
through Thai Traditional Paintings

ผู้วจิัย อาจารยน์นัทภ์สักร ลาํภากร
สาขาวชิา ออกแบบสือสารดิจิทลั วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัศิลปากร

บทคัดย่อ
การวิจยัเรืองการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความเขา้ใจบทสวดมนตพ์ุทธชยัมงคลคาถาผา่นภาพจิตร

กรรมไทย มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาคุณลกัษณะทีมีผลต่อความเขา้ใจภาพจิตรกรรมไทยอนัเกียวเนืองกบั
บทสวดมนตพ์ุทธชยัมงคลคาถา (พาหุง) ของพุทธศาสนิกชนและผูที้สนใจทัวไปเพือใชเ้ป็นแนวทางในการ
วาดภาพจิตรกรรมไทยประกอบบทสวดมนตใ์นลาํดบัต่อไป การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชวิ้ธี
การสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) กลุ่มประชากรคือ ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการผลิตสือแขนงต่าง ๆ จาํนวน
8 ท่าน เพือคน้หาขอ้มูลเชิงลึก และวิเคราะห์หาปัจจยัดงักล่าว เช่น การใชท้ศันธาตุ, องคป์ระกอบของ ศิลปะ,
การดาํเนินเรือง และการสือความหมายของบทสวดมนต ์เป็นตน้

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อความเขา้ใจเนือหาของบทสวดมนตขึ์นอยูก่บัความลงตวั
ของทศันธาตุและองคป์ระกอบของศิลปะ รวมกบัการมีกรอบความคิด มีทีมาทีชดัเจน จึงจะทาํใหผ้ลงาน
สร้างสรรคน์นั ๆ สมบูรณ์ในตวัของมนัเอง ส่วนผูที้ชมภาพศิลปะจะเขา้ใจ หรือตีความไปอย่างไรนนั
ผูที้ชมภาพศิลปะมีสิทธิทีจะตีความไดไ้ม่เท่ากนัตามขีดความสามารถในการรับรู้ของแต่ละคน

อยา่งไรกต็าม กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ การทีจะพยายามให้
ผูช้มงานศิลปะสามารถเขา้ใจเนือหาของบทสวดมนตผ์า่นการมองภาพจิตรกรรมไทยเป็นเรืองทีมีขอ้จาํกดัหล
ายประการ เป็นไปไดย้าก และอาจจะไม่ไดรั้บประโยชนเ์ท่าทีควร ผูใ้หข้อ้มูลจึงแนะนาํใหมุ่้งเนน้ไปที
สุนทรียภาพ การสร้างสรรคท์างศิลปะ เพือผลิตผลงานทีแสดงแก่นสาระหรือหลกัธรรมของบทสวดมนต์
ในรูปแบบทีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน มีการแสดงออกทางทศันศิลป์อยา่งลงตวั และอาจใช้
สญัลกัษณ์ในเชิงของภาพปริศนาธรรม มาเป็นส่วนช่วยส่งเสริมบทสวดมนตใ์หส้มบูรณ์ ช่วยจรรโลงใจ
อีกทงัเป็นการใหปั้ญญาแก่พุทธศาสนิกชนและผูที้ความสนใจทัวไปไดน้อ้มจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ และ มีจิตทีตงัมันตามหลกัพระพุทธศาสนา

คาํสาํคญั: พุทธศิลป์, จิตรกรรมไทย, บทสวดมนต,์ พุทธชยัมงคลคาถา, พาหุง
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Abstract

The objective of The Study of Influential Factors for Understanding  
Buddha Jayamangala Gatha through Thai Traditional Painting is to study on the 
characteristics that affect the understanding of Thai paintings that are related to 
Buddha Jayamangala Gatha (Bahum) Prayer of Buddhist people and normal people 
who are interested in the paintings, the findings from which are used as the ways 
to create Thai paintings that are used with the prayer. This research project is a 
qualitative one that uses the focus group technique. The samples are 8 experts in 
the production of different media. The in-depth information from the study will be 
analyzed for factors, such as the use of visual elements, art compositions, story line, 
and communication of the meanings of the prayer.

The research findings indicate that the factors that affect people’s 
understanding to the contents of the prayer depend on the agreement of visual 
elements and art compositions, and the existence of clear conceptual frameworks. 
These factors make the created works perfect by themselves. However, the 
understanding or construction is the right of each individual audience depending on 
his/her capabilities.

However, the informants have similar opinions. They deem that to make 
audiences understand the prayer through Thai paintings has many limitations, which 
are difficult and may not be advantageous. The informants thus suggest that the works 
should focus on aestheticism and artful creativity in order to create art works that 
reflect the main ideas of the prayer in the unique manner with perfect arrangement of 
visual elements. Artists may also use symbols of enigmas to make the prayer perfectly 
work in levering the minds and intelligence of Buddhist people and other people who 
are interested in the works. Seeing the works, audiences can think of the three gems of 
Buddhism, i.e., Lord Buddha, Lord Buddha’s teaching and Buddhist monks, and settle 
their minds in accordance with the principles of Buddhism.

Key Words:  Buddhist Art, Thai Traditional Painting, Chant,  
  Buddha Jayamangala Gatha, Bahum

บทนำา 

เนื่องจากสภาพสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันให้ความสำาคัญกับวัตถุภายนอก มากกว่าความ

สำาคัญภายในจิตใจทำาให้เกิดความต้องการไม่สิ้นสุด ไม่มีความสงบภายในจิตใจอย่างแท้จริง ทำาให้ผู้คนส่วน

มากยังคง ดิ้นรน แสวงหาความสุข ที่เป็นกิเลสจากภายนอก ข้าพเจ้าจึงต้องการสอดแทรกปลูกฝังจิตสำานึก

ให้กับประชาชนทั่วไป ให้เห็นค่าของคุณงามความดี ความสงบทางใจ และเห็นโทษของกิเลสที่แฝงอยู่ใน

กายและใจของมนุษย์ ผ่านภาพจิตรกรรมไทยอันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ดั่งที่อาจารย์ศิลป์ พีระศรี

ได้กล่าวว่า “ ... ศิลปกับศาสนามี จุดหมายปลายทางอย่างเดียวกัน ศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีโดยอาศัยการ

เรียนรู้หลักธรรมส่วนศิลปทำาให้เรา เป็นคนดี โดยอาศัยการเรียนรู้ส่วนประสมกลมกลืนและความงาม” 

(ศิลป์ พีระศรี, 2504, หน้า 16)
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ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยจะถูกถ่ายทอดโดยใช้เรื่องราวที่

เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแสดงความเชื่อระดับจิตใจอันมั่นคงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นประเพณีสืบมาโดยภาพส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เเขียนขึ้นจากวรรณกรรมต่าง ๆ อาทิ พุทธประวัติ ชาดก 

รามเกียรติ์ ภาพเขียนเหล่านี้ถือเป็นตำานานอันซื่อสัตย์ที่จารึกเรื่องราวอันเป็นจริง จารีตประเพณี และ

ระเบียบแบบแผนที่มีอยู่ในอดีต ด้วยเหตุนี้ภาพเขียนเหล่านั้นจึงเป็นของมีค่าในการศึกษาค้นคว้าทาง

ประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี (ศิลป์ พีระศรี, 2502, หน้า 17) หากแต่จิตรกรรมฝาผนังไทยที่อยู่ในวัดส่วนใหญ่ 

มีวิธีการสร้างสรรค์ที่เปราะบาง รวมไปถึง สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยที่เป็นแบบร้อนชื้น ซึ่งมีผลให้

ภาพจิตรกรรมเหล่านั้น มีความชำารุด และเสื่อมไป (แปลจาก K.I. Matics, 1992, page 1).

ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ชุดนี้จากการได้แลกเปลี่ยนความ

รู้กับผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จากการพูดคุยดังกล่าวพบว่ามีพุทธศาสนิกชนจำานวนมากที่

สวดมนต์เป็นประจำา แต่ไม่ทราบ ความหมายของมนต์ที่สวดเนื่องจากบทสวดมนต์ส่วนมากเป็นภาษาบาลี 

(พระมหาถวัลย์ ฐิติโก และคณะ, 2535, หน้าคำาชี้แจง) อีกทั้งภาพจิตรกรรมไทยที่เกี่ยวเนื่อง กับบทสวด

มนต์มีให้เห็นไม่มากนัก ผู้วิจัยจึงมีความต้องการให้ พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าถึงและเข้าใจ ความหมายของ

บทสวดมนต์ผ่านทาง ภาพจิตรกรรมเพื่อเป็นการเจริญสติ ภาวนา ขัดเกลาจิตให้เป็นกุศลระลึกถึง คุณงาม

ความดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะได้เกิดศรัทธา และมีวิริยะอุตสาหะใน ศีล สมาธิ ปัญญา โดย

โครงการวิจัยชุดนี้ จะใช้ บทสวดพาหุง ซึ่งเป็นบทสรรเสริญชัยชนะครั้งสำาคัญขององค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชา เพื่อให้ ผู้สนใจเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และทะนุบำารุงพระพุทธ

ศาสนาให้ดำารงสืบต่อไป

ความหมายของบทสวดมนต์พาหุง 

บทสวดพาหุง หรือ พุทธชัยมงคลคาถา เป็นคาถาว่าด้วยชัยชนะอันเป็นมงคลของ

พระพุทธเจ้า หรือบทถวายพร พระ เชื่อกันว่าเป็นบทสวดมีอานิสงส์มากนำาสิริมงคลมาให้แก่ผู้ฟังและผู้

สวด ดังที่ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ได้กล่าวไว้ว่า

“… พาหุงมหากาเป็นบทสวดมนต์ที่มีค่า ที่สุด มีผลดีที่สุด เพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุด

ของพระบรมศาสดา จากพญาวสวัต - ดีมาร จากอาฬวกยักษ์จากช้างนาฬาคิรี จากองคุลิมาล จากนางจิญ

จามาณวิกา จากสัจจกนิครนถ์ จากพญานัน โทปนันทนาคราช และท้าวพกาพรหม เป็นชัยชนะที่พระพุทธ

องค์ ทรงได้มา ซึ่ง อิทธิปาฏิหาริย์และด้วยอำานาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้ ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำาทุกวันจะ

มีชัยชนะ มีความเจริญ รุ่งเรือง ตลอดกาลนานมีสติระลึกได้จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิ” (พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิ

ฉนฺโท, บรรณาธิการ, 2551, หน้า 7) 
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บทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

บทที่ 1 ชนะกองทัพกองทัพวสวัตตีมาร ด้วยทานบารมีทั้ง 10

       พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง 

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

สมเด็จพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นจอมของนักปราชญ์ ทรง

ชนะพญามารพร้อมด้วยเสนา ซึ่งเนรมิตแขนได้ตั้งพัน มี

มือถืออาวุธครบทั้งพันมือ ขี่ช้างคิรีเมขล์ ส่งเสียงสนั่น

น่ากลัว ทรงชนะด้วยธรรมวิธีมีทานบารมี เป็นต้น และ

ด้วยเดชะของ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ขอชัยมงคล

ทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

บทที่ 2 ชนะอาฬวกะยักษ์ ด้วยขันติบารมี

       มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะอาฬวก

ยักษ์ผู้โหดร้ายบ้าคลั่ง น่าสพึงกลัว ซึ่งต่อสู้กับพระองค์ 

ตลอดทั้งคืนรุนแรงยิ่งกว่า พญามาร จนละพยศร้ายได้

สิ้น ด้วยขันติธรรมวิธีอันพระองค์ได้ฝึกไว้ ดีแล้ว และ

ด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ขอชัยมงคล 

ทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

บทที่ 3 ชนะช้างนาฬาคิรี ด้วยเมตตาบารมี

       นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

สมเด็จพระผู้มีพระภาค พระจอมมุนีทรงชนะพญาช้าง 

ชื่อ นาฬาคิรี ซึ่งกำาลังตกมันจัด ทารุณโหดร้ายยิ่งนัก ดุจ

ไฟป่าจักราวุธและสายฟ้า ด้วยพระเมตตาธรรม และด้วย

เดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้ง

หลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

บทที่ 4 ชนะองคุลีมาล ด้วยปัญญาบารมี

       อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง 

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

สมเด็จพระผู้มีพระภาค พระจอมมุนีทรงชนะมหาโจร 

ชื่อ องคุลีมาล ในมือถือดาบเงื้อง่าโหดร้ายทารุณยิ่ง วิ่ง

ไล่ตามพระองค์ห่างออกไปเรื่อย ๆ เป็นระยะทางถึง ๓ 

โยชน์ ด้วยทรงบันดาลมโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) และด้วย

เดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้ง

หลายจงมีแก่ข้าพเจ้า
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บทที่ 5 ชนะนางจิญจมาณวิกา ด้วยอุเบกขาบารมี

       กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ 

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

สมเด็จพระผู้มีพระภาค พระจอมมุนีทรงชนะคำากล่าว

ใส่ร้าย ท่ามกลางชุมชน ของนางจิญจมาณวิกา ผู้ผูก

ท่อนไม้ซ่อนไว้ที่ท้อง แสร้งทำาเป็นหญิงมีครรภ์ ด้วย

ความจริง ด้วยความสงบเยือกเย็น ด้วยวิธีสมาธิอัน

งาม และด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ขอ

ชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

บทที่ 6 ชนะสัจจกะนิครนถ์ ด้วยปัญญาบารมี และ สัจจะบารมี

       สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง 

วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท  

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

สมเด็จพระผู้มีพระภาค พระจอมมุนีทรงชนะสัจจก

นิครนถ์ ผู้เชิดชูลัทธิของตนว่าจริงแท้อย่างเลิศลอย 

ราวกับชูธงขึ้นฟ้า ผู้มุ่งโต้วาทะกับพระองค์ ด้วยพระ

ปัญญาอันเป็นเลิศดุจประทีป อันโชติช่วง ด้วยเทศนา

ญาณวิถี และด้วยเดชของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น 

ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

บทที่ 7 ชนะจอมนาคานันโทปนันทนาคราช ด้วยปัญญาบารมี และอธิษฐานบารมี

       นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

สมเด็จพระผู้มีพระภาค พระจอมมุนีทรงชนะพญานาค

ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้หลงผิดและมีฤทธิ์มาก ด้วยทรง

แนะนำาวิธี และ อิทธิฤทธิ์แก่พระโมคคัลลานะ พระเถระ

ภุชงค์ พุทธบุตร ให้ไปปราบจนเชื่อง และด้วยเดชของ

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมี

แก่ข้าพเจ้า

บทที่ 8 ชนะเหนือความเห็นผิดในหมู่พรหม ด้วยปัญญาบารมี

       ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 

พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

สมเด็จพระผู้มีพระภาค พระจอมมุนีทรงชนะพรหม ชื่อ 

ท้าวพูกะ ผู้รัดรึงทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดไว้แนบแน่น โดย

สำาคัญผิดว่าตนบริสุทธิ์ มีฤทธิ์รุ่งโรจน์ด้วยวิธีวางยาอัน

วิเศษคือเทศนาญาณ และด้วยเดชของ พระผู้มีพระภาค

พระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

บทที่ 9 บทอวยชัย: ความหลุดพ้น

       เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย 

วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันท ี

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวาน ิ

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

แม้นรชนใดไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพุทธ

ชัยมงคลคาถา ๘ บทนี้ ทุกวัน ย่อมเป็นเหตุให้พ้นอุปัทว

อันตรายทั้งปวง นรชนผู้มีปัญญาย่อมถึงซึ่งความสุข

สูงสุดแล สิวโมกข์นฤพานอันเป็นเอกันตบรมสุข

 คำาแปลจาก บทสวดมนต์ บทชัยมงคลคาถา, http://www.fungdham.com/pray/pray06.html
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นอกจากนี้หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ยังได้กล่าวเกี่ยวกับอานิสงค์ของการสวดมนต์ไว้ว่า

“… อานิสงส์ของการสวดมนต์มีอยู่ ๓ ข้อ คือ ๑.ในขณะสวดมนต์นั้น เป็นการสรรค์เสริญ

คุณ พระรัตนตรัย อยู่กาย วาจาสงบ จากอกุศล ชื่อว่ามีศีล ๒.ในขณะสวดมนต์จิตใจจะจดจ่อแน่วแน่ อยู่กับ

การสวดมนต์ชื่อว่ามีสมาธิ (ถ้าคิดเรื่องอื่นก็จะสวดผิด หรือสวดข้าม) ๓.ในขณะสวดมนต์ได้รู้ ความหมาย

ขณะสวดมนต์ ไปด้วย และนำามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำาวัน ชื่อว่าได้ปัญญา” 

                      (พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท, บรรณาธิการ, 2551, หน้า 5)

เป้าหมายหลักของการสวดมนต์ - เป้าหมายหลักคือทรงจำาพุทธพจน์ไว้ แต่ถ้าถามว่าในสมัย

พุทธกาลนี่มีการสวดไหม มันมี อย่างเช่น พระไปเจอผี พระไปเจองู พระพุทธเจ้าให้บทสวดเพื่อให้กำาลังใจ

มันดี ประเด็นคือการสวดเพื่อให้จิตตั้งมั่น แล้ว concept ก็คือเพื่อให้ระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ซึ่ง

เป้าหมายของการสวดมนต์ทางพุทธก็คือเพื่อให้จิตสงบ เมื่อจิตสงบแล้วก็เกิดปัญญา นี่คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

งั้นการสวดมนต์ก็เป็นอุบายนึงในการฝึกสมาธิ แล้วสุดท้ายเข้าถึงปัญญา แต่ตัวบทสวดอาจจะทำาให้เข้าถึง

ปัญญาได้ง่าย เพราะว่าตัวบทสวดมันก็เหมือนกับเป็นคำาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง

ความสำาคัญของจิตรกรรมจิตรกรรมไทยในอดีต

จิตรกรรมไทยประเพณี ที่ถูกสร้างสรรค์ไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ในอดีตเป็นศิลปกรรมที่

แสดงออกซึ่ง ความคิด และบันทึกเรื่องราวในอดีต ทั้งความเป็นอยู่ ประเพณี และความเชื่อ วัฒนธรรม 

โดยส่วนมาก จะพบเห็นภาพจิตรกรรมไทยได้ในวัดวาอาราม เรื่องราวส่วนมากจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยงข้องกับ

พระพุทธศาสนา เพื่อถ่ายทอดคำาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ทุกคนเป็นคนดี ให้เห็นทุกข์ 

และการดับทุกข์ ละกิเลส และถึงซึ่งนิพพานในที่สุด นอกจากคุณค่าทางศาสนาแล้ว จิตรกรรมยังให้คุณค่า

ทางศิลปะ เพื่อความสุขทางสุนทรียภาพ เพื่อเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้ปราณีตอ่อนโยนอีกด้วย

ลักษณะของจิตรกรรมไทยสมัยก่อนแยกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ จิตรกรรมช่าง

หลวงซึ่งมีระเบียบ แบบแผนเป็นงานฝีมือแห่งราชสำานัก ที่ช่างจะยึดถือเป็นแบบอย่างหรือเป็นครู และ

จิตรกรรมแบบพื้นบ้าน เป็นจิตรกรรมที่เกิดขึ้นโดยช่างชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นเป็นผู้สร้าง จึงมีลักษณะที่

แสดงความรู้สึกนึกคิด แบบง่าย ๆ อิสระ แสดงประเพณีนิยมของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นหลักฐาน

แสดงให้เห็นลักษณะ พิเศษเกี่ยวกับความคิด และจิตใจของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างดี (ศิลปากร, 

กรม, กองโบราณคดี. 2533, หน้า 2).

ภาพจิตรกรรมไทยประเพณีที่พบเห็น มีภาพที่เล่าเรื่องแตกต่างกันออกไป เช่น นิทาน ตำานาน 

พงศาวดาร ปริศนาธรรม ประวัติ และ เหตุการณ์สำาคัญ หากแต่วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ก็

มีปรากฎเป็นจำานวนมาก ดังนี้ (ศิลปากร, กรม. กองโบราณคดี, 2534 หน้า 139). พระพุทธประวัติ / ปฐม

สมโพธิ์ / ปริศนาธรรม / สัตตมหาสถาน / อัฐมหาสถาน / สังเวชนียสถาน  ฉฬาภิชาติ / อดีตพุทธเจ้า 28 

พระองค์ / พระสูตร / พระคาถาธรรมบท / พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ / เนื้อที่ห้ามฉัน / ผลไม้สำาหรับทำาน้ำา

ปานะ / ประวัติอัครพระสาวก 11 พระองค์ / พระพุทธฉาย / จตุรภูมิ / ไตรภูมิ / พรหมจักร / สวรรค์ / สุทัส

สนนคร / พระบฏ / ดาวดึงส์ / จาตุมหาราชิกา / กิจของพระสงฆ์ / นรกภูมิ / เปตกถา / ยมโลก / พระพุทธ

รูปปางต่าง ๆ / เทวสุรสงคราม / พระพุทธรูปทรงเครื่อง / อสุภ 10 / การเทศน์ 3 ธรรมาสน์ / ฎีกาพาหุง 8 / 

พระอุปคุตต์ปราบพระยามาร / พระมาลัย / พระพุทธเจ้าแสดงปาฎิโมกข์ / ธุดงค 13 / โทษของการทำาผิดศีล 

5  / สังคายนาพระไตรปิฎก / โทษของการทำาบาป / พระเจ้าอโศกตอนกิ่งมหาโพธิ์
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ตามที่กองโบราณคดี กรมศิลปากรบันทึกไว้เบื้องต้น ไม่ปรากฎภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวกับบท

สวดมนต์ พาหุง แต่พบภาพบางตอนจากจิตรกรรมฝาผนังที่สอดแทรกอยู่ในบางตอนของวรรณกรรมเรื่อง

พุทธประวัติ ในฉากมารผจญ และ ฉากพระโมคคัลลานะเนรมิตกาย เป็นงูใหญ่ ต่อสู้กับพระยานาคชื่อนัน

โทปนันทะ ดังที่ได้พบจากพระที่นั่ง พุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่ง

พุทไธสวรรค์ Nural Painting of Buddhaisawan Chapel, 2555 หน้า 47) ดังจะเห็นได้จาก หนังสือ ภาพ

วิจิตรมรดกไทย ชุดพาหุง ของ เหม (ทีชชิ่งทอยส์, 2546)., จิด-ตระ-ธานี. (2555)., หนังสือพาหุง ชัยชนะ

แห่งพุทธะ. (จิด-ตระ-ธานี, 2555) และ หนังสือพาหุง-มนต์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า (พระครูสมุห์จิร

ยุทธ์ อธิฉนฺโท, บรรณาธิการ, 2551)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจภาพจิตรกรรมไทยอันเกี่ยวเนื่องกับบทสวดมนต ์

            พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ของพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

2. เพื่อนำาไปต่อยอดผลิตงานสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 

                          บทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจบทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถาผ่านภาพ

จิตรกรรมไทยประเพณี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) จำานวน 8 คน โดย

กลุ่มตัวอย่างจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ในหัวข้อเฉพาะที่ต้องการศึกษา 

เช่นเรื่องที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ความเชื่อถือ เน้นการตีความหมายของสิ่งต่าง ๆให้ข้อมูลที่เป็นองค์รวม

อย่างลึกซึ้ง (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, ผศ. ดร. 2557, หน้า 20). โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการอภิปราย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อในด้าน

ต่าง ๆ เช่น ด้านจิตรกรรมไทยประเพณี, ด้านพระพุทธศาสนา, ด้านการผลิตสื่อดิจิทัล, ด้านการออกแบบ 

ภาพกราฟฟิค, ด้านออกแบบ UX / UI, ด้านการถ่ายภาพนิ่ง และ ด้านการผลิตสื่อเคลื่อนไหว ดังนี้

1. อาจารย์ขจร พีรกิจ 

                          Adobe Community Professional

    Digital Marketing Specialist

     บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

2. อาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

            อาจารย์ประจำาภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. รองศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ ์

             อาจารย์ประจำา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. อาจารย์ชัยภิวัฒน์ รุ่งเรือง 

                           Creative director  
             อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. อาจารย์อานุภาพ จันทรัมพร 

            อาจารย์ประจำา คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. อาจารย์ชัยรัตน์ สุนทรประพี 

                          Web Designer 

             อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. นายวรวุฒิ ชัยกิตติกรณ์ 

             ช่างภาพอิสระ

8. นายภัทธิ บัณฑุวนิช 

                           Film Director, ผู้กำากับภาพเคลื่อนไหวอิสระ

การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Groups) การสัมภาษณ์กลุ่มเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดย

การพิจารณาปรากฎการณ์จากสังคม ที่มีข้อดีคือ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ได้ข้อมูลที่

หลากหลายมากกว่าการมุ่งแนวคิดของบุคคลเดียวเป็นหลัก โดยเน้นที่ปัจจัยด้านความรู้สึกนุกคิด จิตใจ (สุ

ภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้า 15) ซึ่งจะทำาให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มากกว่าการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล แต่ก็มีข้อ

จำากัดคือผู้วิจัยอาจรายงานความรู้สึกของผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลกลุ่มนี้ว่าเป็นความเห็นของตลาดโดยรวมได้ยาก 

เพราะจำานวนประชากรน้อยเกินไป 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ทำาการสัมภาษณ์กลุ่มจำานวน 1 กลุ่ม จำานวน 8 คน ผู้เข้าร่วมในการ

สัมภาษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องการออกแบบ ในแขนงต่าง ๆ กันออกไป การสัมภาษณ์กลุ่มในเบื้องต้น

นี้ ทำาให้ทราบถึงปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจบทสวดมนต์พาหุงผ่านภาพจิิตรกรรมไทย โดยนำา

ปัจจัย (Attributes) ต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มนี้ ไปใช้ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ต่อไป

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะที่มีผลต่อความเข้าใจความหมาย

ของบทสวดมนต์ผ่านการมองภาพจิตรกรรมไทยที่เล่าเรื่องสามารถช่วยส่งเสริมความเข้าใจเรื่องราวของ

บทสวดมนต์ได้ ในระดับเบื้องต้น ด้วยการใช้ภาพที่สวยงามดึงดูดความสนใจในช่วงเวลาก่อน หรือ หลัง

กิจกรรมการสวดมนต์ แต่ไม่ใช่สำาหรับการมองภาพจิตรกรรมไทยในช่วงเวลาระหว่างสวดมนต์ โดยแยก

ตามปัจจัยหลักได้ดังนี้

ปัจจัย ความน่าจะเป็น

1. เนื้อหา  

   Content
ไม่จำาเป็นต้องเล่าเรื่องทุกฉากทุกตอนออกมา แต่อาจเลือกเฉพาะฉากหลัก 

ที่สำาคัญบางตอนมาผลิตผลงานสร้างสรรค์
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2. รูปแบบ 

     Style
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย ที่สอดแทรกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน หรือ

ในชีวิตประจำาวัน จะทำาให้คนจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า

3. โครงสี  

    Colour scheme
ไม่สามารถกำาหนดโครงสีไว้ก่อนได้ ควรเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

ความมุ่งหมาย อารมณ์ เนื้อหาของตัวเรื่อง และสถานที่ติดตั้งแสดงงาน

4. สื่อ  

    Technique
สีอะคริลิคบนผ้าใบ เนื่องจากตัวสีอคริลิคเองมีคุณสมบัติที่มีความคงคน  

มีความสด ความอิ่มตัวของสีมากกว่าสีฝุ่น

5. รายละเอียด  

    Detail
ความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 แนวทาง ดังนี ้

1. หากเน้นให้ผู้ชมภาพจิตรกรรมมองภาพขณะสวดมนต์ และต้องการให้

ผู้สวดเข้าใจจุดมุ่งหมายของบทสวดมนต์ที่เป็นความสงบ ควรเน้นภาพที่ดู

แล้วเข้าใจได้ง่าย เพราะหากมีรายละเอียดเยอะ จะทำาให้ผุ้ชมภาพไม่สามารถ

จดจ่ออยู่ที่แก่นของหลักธรรมนั้น ๆ ได้ดีเท่าที่ควร

2. หากเน้นให้ผู้ชมภาพจิตรกรรมมองภาพขณะที่ไม่ได้สวดมนต์ การมอง

ภาพที่มีรายละเอียดเยอะไม่ได้มีข้อเสียเสมอไป ซึ่งอาจเป็นการทำาให้ผู้ชม

ภาพ ได้มีสติ มีสมาธิกับการมองพิจารณาส่วนต่าง ๆ ของภาพไปตามลำาดับ

6. เครื่องแต่งกาย / ยุคสมัย  

     Dress / period
ควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายของงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ

พอดี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของตัวศิลปิน

7. ขนาดของงาน  

    Size and scale 
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน ตำาแหน่งของงาน และระยะที่มอง หาก

วัตถุประสงค์ของศิลปินไม่เน้นการพรรณาเล่าเรื่อง มันก็ไม่เกี่ยวกับขนาด

8. สัญลักษณ์  

    Symbolic
หากต้องการสื่อโดยใช้สัญลักษณ์ ควรเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความอารมณ์

ของตัวเรื่องแต่ละบท มากกว่าที่จะใช้สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา

9. สิ่งที่ไม่ควรมีในงาน   

    จิตรกรรมไทย (เช่น ภาพ 

    ที่ส่อไปทางลามก 

     อนาจาร, กามวิสัย) 

     Forbidden images

หากมีภาพที่มองว่าหรือชี้นำาให้มองไปในประเด็นที่ส่อไปในทางลามก 

อนาจาร แปลว่าภาพไม่สามารถสื่อสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

กำาหนดไว้ได้

10. ระยะเวลาที่ใช้ในการ 

      เข้าใจความหมาย 

      ของภาพ

ผู้ชมภาพศิลปะจะเข้าใจความหมายของภาพได้ทันทีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ

การใช้กุศโลบาย เพื่อให้คนเข้าใจได้เร็ว หรือค่อย ๆ เข้าใจ ขึ้นอยู่กับเป้า

หมายของผู้สร้างสรรค์งานว่า อยากจะให้จินตนาการก่อน หรืออยากจะให้

เห็นตอบโต้โดยทันที
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อภิปรายผล 

สมมุติฐานเบื้องต้นของผู้ทำาวิจัยคาดว่า รูปภาพจิตรกรรมอาจเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่อง 

หรือความหมายของบทสวดมนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการสวดมนต์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

โดยผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่าผู้สวดมนต์ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปอาจต้องการระลึกถึงความหมาย หรือบทความ

บางตอนของบทสวดมนต์ออกมาเป็นภาพ เพื่อจะได้น้อมจิตใจระลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบทสวดมนต์

ชัยมงคลคาถา (พาหุง) ที่เป็นบทสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าตอนที่มีมารมาผจญทั้ง 8 ครั้ง (พระราชสุทธิ

ญาณมงคล, 2540)

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้เข้าร่วมอภิปรายหลายท่านให้ข้อคิดเห็นว่าสภาวะการสวดมนต์ของ

แต่ละคนเป็นปัจจัตตัง บางคนอาจต้องการความเข้าใจของบทสวดมนต์และน้อมจิตให้เกิดศรัทธาได้ง่ายขึ้น  

ในขณะที่บางคนอาจจะไม่ต้องการเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์เลย เนื่องจากคนเรามีความแตกต่าง

กัน มีการรับรู้ที่ไม่เท่ากัน การเข้าใจความหมายจึงไม่จำาเป็นสำาหรับทุกคน ดังนั้นผู้เข้าร่วมการอภิปรายส่วน

ใหญ่จึงไม่สนับสนุนให้วาดภาพจิตรกรรมไทยเพื่อสื่อความหมายหรือเล่าเรื่องจากบทสวดมนต์ แต่แนะนำา

ให้ผู้เน้นที่งานสร้างสรรค์เป็นหลัก และสื่อแนวความคิดธรรมะออกมาในด้วยการสร้างสรรค์ และให้แรง

บันดาลใจ และสามารถนำามาใช้ในชีวิตประจำาวันได้ จะมีประโยชน์มากกว่า 

ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการจัดสัมภาษณ์กลุ่ม นอกจากผู้ให้ข้อมูลจะแนะนำาให้เน้นการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะเพื่อเน้นคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ การสร้างงานศิลปะ การจรรโลงใจ และมุ่งเน้นให้คนเข้าใจแก่น

สาระของบทสวดมนต์มากกว่าการมุ่งเน้นให้คนเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์แล้ว ยังมีประเด็นเพิ่ม

เติมอีกบางประการ ดังนี้

1. หากการทำาให้คนทุกคนเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ผ่านภาพจิตรกรรมไทยมี

ข้อจำากัดหลายประการควรมุ่งมาทางการสร้างงานสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นตัวหลัก ซึ่งน่าจะเป็นไปได้

มากกว่า ง่ายกว่า และมีประโยชน์มากกว่า หลายท่านเห็นตรงกันว่าอาจจะถ่ายทอดด้วยการใช้สัญลักษณ์ ที่

ถูกสร้างภาพขึ้นมาเปรียบเปรย หรืออุปมาอุปไมย ดั่งการสอนพระธรรม หรือสอนธรรมะโดยใช้ปริศนา

ธรรม เป็นการให้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปด้วยอีกทางหนึ่ง

2. การวาดภาพเพื่อให้คนเกิดความสงบ และสมาธิไม่จำาเป็นต้องเป็นภาพที่มีรายละเอียดน้อย 

เสมอไป ในทางกลับกันการเพ่งมองภาพที่มีรายละอียดเยอะ อาจทำาให้ผู้ที่มองดูภาพเกิดความรู้สึกร่วมกับ

ทัศนธาตุ ดจ่อกับการดูภาพก็เกิดสมาธิได้เช่นกัน

3. บทสวดมนต์อาจถูกแต่งขึ้นมาให้ดูมีอภินิหารเพื่อให้คนเลื่อมใส และเกิดศรัทธา แต่ถ้าเรา

คิดย้อนกลับโดยแสดงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน หรือในชีวิตประจำาวัน ผู้คนจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า โดย

นำาหลักธรรมนั้น ๆ มาทำาสร้างสรรค์เป็นศิลปะที่ลดทอน หรือศิลปะสมัยใหม่ที่อธิบายหลักแนวคิดของบท

สวดได้เหมือนกัน มันจะดูคลี่คลายมากกว่า 

4. ผลงานสร้างสรรค์อาจคำานึงถึงการผลิตออกมาในรูปแบบของภาพจิตรกรรมไทยแบบร่วม

สมัย ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ แล้ววิเคราะห์ตีความของบทสวดมนต์ให้แสดงออกมาในเรื่องของอารมณ์ ความ
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รู้สึก เช่น ความอ่อนโยน ความอดทน ร่วมกับการใช้ทัศน์ศิลป์อย่างลงตัว แล้วแสดงออกด้วยการใช้โทนสี 

ใช้ลายเส้น ลายละเอียดที่งดงาม เพื่อเป็นการดึงดูดคนให้มีความสนใจบทสวดมนต์ในภายหลัง

5. ในแง่ของการสื่อสารในยุคดิจิทัล อาจจะมีความจำาเป็นที่ต้องผลิตภาพออกมาเพื่อเผยแพร่

ได้ในสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ นอกจากภาพจิตรกรรมแล้ว อาจสร้างเป็นภาพกราฟฟิค หรือ

ภาพถ่าย (.jpeg) และ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ต่อไปในอนนาคต 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการ อ าเภอคีรีมาศ 
จงัหวดัสุโขทยั 
 
Factors Related to Accessibility to Oral Health of Disabled Persons in Khiri Mat 

District, Sukhothai Province. 
 

ผู้วจิยั   เอกพงศ ์ เกยงค ์
            กลุ่มงานทนัตกรรม โรงพยาบาลคีรีมาศ 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเข้าถึง
บริการสุขภาพช่องปากของคนพิการ และศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์การเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากของคน
พิการ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ คนพิการในอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดั
สุโขทัย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนไดจ้ านวน 260 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบไคสแคว์(Chi-square test) และ ฟิชเชอร์แอคแซค 
(Fisher's exact test)   
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ50.77 อายุเฉล่ีย 59.92 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 48.85 จบระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 73.46 วา่งงาน ร้อยละ 75.38  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 1,380 บาท  และมีความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกายร้อยละ 55.77  การเขา้ถึงบริการ
สุขภาพช่องปากของคนพิการอ าเภอคีรีมาศ คิดเป็นร้อยละ 36.15 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึง
บริการสุขภาพช่องปากของคนพิการ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ไดแ้ก่ อายุ (p-value = 0.036), ประเภทความพิการ(p-value < 0.001), ไดรั้บเบ้ียยงัชีพคนพิการ(p-value = 
0.012),  การรับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปาก(p-value < 0.001), ระยะทาง(p-value < 0.001),ระยะเวลา
เดินทาง(p-value < 0.001), ระยะเวลาการใชบ้ริการ(p-value < 0.001)  และความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการ(p-value = 0.022) และขอ้เสนอแนะ คือเนน้ให้บริการสุขภาพช่องปากเชิงรุกให้มากข้ึน เพ่ิมช่อง
ทางการรับรู้และปรับเปล่ียนความเช่ือ ทัศนะคติท่ีคนพิการมีต่อสุขภาพช่องปาก เพ่ิมการท างานโดย  
บูรณาการแบบสหวิชาชีพ พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ประสานความร่วมมือในการจดัการปัญหาสุขภาพช่องปากกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานพยาบาลควร
มีระบบรับส่งคนพิการท่ีมีความล าบากในการเดินทางอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ :สุขภาพช่องปาก, คนพิการ, การเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก 
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Abstract 
 This cross - sectional analytical research aimed to study accessibility to oral 

health services of disabled persons and the factors in connection with access to oral 

health services of disabled persons in Khiri Mat District in Sukhothai province.The 

260 handicaps were multi-stage random sampling selected. Data were collected using 

an interview questionnaire.  Data analyses were carried out to determine frequency, 

percentage, mean, standard deviation, Chi-square test and Fisher's exact test. 
 The results showed that the most of disabled persons were female(50.77%), 

average age of 59.92 years, married(48.85%), finished primary education(73.46%), 

unemployed(75.38%), an average monthly income of 1,380 baht per person and 

physical disabilities(55.77 %). Accessibility to oral health services of disabled persons 

was 36.15 percent. The factors with significantly related to the accessibility to oral 

health services were age(p-value = 0.036), type of disability(p-value < 0.001), 

allowance for disabled persons(p-value = 0.012), perceived health status(p-value < 

0.001), distance and time to get access to oral health facility(p-value < 0.001), 

duration of service(p-value < 0.001)  and quality of service(p-value = 0.022) It is thus 

suggested that oral health officers should increase a proactive oral health services, 

increase channel's recognition and change their beliefs and attitudes about oral health, 

increase working within multidisciplinary teams, develop health officers potential in 

health promoting hospital, cooperate with stakeholders and have shuttle for disabled 

persons who were difficult to access oral health service. 
 
Key Word (s): oral health, disabled persons, accessibility to oral health services 

 

บทน า 
 อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with  Disabilities) มีผล
บงัคบัใชใ้นประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 เป็นตน้มา ระบุถึงสิทธิในการเขา้ถึงบริการต่างๆ
ของรัฐ เพ่ือให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดโ้ดยอิสระและมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในทุกดา้นของการ
ด าเนินชีวิต  ดังนั้ น  ภาครัฐจะต้องด าเนินมาตรการท่ี เหมาะสมท่ีจะให้คนพิการสามารถเข้ าถึง
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การขนส่งสารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นอ่ืนๆซ่ึงรวมถึงบริการทาง
การแพทยด์ว้ย และยงับญัญติัดว้ยว่า“ก าหนดให้บุคลากรทางการแพทยใ์ห้การดูแลคนพิการดว้ยคุณภาพ
เดียวกนักบัท่ีใหแ้ก่คนอ่ืนๆ รวมถึงบนพ้ืนฐานของความยินยอมโดยสมคัรใจ และโดยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
ดว้ยการสร้างความตระหนกัดา้นสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรี การอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง และความตอ้งการจ าเป็นของ
คนพิการ โดยวิธีฝึกอบรมและประกาศใชม้าตรฐานจรรยาบรรณส าหรับการดูแลสุขภาพโดยภาครัฐและ
เอกชน” จากขอ้ก าหนดขา้งตน้จึงเป็นหนา้ท่ีของกระทรวงสาธารณสุข ในการจดับริการทางการแพทยใ์น
กลุ่มคนพิการให้มีประสิทธิภาพและทัว่ถึง(ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 
2552) นอกจากน้ี พระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นพฒันา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีการจดักิจกรรมใหค้วามช่วยเหลือท่ีเหมาะสมและประเมินความพิการ  
เพ่ือใหส้ามารถด ารงชีวิตประจ าวนัและสามารถเขา้สู่สังคมได ้นอกจากน้ี ยงัไดบ้ญัญติัถึงสิทธิประโยชน์
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ต่าง ๆ ท่ีคนพิการพึงจะได้รับซ่ึงครอบคลุมทั้ งการแพทย ์ สังคม และอาชีพ ซ่ึงส่งผลตามกฎหมายให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐหรือภาคส่วนเก่ียวข้อง มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติต่อคนพิการตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนดข้ึน ดงันั้นจึงมีความเก่ียวขอ้งกบักระทรวงสาธารณสุขท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ฉบบัน้ี ซ่ึงเป็นเร่ืองสิทธิประโยชนท์างการแพทยข์องคนพิการ (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา,2550)   
 เน่ืองด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดจ้ดัท าประกาศกระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (1) ในพระราชบญัญติัน้ีวา่ดว้ย การบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยแ์ละค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความ
พิการ และส่ือส่งเสริมพฒันาการส าหรับคนพิการ ซ่ึงเป็นประกาศกระทรวงฯท่ีคนพิการได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกบัสิทธ์ิการรักษาระบบอ่ืนๆมากข้ึน และสามารถด าเนินการในทางปฏิบติัไดจ้ริง 
ซ่ึงเน้ือหาโดยรวมจะบญัญติัถึงสิทธ์ิต่างของคนพิการในการรับบริการทางการแพทยร์วมถึงการบริการดา้น
ทนัตกรรม ทั้งในดา้นการรักษา การป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟู (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา,2552)   
 ในส่วนของคนพิการในอ าเภอคีรีมาศนั้น ในปีพ.ศ. 2558 พบว่า จากการท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปากในกลุ่มคนพิการ มีผลการด าเนินงานต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยมีคน
พิการได้รับบริการสุขภาพช่องปาก เพียงร้อยละ36.32 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีค่อนข้างต ่า ซ่ึงท่ีผ่านมาการ
ให้บริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการถูกให้ความสนใจน้อยมาก ผูป่้วยกลุ่มน้ีจึงถูกละเลย ซ่ึงถา้
สุขภาพช่องปากของกลุ่มน้ีถูกละเลยแลว้ กอ็าจจะส่งผลใหสุ้ขภาพช่องปากของคนพิการกลุ่มน้ีแยล่ง  และ
อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูป่้วยได ้ ดั้งนั้นผูวิ้จยัจึงอยากจะทราบถึงสาเหตุหรือ
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากของกลุ่มคนพิการในอ าเภอคีรีมาศ เพ่ือจะ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจและวางแผนการใหบ้ริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั  
 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการอ าเภอคีรีมาศ 
จงัหวดัสุโขทยั 
 
สมมตฐิานการวจิยั 
 คุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปาก  และปัจจยัสนบัสนุนการ
มารับบริการสุขภาพช่องปาก มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในอ าเภอ
คีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั 
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วธิีการวจิยั 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิเคราะห์แบบภาคตดัขวาง ( Cross - sectional analytical research ) 
ซ่ึงใช้เวลาในการศึกษาทั้ งหมด 1ปี 4 เดือน ปี ซ่ึงมีประชากร กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือ และการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรเป็นคนพิการ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 2,131 คน ค านวณกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใชสู้ตรของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970)  จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้น
การวิจยัน้ีจ านวน 260 คน  และสุ่มกลุ่มตัวอย่างตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวั อย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage random sampling)  โดย วิ ธีคัด เลือกก ลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้ น ภู มิ  (Stratified random 
sampling) ตามสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างของความพิการในแต่ละประเภท  แลว้จึงท าการจบัสลากอย่างง่าย 
(Simple random sampling)ในความพิการแต่ละประเภท 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนโดยการศึกษาคน้ควา้จาก
ต าราเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยปรับประยุกต์มาจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน 
(Penchamsky and Thomas, 198 ; Andersen & Aday,1995; Gulliford et al.,2001 )  รวมทั้ งป รึกษ า
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของคนพิการ ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้ประเภทความพิการ การมีโรคประจ าตวัร่วม การไดรั้บเบ้ียยงัชีพคนพิการ   
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปากของคนพิการ ไดแ้ก่ การรับรู้โอกาสเส่ียง
ต่อการเจ็บป่วย  การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรค เป็นการเลือกตอบเป็น 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัสนบัสนุนการมารับบริการสุขภาพช่องปาก ไดแ้ก่ สถานบริการสุขภาพท่ีใช้
บ่อย ลกัษณะการเดินทางจากบา้นไปสถานพยาบาล สิทธิการรักษา ระยะทางจากบา้นไปสถานพยาบาล
ระยะเวลาเดินทางจากบา้นไปสถานพยาบาล ระยะเวลาการใชบ้ริการ และคุณภาพการบริการ 
 ส่วนท่ี 4 การเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา อ าเภอคีรีมาศ 
จงัหวดัสุโขทยั ไดแ้ก่1) งานรักษาโรคช่องปาก  2) งานป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 3) งาน
ฟ้ืนฟูสุขภาพช่องปาก ลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายปิดใหท้ าเคร่ืองหมายถูก () ทา้ยขอ้ความ 
 ในส่วนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือนั้นท าการหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เม่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงแลว้น ามาปรับแกไ้ขใหมี้เน้ือหาตรงกบัเร่ืองท่ี
ตอ้งการวดัผล แลว้หาความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยน าไปทดลองใช ้กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมี
บริบทคลา้ยคลึงกบัตวัอย่างท่ีท าการวิจยั โดยน าไปทดลองใชท่ี้ อ  าเภอกงไกรลาส จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 
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30 ชุด นอกจากน้ีงานวิจยัน้ีไดผ้่านรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษยข์องคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยัโดยมีรหสัรับรองคือ IRB39/2558 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์แล้วน ามาลงรหัส เพ่ือ
วิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณแสดงดว้ยค่า ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนของสถิติเชิงอนุมาน ใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร โดยสถิติ การทดสอบไคสแคว์(Chi-square test) และ ฟิชเชอร์แอคแซค (Fisher's exact test)  โดย
ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของคนพกิาร 
 จากการศึกษาพบวา่เป็นเพศชายและหญิง ร้อยละ 49.23 และ50.77 ตามล าดบั อายเุฉล่ีย 59.92 
ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสอยู่ดว้ยกนัร้อยละ 48.85 จบระดบัประถมศึกษาร้อยละ 73.46 ส่วนใหญ่
ว่างงานร้อยละ 75.38  รองลงมามีอาชีพรับจา้งทัว่ไปร้อยละ 9.62 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1,380 บาท ส่วน
ใหญ่มีรายได้ไม่พอใช้ร้อยละ 72.31 มีความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกายร้อยละ 55.77 
รองลงมามีความพิการทางการไดย้ินและส่ือความหมาย ร้อยละ 14.16 และส่วนใหญ่มกัมีโรคประจ าตวัอ่ืน
ร่วมกบัความพิการร้อยละ 60.00 และไดรั้บเบ้ียยงัชีพคนพิการร้อยละ 96.54 
 ปัจจยัการรับรู้เกีย่วกบัภาวะสุขภาพช่องปากของคนพกิาร 
 ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปากของคนพิการ ประกอบดว้ย การรับรู้โอกาสเส่ียง
ต่อการเจ็บป่วย การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากและป้องกนัโรคในช่องปากของคนพิการ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า การรับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพ
ช่องปากของคนพิการอ าเภอคีรีมาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.81, S.D. 0.73) เม่ือ
พิจารณาการรับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปากของคนพิการอ าเภอคีรีมาศในรายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นการ
รับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกนัโรค มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( Mean = 
3.89, S.D. = 0.77) รองลงมา ไดแ้ก่ การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย(Mean = 3.79, S.D. = 0.75) และ
ดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเจ็บป่วย( Mean = 3.74 , S.D. = 0.80) ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาการรับรู้
เก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปากของคนพิการอ าเภอคีรีมาศรายขอ้ พบว่าในดา้นการรับรู้ประโยชน์ของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกนัโรค ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู้เก่ียวกบัการท า
ความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธีทุกวนัสามารถป้องกนัโรคในช่องปากได ้(Mean = 3.97, S.D. = 0.84) ขอ้
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือการรับรู้เก่ียวกบัการตรวจเพ่ือคดักรองโรคเบาหวานโรคหวัใจและหลอดเลือด 
สามารถคน้หาโรคตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกและสามารถใหก้ารรักษาไดท้นัท่วงที จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรค
ปริทนัตอ์กัเสบเร้ืองรังได ้(Mean = 3.71,   S.D. = 0.83)  ในส่วนดา้นการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย
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ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู้เก่ียวกบัคนพิการท่ีขาดการดูแลสุขภาพช่องปากอาจจะท าใหโ้รคใน
ช่องปากมีความรุนแรงมากข้ึน(Mean = 3.90, S.D. = 0.91)  ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือการรับรู้เก่ียวกบั
การเบาหวานและมีโรคปริทนัตอ์กัเสบเร้ือรังร่วมดว้ย อาจจะท าให้ความรุนแรงโรคเบาหวานเพ่ิมมากข้ึน 
อาจจะท าใหมี้ความพิการมากข้ึนได ้(Mean = 3.69, S.D. = 0.84) และในดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการ
เจบ็ป่วย ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู้เก่ียวกบัการรับประทานขนมกรุบกรอบ น ้าหวาน น ้าอดัลม 
มีโอกาสเส่ียงเป็นต่อการเกิดโรคฟันผุได ้(Mean = 3.81, S.D. = 0.98) ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือการ
รับรู้เก่ียวกบัการด่ืมสุราและสูบบุหร่ีเป็นการเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดโรคในช่องปากได(้Mean = 3.70, 
S.D. = 0.98)   
 ปัจจยัสนับสนุนการมารับบริการสุขภาพช่องปาก 
 สถานพยาบาลท่ีคนพิการจะไปรับบริการมากท่ีสุดคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล คิดเป็นร้อยละ 56.92 รองลงมาเป็นโรงพยาบาลชุมชนท่ีใกลบ้า้นคิดเป็นร้อยละ 35.38 ระยะทางจาก
บา้นไปสถานพยาบาล ส่วนใหญ่อยู่ระหวา่ง 0-7 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 68.08 ระยะทางโดยเฉล่ียเท่ากบั 
6.38 ± 5.06 กิโลเมตร ระยะทางใกลท่ี้สุด คือ 0.5 กิโลเมตร และระยะทางไกลท่ีสุด คือ 21 กิโลเมตร ใน
ส่วนของระยะเวลาในการเดินทางจากบา้นไปสถานพยาบาล ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0-15 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 53.08 ระยะเวลาโดยเฉล่ียเท่ากับ 17.10 ± 8.87 นาที ระยะเวลาเร็วท่ีสุด คือ 5 นาที และ
ระยะเวลานานท่ีสุด คือ 40 นาที ในส่วนของลกัษณะการเดินทาง พบวา่ส่วนใหญ่จะมีคนไปส่งคิด
เป็นร้อยละ 56.92  รองลงมาเดินทางไปเอง คิดเป็นร้อยละ 41.15 และมีบตัรคนพิการ(ท74) ร้อยละ 
96.54 ในส่วนของความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพช่องปากของกลุ่มคนพิการท่ีเคยมารับบริการ
สุขภาพช่องปาก พบวา่ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76.02 
 การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพกิาร 
 การเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการอ าเภอคีรีมาศคิดเป็นร้อยละ 36.15 เม่ือพิจารณา
รายดา้นในกลุ่มท่ีไดรั้บบริการ พบวา่ บริการท่ีไดรั้บมากท่ีสุดคือ การไดรั้บความรู้ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก คิดเป็นร้อยละ 36.17 รองลงมาเป็นการไดรั้บการถอนฟันและตรวจสุขภาพช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 
32.98 และ 30.85 ตามล าดบั และในกลุ่มท่ีไดรั้บรับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 50.00  และกลุ่มความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกายเขา้ถึงบริการมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.43 กลุ่มความพิการซ ้าซอ้น เขา้ถึงบริการนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.38 
 เม่ือพิจารณาตามประเภทความพิการในแต่ละหตัถการท่ีไดรั้บบริการในรอบ 1 ปีท่ีผา่น พบว่า 
กลุ่มความพิการทางการเห็น ไดรั้บบริการถอนฟัน ตรวจช่องปาก และการไดรั้บความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากมากท่ีสุด(ร้อยละ 17.65)  แต่ไม่ไดรั้บบริการอุดฟัน รักษารากฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ กลุ่ม
ความพิการทางการไดย้ินและส่ือความหมายไดรั้บบริการถอนฟันมากท่ีสุด(ร้อยละ  30.30) แต่ไม่ไดรั้บ
บริการ รักษารากฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ กลุ่มความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกายไดรั้บ
บริการการไดรั้บความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากมากท่ีสุด(ร้อยละ 33.93) แต่ไม่ไดรั้บบริการรักษาราก
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ฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ ในกลุ่มความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมไดรั้บบริการถอนฟันมากท่ีสุด(ร้อย
ละ 45.45) แต่ไม่ไดรั้บบริการอุดฟัน รักษารากฟัน การไดรั้บความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก เคลือบ
ฟลูออไรด์ และใส่ฟันเทียม ในกลุ่มความพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ไดรั้บบริการตรวจสุขภาพ
ช่องปากมากท่ีสุด(ร้อยละ  25.00) แต่ไม่ไดรั้บบริการใส่ฟันเทียม ในส่วนกลุ่มความพิการซ ้ าซ้อน ไดรั้บ
บริการการไดรั้บความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฝึกแปรงฟันและอุปกรณ์เสริมมากท่ีสุด(ร้อยละ 
30.00)  แต่ไม่ไดรั้บบริการอุดฟัน รักษารากฟัน และเคลือบฟลูออไรด ์
 ปัจจยัที่มคีวามสัมพนัธ์กบัการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพกิาร อ าเภอคีรีมาศ  
 1) ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของคนพกิารกบัการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 
 จากการศึกษา พบว่า อายุ ประเภทความพิการ  และการได้รับเบ้ียย ังชีพคนพิการ มี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัตารางท่ี1ใน
ส่วนของ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และการมีโรคประจ าตัวร่วมนั้นไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก   
 
ตารางที่ 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของคนพิการกบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพ
ช่องปาก 
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก p-value  

ไม่ได้รับบริการ(%) ได้รับบริการ(%) รวม 

อายุ    0.036 
   0-17 ปี 4(2.41) 9(9.57) 13  
   18-59 ปี 68(40.96 ) 38(40.43 ) 106  
   60 ปีข้ึนไป 94(56.63) 47(50.00 ) 141  
   รวม 166 100) 94(100) 260  
ประเภทความพกิาร    < 0.001 
   ความพิการทางการเห็น 21(12.65) 9(9.57) 30  
   ความพิการทางการไดย้ินและส่ือความหมาย 16(9.64) 22(23.40) 38  
   ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 107(64.46) 38(40.43) 145  
   ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 8(4.82) 7(7.45) 15  
   ความพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 4(2.41) 12(12.77) 16  
   ความพิการซ ้าซอ้น 10(6.02) 6(6.38) 16  

  รวม 166(100) 94(100) 260 
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คุณลกัษณะส่วนบุคคล การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก p-value  

ไม่ได้รับบริการ(%) ได้รับบริการ(%) รวม 

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร    0.012 
  ไม่ไดรั้บ 2(1.20) 7(7.45) 9  
   ไดรั้บ 164(98.80) 87(92.55) 251  
   รวม 166(100) 94(100) 260  
  
 จากตารางท่ี 1 จะพบว่า กลุ่มอายุ  0-17 ปี เขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 9.57 ในส่วนของกลุ่มผูสู้งอายุหรืออายุ 60 ปีข้ึนไป เขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่ากลุ่มคนพิการในช่วงอายุน้อยมีการเขา้ถึงบริการท่ีต ่าและจะเขา้ถึง
บริการมากข้ึนเม่ืออายมุากข้ึน 
 2) ปัจจยัการรับรู้เกี่ยวกบัภาวะสุขภาพช่องปากของคนพิการกับการเข้าถึงบริการสุขภาพช่อง
ปาก 
    จากการศึกษาพบว่าปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปากในภาพรวมและรายดา้นซ่ึง
ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเจบ็ป่วย ดา้นการรับรู้ความรุนแรงของการเจบ็ป่วย และดา้นการรับรู้
ประโยชนข์องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค มีความสมัพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่อง
ปาก (p-value < 0.001) โดยพบว่าในกลุ่มท่ีมีการรับรู้ต ่าจะมีร้อยละการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากต ่า
กวา่กลุ่มท่ีมีการรับรู้สูง 
 3) ปัจจยัสนับสนุนการมารับบริการสุขภาพช่องปากกบัการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของ
คนพกิาร 
 จากการศึกษา พบวา่ ระยะทางและระยะเวลาเดินทางจากบา้นไปสถานพยาบาล ระยะเวลาการ
ใชบ้ริการ (p-value < 0.001)  และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ(p-value = 0.022) มีความสัมพนัธ์
กับการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังตารางท่ี 2 ในส่วน
สถานพยาบาลท่ีใชบ่้อย ลกัษณะการเดินทางจากบา้นไปสถานพยาบาลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึง
บริการสุขภาพช่องปาก 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
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ตารางที่ 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสนบัสนุนการมารับบริการสุขภาพช่องปากกบัการเขา้เขา้ถึงบริการ
สุขภาพช่องปากของคนพิการ 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 

p-value 
ไม่ได้รับบริการ(%) ได้รับบริการ(%) รวม 

ระยะทางจากบ้านไปสถานพยาบาล       < 0.001 

   0-7 กิโลเมตร 98(59.04) 79(84.04) 177   

   8-14 กิโลเมตร 27(16.27) 9(9.57) 36   

   15-21 กิโลเมตร 41(24.70) 6(6.38) 47   

   รวม 166(100) 94(100) 260   

ระยะเวลาเดนิทางไปสถานพยาบาล 
      

  
< 0.001 

   0-15 นาที 74(44.58) 64(68.09) 138   

   16-25 นาที 42(25.30) 19(20.21) 61   

   26 นาทีข้ึนไป 50(30.12) 11(11.70) 61   

   รวม 166(100) 94(100) 260   

ระยะเวลาการใช้บริการ     < 0.001 

   0-30 นาที 86(51.81) 75(79.79) 161   

   31-60 นาที 46(27.71) 13(13.83) 59   

   61-90 นาที 34(20.48) 6(6.38) 40   

   รวม 166(100) 94(100) 260   

  
 จากตารางท่ี 1 จะพบว่าระยะทางทางจากบา้นไปสถานพยาบาลในกลุ่มท่ีมีระยะทางท่ีใกลก้ว่า
มีการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากมากกว่าในกลุ่มท่ีมีระยะทางจากบา้นไปสถานพยาบาลท่ีไกลกว่า และ
ในกลุ่มท่ีมีระยะเวลาเดินทางท่ีสั้นกว่ามีการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากมากกว่าในกลุ่มท่ีมีระยะเวลา
เดินทางท่ีนานกวา่ ในส่วนของระยะเวลาการใชบ้ริการพบวา่ในกลุ่มท่ีมีระยะเวลาการใชบ้ริการท่ีสั้นกวา่มี
การเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากมากกว่าในกลุ่มท่ีมีการใช้บริการท่ีนานกว่า และในกลุ่มท่ีมีความพึง
พอใจการบริการในกลุ่มคนพิการท่ีเคยมารับบริการอยู่ในระดบัปานกลางและมากมีการเขา้ถึงบริการ
สุขภาพช่องปากมากกวา่ในกลุ่มท่ีไม่มีความพึงพอใจการบริการ  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (NCMSD 2016) 43



อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาน้ี ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก
ของคนพิการ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั โดยศึกษาจากคุณลกัษณะส่วนบุคคลของคนพิการ ปัจจยัการ
รับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปากของคนพิการ ปัจจยัสนบัสนุนการมารับบริการสุขภาพช่องปาก และการ
เขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการ ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 จากการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของคนพิการกบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก พบว่า
ของ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และการมีโรคประจ าตัวร่วมนั้ นไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นภคัสรณ์ มีสูงเนิน
(2554) ซ่ึงพบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ความเพียงพอของรายได ้การมีโรค
ประจ าตวัร่วม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพตามการรับรู้ของคนพิการในต าบลขามทะเล
สอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกนัตก์นิษฐ์ ชูวงศ์อภิชาต 
และเสาวลกัษณ์ ลกัษมีจรัลกุล (2553) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการไม่ไปใชบ้ริการทางการแพทยท่ี์สถานพยาบาลเครือข่าย 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภทัราพร เส็งแดง และวิกานดา ร่างเจริญ(2550) ซ่ึงพบว่า เพศ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และสถานภาพสมรสไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเขา้ถึงและความเป็นธรรมใน
การเขา้รับบริการสุขภาพของผูพิ้การในศูนยสุ์ขภาพชุมชน อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์  แต่ขดัแยง้
กบัการศึกษากนัต์กนิษฐ์ ชูวงศ์อภิชาต และเสาวลกัษณ์ ลกัษมีจรัลกุล (2553) ท่ีพบว่าระดบัการศึกษามี
ความสมัพนัธ์กบัการเขา้รับบริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลของผูป้ระกนัตนส านกังานประกนัสงัคม 
 ในส่วนของคุณลกัษณะส่วนบุคคลของคนพิการในดา้น อายุ ประเภทความพิการ และการ
ไดรั้บเบ้ียยงัชีพคนพิการ พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงปัจจยัดา้นอายุนั้น ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะจากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า คนพิการ
ส่วนใหญ่ท่ีเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากจะมีอายุช่วง18-59 ปี (ร้อยละ 40.43) และ60 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 
50.00) ท าใหมี้ประสบการณ์มากในการประเมินภาวะสุขภาพและตดัสินใจเขา้รับบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของโอเรม (Orem, 1991) ซ่ึงกล่าวว่าอายุมีอิทธิพลต่อความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล 
และจะเพ่ิมข้ึนตามอายจุนถึงวยัผูใ้หญ่ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นภคัสรณ์ มีสูงเนิน (2554) 
ซ่ึงพบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพตามการรับรู้ของคนพิการในต าบลขามทะเลสอ 
อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา เช่นเดียวกบัภากรณ์ นา้วา้ และศิริวิมล วนัทอ (2550) ซ่ึงพบวา่อาย ุ
มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย อ  าเภอด่าน
มะขามเต้ีย จงัหวดกาญจนบุรี  แต่ขดัแยง้กบัการศึกษาของกนัตก์นิษฐ ์ชูวงศอ์ภิชาต และเสาวลกัษณ์ ลกัษมี
จรัลกุล (2553) ซ่ึงพบว่าอายุไม่มีความสัมพนัธ์กับการไม่ไปใช้บริการทางการแพทยท่ี์สถานพยาบาล
เครือข่าย   
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 ในส่วนของประเภทความพิการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากนั้น 
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะจากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า คนพิการส่วนใหญ่ท่ีมีความพิการทางการเคล่ือนไหว
หรือทางร่างกายร้อยละ 55.77 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บบริการมากท่ีสุด เน่ืองจากในพ้ืนท่ีอ าเภอคีรีมาศ องคก์ร
ส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่จะสนับสนุนการให้บริการทางดา้นสุขภาพแก่คนพิการท่ีมีความพิการทางการ
เคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของภัทราพร เส็งแดง และวิกานดา ร่างเจริญ  
(2550) ซ่ึงพบว่า ลกัษณะการพิการมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงและความเป็นธรรมในการเขา้รับบริการ
สุขภาพของผูพิ้การในศูนยสุ์ขภาพชุมชน อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ เช่นเดียวกบั สิริลกัษณ์ มาปง
(2551) ซ่ึงพบว่า ประเภทความพิการมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ
ภายหลงัการจดทะเบียนแบบเบด็เสร็จ โรงพยาบาลสระบุรี แต่ขดัแยง้กบัการศึกษาของนภคัสรณ์ มีสูงเนิน
(2554) ซ่ึงพบว่า ประเภทความพิการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพตามการรับรู้ของคน
พิการในต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา  
 ในส่วนของปัจจยัดา้นเบ้ียยงัชีพคนพิการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่อง
ปากนั้น เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่คนพิการส่วนใหญ่ไดรั้บเบ้ียยงัชีพคนพิการร้อย
ละ 96.54 สามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก อาจเน่ืองจาก สามารถใชเ้บ้ียยงัชีพคนพิการเป็นค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางมารับบริการสุขภาพได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กระทรวงมหาดไทยและส านกังาน
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ( ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553) ซ่ึงมีแนวคิด
เพ่ือลดการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและเพ่ิมการเข้าถึงบริการต่างๆมากข้ึน( ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552) แต่ขดัแยง้กบัการศึกษาของนภคัสรณ์ มีสูงเนิน(2554) ซ่ึงพบว่า เบ้ียยงัชีพ
คนพิการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพตามการรับรู้ของคนพิการในต าบลขามทะเลสอ 
อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 
 ในส่วนของปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปากของคนพิการกบัการเขา้ถึงบริการ
สุขภาพช่องปากซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัภาวะสุขภาพช่องปากในภาพรวมและราย
ดา้นซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเจ็บป่วย ดา้นการรับรู้ความรุนแรงของการเจบ็ป่วย และดา้น
การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการ
สุขภาพช่องปากอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่าในกลุ่มท่ีมีการรับรู้ต ่าจะมีร้อยละการ
เขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากต ่ากว่ากลุ่มท่ีมีการรับรู้สูงกว่า  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจากการท่ีคนพิการหรือ
ผูดู้แลคนพิการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์ รับรู้ปัจจยัเส่ียง รับรู้ความรุนแรงของ
การเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่ และทราบวิธีป้องกนัโรค ผนวกกบัการประสานงานให้ไดรั้บการนัดหมายเขา้รับ
บริการอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นการกระตุน้ให้มีการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   
โอโดแนล(O’ Donnell, 2002) ซ่ึงกล่าวว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมการปฏิบติัตวัเพ่ือป้องกนัโรคหรือไม่ข้ึนอยู่
กบัการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์หรือผลดีของการปฏิบติั 
และ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรค เช่นเดียวกบัการศึกษาของกนัตก์นิษฐ์ ชูวงศอ์ภิชาต 
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และเสาวลกัษณ์ ลกัษมีจรัลกุล (2553) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การรับรู้
ลกัษณะการเจบ็ป่วย มีความสัมพนัธ์กบัการไม่ไปใชบ้ริการทางการแพทยท่ี์สถานพยาบาลเครือข่าย อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ในส่วนของปัจจัยสนับสนุนการมารับบริการสุขภาพช่องปากซ่ึงพบว่าระยะทางและ
ระยะเวลาเดินทางจากบา้นไปสถานพยาบาล ระยะเวลาการใชบ้ริการ และความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงใน
ปัจจยัดา้นระยะทางและระยะเวลานั้น อาจจะเน่ืองระยะทางท่ีใกลก้ว่าและระยะเวลาท่ีสั้นกว่าจะท าใหเ้กิด
ความสะดวกมากกว่าและมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางนอ้ยกว่า จึงเกิดแรงจูงใจให้ไปรับบริการมากกว่า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของของนภคัสรณ์ มีสูงเนิน(2554) ซ่ึงพบว่า ระยะทางและระยะเวลาเดินทางจาก
บา้นไปสถานพยาบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพตามการรับรู้ของคนพิการใน
ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แต่
ขดัแยง้กบักนัตก์นิษฐ์ ชูวงศอ์ภิชาต และเสาวลกัษณ์ ลกัษมีจรัลกุล (2553) ซ่ึงพบว่าระยะทางจากบา้นไป
สถานพยาบาลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการไม่ไปใช้บริการทางการแพทยท่ี์สถานพยาบาลเครือข่ายของ
ผูป้ระกนัตน  
 ในส่วนปัจจยัดา้นระยะเวลาการใช้บริการ และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการนั้นมี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจจะเกิดจากการท่ีผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจในการบริการ จึงอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ไปรับบริการอีกซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกนัตก์นิษฐ ์ 
ชูวงศ์อภิชาต และเสาวลกัษณ์ ลกัษมีจรัลกุล (2553) ซ่ึงพบว่าระยะเวลาเวลาและคุณภาพบริการทาง
การแพทย์ของสถานพยาบาลเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับการไม่ไปใช้บริการทางการแพทย์ท่ี
สถานพยาบาลเครือข่ายของผูป้ระกนัตน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
 1) เน้นให้บริการสุขภาพช่องปากเชิงรุกให้มากข้ึน เน่ืองจากพบว่าระยะทางและเวลาการ
เดินทางมีความสมัพนัธ์กบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปาก  
 2) เพ่ิมช่องทางการรับรู้และปรับเปล่ียนความเช่ือ ทศันะคติท่ีคนพิการมีต่อสุขภาพช่องปาก 
โดยเฉพาะในดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเจบ็ป่วย ดา้นการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย และดา้น
การรับรู้ประโยชนข์องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก 
 3) เพ่ิมการท างานโดยบูรณาการแบบสหวิชาชีพ เพ่ือใหค้นพิการไดรั้บบริการท่ีครบถว้นมาก
ยิ่งข้ึนและเป็นการมองสุขภาพอยา่องคร์วม 
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 4) พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซ่ึงมีระยะ
ทางการเดินทางไปรับบริการท่ีใกลก้ว่า ให้สามารถส่งเสริมทนัตสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปากให้มี
ประสิทธิภาพแลประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 5) ประสานความร่วมมือในการจดัการปัญหาสุขภาพช่องปากกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เพ่ือให้เกิดพลงัชุมชนในการ
ช่วยขบัเคล่ือนสุขภาพช่องปากใหไ้ปสู่ทิศทางท่ีดีข้ึน 
 6) สถานพยาบาลควรมีระบบรับส่งผูป่้วยท่ีมีความพิการและมีความล าบากในการเดินทาง 
เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากใหม้ากข้ึน 
 7) จดัสภาพแวดลอ้มในสถานพยาบาลใหเ้อ้ือต่อการรับบริการของคนพิการใหม้ากข้ึนทั้งใน
ดา้นคุณภาพและปริมาณ อาทิเช่น ห้องน ้ าหรือทางลาดส าหรับรถเข็นของคนพิการควรมีคุณภาพและมี
ปริมาณท่ีเหมาะสมกบัขนาดสถานพยาบาล เป็นตน้ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ท าการศึกษาเจาะลึกในดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการเขา้ถึงบริการสุขภาพช่องปากในคน
พิการแต่ละประเภท และพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจยัทางออ้มและทางตรงท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงบริการ
สุขภาพช่องปาก 
 2) ท าการขยายผลไปสู่การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ชุมชนรับรู้ปัญหา
และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพช่องปากในคนพิการมากข้ึน 
 3) เพ่ิมการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพให้มากข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถเห็นมิติของสภาพปัญหาได้
หลายหลายมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาระดบัแอดปิสินในนํ้าเลือดคนไทย หมู่บ้านห้วยปากฉลอง  ตําบลผาเลือด          

อาํเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดติถ์ 

Determination of Plasma Adipsin in Thai Subjects at Huaypakchalong Mooban, 

Paluerd Subdistrict, Thapla District, Uttaradit Province 

ปรียา ลฬีหกุล 1,  สมชัย บวรกติต ิ2, วุฒารักษ์ พึง่พุทธโธ 1, สวชิญา  ตะนะวไิชย 3 

1 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
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บทคดัย่อ 

 การตรวจวเิคราะห์ระดบัแอดิปสินในนํ้ าเลือด ซ่ึงเป็นสารท่ีอาจนาํมาใช้เป็นตวักาํหนดทาง

ชีวภาพ (biomarker) ของการสัมผสัใยหิน คือถา้พบระดบัสูงอาจบ่งบอกว่าร่างกายมีการอกัเสบจากการ

สัมผสัใยหินได ้ ทาํการวดัในประชาชนหมู่บา้นห้วยปากฉลอง  ตาํบลผาเลือด   อาํเภอท่าปลา จงัหวดั

อุตรดิตถ์ โดยเฉพาะผูท่ี้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีสายแร่ใยหินจาํนวน 100 คน  คดักรองได้ผูท่ี้เข้าเกณฑ์

การศึกษา จาํนวน 78 คน ชาย  39 คน  หญิง 39 คน  อายุ 18-81 ปี พบวา่ระดบัแอดิปสินทั้งในหญิงและชาย

ไม่แตกต่างกนั แต่มีแนวโนม้สูงมากข้ึนตามอายุ และผูท่ี้เคยทาํงานในเหมืองแร่ก็ไม่มีระดบัแตกต่างจากผูท่ี้

ไม่เคยทาํงานในเหมืองแร่  แต่เม่ือเปรียบเทียบกับขอ้มูลท่ีเคยศึกษาในกลุ่มคนงานโรงงานท่ีใช้ใยหิน

มาแลว้ พบวา่ระดบัแอดิปสินในคนงานโรงงานใชใ้ยหินมีระดบัแอดิปสินสูงกวา่ประชากรตวัอย่างจงัหวดั

อุตรดิตถอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ขอ้มูลน้ีมีนยัสําคญั  แต่เน่ืองจากยงัมีหลกัฐานดา้นงานวจิยัเก่ียวกบัการ

เกิดโรคจากการสัมผสัใยหินไม่เพียงพอ  จึงจาํเป็นจะตอ้งทาํการศึกษาต่อไปให้ไดค้วามชดัเจนก่อนจะ

สรุปผลการศึกษาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

คาํสําคญั :  แอดิปสิน,  ใยหิน, อุตรดิตถ ์
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Abstract 

               This study describes the quantitative analysis result of the adipsin level in 

plasma which is a biomarker for exposed asbestos. The high plasma adipsin will 

indicate the inflammation caused by exposed asbestos. This study carried out  in 100 

villagers at Huaypakchalong mooban, Paluerd Subdistrict, Thapla District, Uttaradit 

province where there is asbestos vein runs beneath the location in study. There were 

78 subjects met inclusion criteria : 39 male subjects and 39 female subjects, age 

between 18-81 years old. The findings showed non-significant difference statistic of 

adipsin level between genders but tend to increase as age increasing. Comparison 

between former miners and population also showed no significant difference level of 

adipsin. However, when we compared result with our previous research on adipsin 

level in asbestos factory workers, the adipsin level in workers was statistically 

significantly higher than Uttaradit samples. Even the results showed the significance 

figures but still lack related research to support asbestos exposure can cause the 

diseases. Authors suggests to study furthermore in details and higher number of 

subjects under the well-designed study to get the ethical educational conclusion for 

public knowledge.  

Key words : adipsin, asbestos, Uttaradit ovince  

บทนํา 

 ใยหินเป็นสารแร่เส้นใยสิลเิคตธรรมชาติ  พบในชั้นใตผ้ิวโลก  เน่ืองดว้ยมีสมบติัคงทนและเป็น
ฉนวนอณุหภูมิ  จึงถูกนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรม แต่พบวา่เป็นสาเหตุก่อโรค จึงเกิดปัญหาดา้นการนาํไปใช้
ในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ ์  เพราะอาจส่งผลกระทบสุขภาพต่อผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค และก่อ
มลภาวะในส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

 อย่างไรก็ดีโดยตรรกะ สารพิษหรือสารก่อโรค จะก่อภาวะไม่พึงประสงคก์็ต่อเม่ือไดรั้บสัมผสั (1) 

ดงันั้นนกัอาชีวเวชศาสตร์และนกัเวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มจึงมีบทบาทสําคญัในการเฝ้าระวงั และปกป้อง
สุขภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ดงัเช่น ในอุตสาหกรรมทุกแห่งจะตอ้งถูกควบคุมการใชส้ารอนัตรายใหถู้ก
หลกัการตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมซ่ึงจะไดรั้บการดูแลโดยเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สําหรับเร่ืองใยหินนั้น  ในสมยัก่อนจะมีอนัตรายเกิดข้ึนบ่อยมากต่อผูท่ี้เส่ียงการสัมผสั  แต่ก็จะ
ลดลงเม่ือมีการควบคุมการเส่ียงสัมผสัท่ีมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดีมาตรการควบคุมเท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
ไดม้าตรฐานและเป็นสากลแลว้ก็ตาม การสัมผสัก็ยงัเกิดข้ึนได ้ ดงัตวัอย่างท่ีปรากฏในบางประเทศ (2,3)   

นกัวชิาการจึงพยายามเสาะหาวธีิการเฝ้าระวงัและควบคุมการสมัผสัอย่างท่ีใหป้ระสิทธิผลมากท่ีสุด เช่น 
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การประเมินประสิทธิภาพของการประกอบการ  โดยใชต้วักาํหนดทางชีวภาพต่อการสัมผสัใยหินซ่ึงเป็น
วธีิท่ีมีการศึกษาในต่างประเทศ (4)  และในประเทศไทย (5) 

 แอดิโพไคนส์(adipokines) (6,7) เป็นกลุ่มไซโตไคนส์(cytokines) ตวัอย่างเช่น แอดิโพเนคติน 
(adiponectin)  แอดิปสิน (adipsin)  เลพติน (leptin)  และรีซิสติน (resistin)  สารเหล่าน้ีเป็นโปรตีนสร้าง
จากเน้ือเยือ่ไขมนั มีบทบาทในการควบคุมการแปรรูปอณูของพลงังานและความอยากอาหาร ในปัจจุบนัน้ี
พบวา่แมโครเฟจ (macrophage) และเซลลอ์ื่นอีกหลายชนิดสามารถสร้างแอดิโพไคนส์ได ้  เพ่ือตอบสนอง
ต่อการอกัเสบต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเซลลน์ั้นๆ ดงันั้น เม่ือถุงลมปอดสัมผสักบัใยหินนานๆ   ก็จะกระตุน้      

แมโครเฟจท่ีถุงลมใหห้ลัง่สารกลุ่มแอดิโพไคนส์ออกมา ซ่ึงเป็นสาเหตุส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดเน้ือพงัพืด
แทรกระหวา่งเน้ือปอดหลกั (interstitial fibrosis)  

เลพติน และ รีซิสติน มีบทบาทเป็น โปรอนิแฟลมเมตอรี ไซโตไคนส์ (proinflammatory 

cytokines) คือ เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการอกัเสบ นาํไปสู่การชุมนุมของเซลลห์รือสารต่างๆ ในบริเวณท่ี
ตอ้งการกาํจดัส่ิงแปลกปลอม  

แอดิโพเนคติน มีบทบาทเป็น แอนติอินแฟลมเมตอรี ไซโตไคนส์ (anti-inflammatory cytokines) 

คือ มีฤทธ์ิยบัย ั้งการอกัเสบ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการตอบสนองมากเกินไป ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการทาํลายเน้ือเยื่อของ
อวยัวะนั้น 

แอดิปสิน มีบทบาทเป็น โปรอินแฟลมเมตอรี ไซโตไคนส์ ท่ีทาํงานในรูปแบบปฏิกิริยาท่ีถูก
ควบคุมดว้ยเอนไซม ์(rate-limiting enzyme) ของสารภูมิตา้นทานท่ีไม่จาํเพาะซ่ึงร่างกายสร้างข้ึนเม่ือมีการ
อกัเสบ (alternative complement cascade)  

มีผลการวจิยัจาํนวนมากแสดงวา่สารกลุ่มแอดิโพไคนส์ มีบทบาทต่อการเกิดโรคหืด และโรค
ปอดอุดกั้นเร้ือรัง แต่ยงัมีการศึกษานอ้ยมากเก่ียวกบับทบาทในโรคปอดชนิดอื่น  เม่ือ พ.ศ. 2555 Leivo-

Korpela และคณะ (8)  รายงานผลการศึกษาระดบัแอดิปสินในนํ้าเลือดกบัการเกิดภาวะปอดเน้ือพงัพืดใน
กลุ่มคนงานของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชใ้ยหินในการผลิตวสัดุภณัฑ ์ พบวา่ระดบัแอดิปสินในนํ้าเลือดมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการเกิดภาวะปอดเน้ือพงัผืด (r = 0.412, p < 0.001) และระดบัแอดิปสินใน
นํ้าเลอืดมีแนวโนม้สูงเพ่ิมข้ึนในกลุ่มคนงานท่ีพบภาวะปอดเน้ือพงัผืดเม่ือเปรียบเทียบกบัคนท่ีไม่ไดส้ัมผสั
ใยหิน  

จากขอ้มูลความรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยั (5) สนใจศึกษาหาระดบัแอดิปสิน  แอดิโพเนคติน 

และ รีซิสติน ในนํ้าเลือด  โดยใชว้ธีิของ Milliplex MAP ในกลุ่มคนงานไทยท่ีทาํงานในโรงงานผลิตวสัดุ
ภณัฑซี์เมนตท่ี์ใชใ้ยหินเป็นวสัดุประกอบ 30 คน  เปรียบเทียบกบัคนไทยสุขภาพปกติท่ีไม่มีประวติัสัมผสั
ใยหิน 30 คน เพ่ือคน้หาแอดิโพไคน์ ท่ีอาจเป็นตวักาํหนดทางชีวภาพของคนท่ีไดเ้คยรับฝุ่ นใยหินเขา้สู่
ร่างกาย หรือเป็นตวักาํหนดประกอบการวนิิจฉยัวา่ผูป่้วยเป็นโรคท่ีมีสาเหตุจากใยหิน  ผลการศึกษาท่ี
สําคญัพบวา่ระดบัแอดิปสินไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณของเน้ือเยื่อไขมนัในร่างกาย  ระดบัแอดิปสินใน
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คนงานสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และคนงาน 6 คนท่ีตรวจพบเทห์ใยหิน (asbestos 

bodies)ในสารนํ้าลา้งหลอดลมถงุลมปอดมีระดบัแอดิปสินไม่แตกต่างจากคนงานท่ีตรวจไม่พบเทห์ใยหิน   
ผลการศึกษาน้ีอาจสรุปในเบ้ืองตน้วา่ ระดบัแอดิปสินในนํ้าเลือดท่ีสูงข้ึนกวา่ระดบัท่ีพบในคน

ปกติอาจช่วยระบุตวับุคคลวา่เคยสัมผสัรับใยหินเขา้สู่ร่างกาย แต่ไม่อาจใชส้นบัสนุนผูป่้วยวา่เป็นโรคเหตุ
ใยหินหรือไม่ เพราะไม่มีบุคคลตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นโรคปอดเร้ือรัง หรือมะเร็งปอด หรือมะเร็งเยื่อหุม้ปอด
เหตุใยหิน และยงัจะตอ้งทาํการศึกษาท่ีใชต้วัอยา่งจาํนวนมาก เพ่ือแสดงความถูกตอ้งแม่นยาํท่ีสมบูรณ์
ต่อไป (5) 

สืบเน่ืองจากการศึกษาเบ้ืองตน้ดงักล่าว(5)  ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจหาตวักาํหนด
ชีวภาพแอดิปสินต่อการสัมผสัใยหินในนํ้าเลือดในกลุ่มคนท่ีเส่ียงต่อการสัมผสัใยหิน  โดยหวงัวา่จะได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํจากประชากรกลุ่มเส่ียงน้ีซ่ึงจะสามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้ป็นประโยชน์ต่อการ
ควบคุมอุตสาหกรรมท่ีใชใ้ยหินและสร้างเสริมสุขภาพใหก้บับุคลากรท่ีตอ้งทาํงานดา้นน้ีต่อไป   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือประเมินหาค่ามาตรฐานในเบ้ืองตน้สําหรับระดบัแอดิปสินในนํ้าเลอืดโดย
ใชว้ธีิของ Milliplex MAP  ในชาวอุตรดิตถท่ี์มีถิ่นอาศยัในบริเวณท่ีมีประวติัทาํเหมืองแร่ใยหิน และศึกษา
เปรียบเทียบขอ้มูลกบักลุ่มคนปกติ และกลุ่มคนงานท่ีทาํงานในโรงงานท่ีใชแ้ร่ใยหินเป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ ์  
  2.  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึนในการท่ีจะใชแ้อดิปสินในนํ้าเลือดเป็น
ตวักาํหนดชีวภาพ (biomarker) ท่ีชดัเจน เหมาะสม ถูกตอ้ง บ่งบอกวา่ผูน้ ั้นไดเ้คยสัมผสัใยหินแลว้ ซ่ึงอาจ
เส่ียงต่อการเกิดโรคปอดพงัพืด  มะเร็งปอด และมะเร็งเยือ่หุม้ปอดเหตุใยหิน  เพ่ือนาํไปพฒันาเป็นแนวทาง
ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ในการป้องกนัการเส่ียงสัมผสัใยหิน และดา้นเวชปฏิบติัวนิิจฉยัโรคเหตุใยหิน  
 

วิธีการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้จิยัขอความร่วมมือชาวบา้นท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่อาศยัต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 5 ปี ในหมู่บา้นหว้ยปาก
ฉลอง  ตาํบลผาเลอืด   อาํเภอท่าปลา   จงัหวดัอุตรดิตถ ์ อายุ 18 ปีข้ึนไป  ใหม้าเขา้ร่วมการศึกษา  จาํนวน 
100 คน เป็นชาย 50 คน หญิง 50 คน  ภูมิลาํเนาดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีทราบวา่มีสายแร่ใยหิน และเคยมีการทาํ
เหมืองแร่ใยหิน (9)  ทุกคนตอ้งประกอบกิจวตัรประจาํวนัไดต้ามปกติ    ไม่มีประวติัป่วยเป็นโรคตบั โรค
ไต โรคธยัรอยด ์ หรือโรคติดเช้ือ   
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วิธีศึกษา 

ในวนัท่ี 2 และ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะผูศึ้กษาไดไ้ปทาํการศึกษาชาวบา้นกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัร
ใจเขา้ร่วมการศึกษา     โดยใชแ้บบสอบถามบนัทึกขอ้มูลประวติัทัว่ไป รวมถึงอาชีพและสุขภาพ แลว้
ประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้โดยวดัสัดส่วนร่างกายดว้ยเคร่ือง Tanita BC-420 (10)  และเก็บตวัอย่างเลือด 

ประมาณ  10 มิลลลิิตร   หลงังดอาหารตั้งแต่ 20:00 น.ของวนัก่อนเจาะเลือด  เพ่ือนาํมาตรวจวเิคราะห์สาร
ชีวเคมีในเลือดโดยนกัเทคนิคการแพทยบ์ริษทัเมดิคลัไลน์ จาํกดั ดว้ยเคร่ือง automated blood BS-400 

Chemistry Analyser, Mindray bio-Medical Electronics Co.Ltd.11   วดัระดบัฮีโมโกลบิน นํ้าตาล  ไตรกลี
เซอไรด ์   แอลดีแอล-โคเลสเตอรอล  เอชดีแอล-โคเลสเตอรอล  กรดยูริก    ครีอะทินีน   ยูเรีย  เอสจีโอที  

และเอสจีพีที  เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพทัว่ไปและหนา้ท่ีของตบัและไต   และวเิคราะห์ระดบัแอดิปสินใน
นํ้าเลอืดโดยผูเ้ช่ียวชาญจาก บริษทั Merck (ประเทศทย) จาํกดั  ดว้ย Milliplex MAP (5,12)               

การวิเคราะห์ข้อมูล  

1.  โดยสถิติเชิงพรรณนาเปรียบเทียบขอ้มูล หาค่ามชัฌิม ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ  
 ของขอ้มูลดา้นภาวะโภชนาการ และสุขภาพทัว่ไปจากการประเมินสัดส่วนร่างกาย  และการ  

 ประเมินดา้นชีวเคมีในเลือด    

2.  โดยสถิติเชิงอนุมานทดสอบความสัมพนัธ์ของ สัดส่วนร่างกายและผลการทดสอบดา้น  

  ชีวเคมีในเลอืด  โดยใชค่้าไคสแควร์ ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุ และเปรียบเทียบ  

  ผลต่างของขอ้มูลระหวา่งกลุ่มตวัอย่างดว้ยการทดสอบที โดยพิจารณาความแตกต่างอยา่งมี  

  นยัสําคญัทางสถิติ (ระดบัค่า P < 0.05  ค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95)     

 การวเิคราะห์ทางสถิติ ทั้งหมดใช ้SPSS software เวอร์ชัน่ 18 (13) 
การวจิยัน้ีไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบโดยสอดคลอ้งกบัแนวปฏิญญาเฮลซิงกิ จากคณะกรรม

จริยธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ID 04-58-24 ว) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

เม่ือประเมินสุขภาพดว้ยการวดัสัดส่วนร่างกายและการตรวจทางชีวเคมีแลว้100 คน   ไดค้ดัเลือก
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ไม่แตกต่างกนั และมีผลการประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้เขา้เกณฑ์
การศึกษาได ้ จาํนวน 78 คน  เป็นชาย 39 คน หญิง 39 คน   ร้อยละ 65.4 มีอาชีพทาํไร่  ร้อยละ 21.7 รับจา้ง  
ร้อยละ 9.0 ทาํไร่และทาํนา  ร้อยละ 2.6 ทาํนา  และร้อยละ 1.3 คา้ขาย   

การทาํเหมืองแร่ใยหินในบริเวณดงักล่าวไดเ้ลกิมานานมากแลว้เน่ืองจากคุณภาพใยหินไม่ดี แต่
เลิกนานเท่าไรยงัไม่ทราบระยะเวลาชดัเจน   มีตวัอย่างหญิง 4 คนเคยทาํงานในเหมืองแร่  เป็นเวลา 1 เดือน  
3 ปี  4 ปี และ 10 ปี  และตวัอย่างชาย 3 คน ทาํงานเหมืองอยู่ 2 ปี  15 ปี และ 50 ปี  ตามลาํดบั  ทุกรายเลิก
ทาํงานเหมืองแลว้มากกวา่ 15 ปี     
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ตวัอย่างทั้งหมดอยู่ในวยัผูใ้หญ่ อายุ 18-81 ปี  ทั้งสองเพศมีอายุเฉลี่ยไม่ต่างกนั  ผูห้ญิงมีดชันีมวล
กายและเน้ือเยื่อไขมนัมากกวา่ผูช้ายอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ   ผูช้ายมีส่วนสูง มวลกลา้มเน้ือ และมวล
กระดูก มากกวา่ผูห้ญิงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 1)  ขอ้แตกต่างส่วนน้ีเป็นไปตามธรรมชาติของ
เพศชายและหญิง 

ผูห้ญิงร้อยละ 33.3  มีภาวะอว้นจากดชันีมวลกายและเน้ือเยื่อไขมนัเกิน  ส่วนในผูช้ายพบเพียง
ร้อยละ 15.4  พบภาวะไขมนัในช่องทอ้งเกินในผูช้ายร้อยละ 35.9 แต่ไม่พบในผูห้ญงิ    ผูช้ายร้อยละ 53.8 
มีภาวะมวลกระดูกนอ้ยกวา่เกณฑ ์ ในผูห้ญิงพบร้อยละ 17.9 (ตารางท่ี 1)   

ตารางท่ี 1. อายแุละสัดส่วนร่างกายของประชากรตวัอยา่ง 

        
ขอ้มูล

                       คา่มชัฌิม + คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (คา่พิสัย) 

                             
       ชาย 39 คน                                         หญิง 39 คน 

อาย,ุ ปี    54.1+14.3    (18-81)  52.3+12.2        (19-79) 
ส่วนสูง, ซม.    165+7         (145-177) 157+5a1            (145-167)  

นน.ตวั, กก.   58.0+10.8    (39.2-90.2)            57.2+8.4          (42.3-73.5)  

ดชันีมวลกาย, กก./ม.2  21.4+3.7      (16.6-33.1)            23.2+2.7 a2      (18.1-28.3)  

เน้ือเยื่อไขมนั, % นน.     15.8+6.0      (3.3-30.9)              32.2+4.4 a1      (22.2-40.5)  

มวลเน้ือเยื่อไขมนั, กก.    9.7+5.3      (1.5-27.9)              18.7+4.5 a1       (11.0-29.2)  

มวลกลา้มเน้ือ, กก.   45.7+6.0      (31.5-59.1)            36.3+3.6 a1       (28.2-43.5)  

มวลกระดูก, กก.       2.5+0.3     (1.8-3.2)  2.2+0.3 a1        (1.4-2.9)    

ไขมนัในขอ่งทอ้ง, ระดบั    7.6+5.1     (1-17)                  6.2+1.5          (3-9)   

 

ในมาตรการเดียวกนั เพศหญิงแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจากเพศชาย :  a1 P < 0.0005,  a2 P < 0.02 

 ผลตรวจเลือดทางชีวเคมีเบ้ืองตน้แสดงในตารางท่ี 2   พบวา่ทุกคนมีหนา้ท่ีตบัและไตในเกณฑ์
ปกติ  ในผูห้ญิงพบภาวะโลหิตจาง  กรดยูริกสูง ไตรกลเีซอไรดสู์ง และแอลดีแอล-โคเลสเตอรอลสูง ร้อย
ละ 33.3, 0.0, 20.5 และ 43.6 ตามลาํดบั   ส่วนในผูช้ายพบทาํนองเดียวกนั ร้อยละ 20.5, 5.1, 30.8, และ 

28.2 ตามลาํดบั  
ระดบัแอดิปสินในนํ้าเลือดในผูช้ายและผูห้ญิง  5.10+1.65 และ 5.29+2.19  มคก./ดล. ตามลาํดบั

(ตารางท่ี 2)  ซ่ึงไม่มีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่ระดบัแอดิปสินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
อายอุย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  (r = 0.477, P<0.0005, n = 78)    

ดงันั้นในตารางท่ี 3 แสดงระดบัแอดิปสินแบ่งตามกลุ่มอายุโดยไม่แยกเพศ พบวา่มีแนวโนม้สูง
เพ่ิมข้ึนตามอายุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ชาวบา้น 7 คนท่ีเคยมีอาชีพทาํงานในเหมืองแร่ นาน  1 เดือน (ญ)   2 ปี(ช)   3 ปี(ญ)  4 ปี(ญ)  10 

ปี(ญ)  15ปี(ช) และ 50 ปี(ช)  ปัจจุบนัหยุดทาํมาแลว้มากกวา่ 15 ปี  มีระดบัแอดิปสินไม่แตกต่างจาก
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ชาวบา้นท่ีไม่เคยทาํเหมือง และไม่สัมพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีเคยทาํงานเหมือง  ระดบัแอดิปสินท่ีตรวจวดัได้
คือ 4.34, 4.04, 10.46, 3.65, 10.71, 4.25, และ 7.11  มคก./ ดล. ตามลาํดบั  

เม่ือเปรียบเทียบค่าแอดิปสินระหวา่งเพศและระหวา่งชาวบา้นท่ีมีและไม่มีประวติัการทาํงาน
เหมืองไม่พบความแตกต่าง ดงัแสดงในตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 2.  ระดบัสารชีวเคมีทัว่ไปในเลือด และระดบัแอดิปสินในนํ้าเลือด                   
       ขอ้มูล       ค่ามชัฌิม + ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ค่าพิสัย) 

                                           
            ชาย 39 คน                                  หญิง 39 คน

 
BUN, มก./ดล.                              17.1+3.0      (12-25)   15.2+3.0 a3       (10-23)  

Creatinine, มก./ดล.                   0.96+0.16      (0.7-1.5)  0.83+0.11 a1      (0.7-1.2)  
SGOT, มก./ดล.                        21+7            (10-38)         18+6  a4          (6-38)  

SGPT, มก./ดล.                          25+8           (10-47)         20+7  a1          (10-40)  

Hb, กรัม/ดล.                                13.6+1.5       (9.9-15.6)           12.4+1.1 a1       (9.5-14.8)  

FBS, มก./ดล.                       108+39         (72-308)    96+16            (78-164)               
LDL-cholesterol, มก./ดล.       120+36         (43-213)              128+37           (67-239)               

HDL-cholesterol, มก./ดล.           58+11           (34-82)                  67+13 a2        (41-94)                   

Triglyceride, มก./ดล.             137+71         (58-390)              130+69           (55-364)               
Uric acid, มก./ดล.             4.8+1.3         (3.0-7.7)               3.8+0.8 a1       (3.0-5.7)  
Adipsin, มคก./ดล.                         5.10+1.65       (3.11-11.86)        5.29+2.19       (2.94-11.94)                
 

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจากเพศหญิง :  a1 P< 0.0005,  a2 P< 0.005,  a2 P< 0.01,  a3 P< 0.02 

  

ตารางท่ี 3. ระดบัแอดิปสินในนํ้าเลือดตามกลุ่มอายุ 
 

         อาย ุ              จาํนวน           ค่าเฉลี่ย+ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ค่าพิสัย) 

           ปี                     คน                                    มคก./ดล. 
       18 - 40     11              4.23 + 0.80        (3.11-5.37)       

       41– 60     44                4.87 + 1.46        (2.94-10.46)       
       > 61      23          6.28 + 2.54a,b     (3.20-11.94)  
      รวม                      78              5.20 + 1.94        (2.94-11.94) 
 

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  จากกลุ่มอาย ุ18-40 ปี :  a P< 0.005   
                                                       จากกลุ่มอาย ุ41-60 ปี :   b P< 0.05 
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จากแบบสอบถามพบวา่กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 38.5 ด่ืมเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอลเ์ป็นประจาํ เป็นเบียร์ 
หรือเหลา้ขาว ด่ืมประมาณสัปดาห์ละคร้ังๆละประมาณ  1-2 กระป๋องเบียร์  หรือเหลา้ 1 ขวดแบน  จากผล
การตรวจพบวา่ค่าเฉลี่ยระดบัแอดิปสิน คือ 4.93+1.92 (2.94-10.71) มคก./ดล. ไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่ด่ืม
เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอลล ์ คือ 5.36 + 1.94 (3.11-11.94) มคก./ดล.    กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 24.4 สูบบุหร่ี
ประเภทยาเส้นเป็นประจาํประมาณวนัละ 5-10 มวน  ไม่พบระดบัแอดิปสินแตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี 
คือ 4.69 + 1.23 (2.94-11.94) มคก./ดล. และ   5.36 + 3.45 (3.06-8.15) มคก./ดล. ตามลาํดบั    
 

ตารางท่ี 4. ระดบัแอดิปสินในนํ้าเลือดของกลุ่มท่ีมีประวติัและไม่มีประวติัทาํงานในเหมือง 

 

ทาํงานในเหมืองแร่                เพศ         จาํนวน        ค่าเฉลี่ย+ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ค่าพิสัย) 

                                               คน                                               มคก./ดล. 
                    เคย                 ชาย        3                5.13 + 1.71       (4.04-7.11)       

                    เคย                 หญิง           4          7.29 + 3.80       (3.65-10.7) 
                    เคย  รวม     7          6.36 + 3.02       (3.65-7.11) 
                     

                  ไม่เคย                 ชาย          36          5.10 + 1.68       (3.11-11.86)       

                  ไม่เคย                 หญิง        35          5.06 + 1.89       (2.94-11.94)       

                  ไม่เคย  รวม  71          5.08 + 1.77       (2.94-11.86) 
 

ตารางท่ี 5. ระดบัแอดิปสินในนํ้าเลือดของตวัอย่าง 3 กลุ่ม 

 

       ตวัอย่าง          จาํนวน        ค่าเฉลี่ย+ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ค่าพิสยั) 

                               คน                                 มคก./ดล. 
       คนทัว่ไป   30            4.35 + 1.59           (2.36-10.64)       

       คนงาน   30            6.16 + 2.85 a1        (2.51-17.00)       

       ชาวอุตรดิตถ ์   78            5.20 + 1.94 a2b1     (2.94-11.94)  

 

เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 

ชาวอุตรดิตถแ์ตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจากคนทัว่ไป :  a1 P< 0.005,  a/2 P< 0.05  

ชาวอุตรดิตถแ์ตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จากคนงาน  :   b1 P< 0.05 

เม่ือเปรียบเทียบระดบัแอดิปสินในกลุ่มตวัอย่างชาวบา้นท่ีศึกษาคร้ังน้ี  กบัผลท่ีผูว้จิยัเคยศึกษาใน
คนงานโรงงานผลิตวสัดุท่ีใชซี้เมนตผ์สมใยหินไครโซไทล ์ 30 คนและคนทัว่ไปสุขภาพปกติ  30 คน (5)  
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(ตารางท่ี 5)  พบวา่ชาวบา้นทัว่ไปท่ีจงัหวดัอุตรดิตถมี์ระดบัแอดิปสินตํ่ากวา่ระดบัของคนงานท่ีผูว้จิยัศึกษา
คร้ังท่ีแลว้ (P <0.005)   แต่ระดบัสูงกวา่กลุ่มคนทัว่ไปในรายงานคร้ังก่อนท่ีไม่มีประวติัสัมผสัใยหินอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P <0.05) 
 

อภิปรายผล 

 เม่ือ พ.ศ. 2556-2557  ผูร้ายงานไดท้าํการศึกษาตวักาํหนดการสัมผสัใยหิน แอดิปสิน ในนํ้าเลือด

ในกลุ่มคนงานท่ีทาํงานในอุตสาหกรรมท่ีใชแ้ร่ใยหินเปรียบเทียบกบัคนทัว่ไปท่ีไม่มีประวติัสัมผสัใยหิน 5  

ผลการตรวจยงัไม่สามารถสรุปช้ีขาดได ้  และขาดขอ้มูลสําคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  การไปศึกษาคร้ังน้ีเป็น

เพราะสืบเน่ืองจากวา่จงัหวดัอุตรดิตถเ์ป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีพ้ืนท่ีมีสายแร่ใยหินและเคยมีการทาํเหมืองดว้ย 14  

จึงอาจเป็นไปไดว้า่ประชาชนท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีสายแร่ หรือไดท้าํงานท่ีเหมืองแร่น่าจะไดส้ัมผสัใยหินแลว้  

ดงันั้นประชาชนท่ีอาศยัในบริเวณดงักล่าวน่าจะมีโอกาสไดส้ัมผสัใยหินจากมลภาวะท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ัง

คราว หรือไดส้ัมผสัโดยตรงจากการทาํงาน  ขณะเดียวกนัไดมี้การสํารวจอุบติัการณ์โรคเหตุใยหินใน

ประชากรจงัหวดัอุตรดิตถ ์ ไม่พบแมแ้ต่รายเดียว (15)   

การศึกษาน้ีคือการตรวจสารชีวเคมีตวักาํหนดการสัมผสัใยหิน “แอดิปสิน” (adipsin) ในนํ้าเลือด

ของประชาชนท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่อาศยัต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 5 ปี ท่ีหมู่บา้นหว้ยปากฉลอง  ตาํบลผาเลือด   อาํเภอ

ท่าปลา   จงัหวดัอุตรดิตถ ์ อายุ 18 ปีข้ึนไป  ภูมิลาํเนาดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีทราบวา่มีสายแร่ใยหิน และเคยมี

การทาํเหมืองแร่ใยหิน  ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีมีสุขภาพโดยทัว่ไปไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยศึกษามา

ก่อนสามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้จาํนวน 78 คน อายุ 18 - 81 ปี  ชาย 50 คน หญิง 50 คน (5)   

ระดบัแอดิปสินในนํ้าเลือดของผูช้ายและผูห้ญงิชาวหมู่บา้นหว้ยปากฉลอง  ตาํบลผาเลือด   อาํเภอ
ท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาก่อนหนา้น้ี เพศไม่มีผลต่อระดบัแอดิป
สิน  5  แต่ระดบัแอดิปสินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอายุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ซ่ึงตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมอีก
มากเพ่ือท่ีจะอธิบายไดแ้น่ชดัวา่เม่ืออายุมากข้ึนส่งผลใหมี้ระดบัแอดิปสินสูงมากข้ึนจริงหรือไม่ ทั้งในคน
ทัว่ไป และผูท่ี้สัมผสัใยหิน  สาเหตุท่ีสูงจากภาวะเน้ือเยือ่ไขมนัเกินเกณฑป์กติมากๆหรือไม่  หรือสูงจาก
การท่ีร่างกายมีภาวะอกัเสบเร้ือรังสะสมมานานมากข้ึน และส่งผลต่อภาวะสุขภาพอย่างไรบา้ง (5,6,8,16)  

การศึกษาน้ีพบวา่คนเคยทาํงานในเหมืองแร่ 7 คน มีระดบัแอดิปสินในเลือดไม่สูงกวา่คนทัว่ไปท่ี

ไม่ไดท้าํงานเหมือง  ซ่ึงทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูรั้บการตรวจไดห้ยุดการทาํงานในเหมืองมานานแลว้  แม้

ระดบัแอดิปสินในช่วงสัมผสัอาจสูง  แต่อาจไดล้ดลงสู่ระดบัปกติแลว้ซ่ึงเป็นอีกประเดน็ท่ีตอ้งศึกษา
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เพ่ิมเติมในกลุ่มประชากรอื่นๆท่ีอาศยัในภูมิลาํเนาท่ีมีสายแร่ไหลผ่าน ใหท้ราบชดัเจนเก่ียวกบัระยะเวลา

และความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 

การตรวจพบท่ีสําคญัในคร้ังน้ีคือการพบค่าระดบัแอดิปสินในประชากรชาวอุตรดิตถท่ี์อาศยัใน

ภูมิลาํเนาท่ีมีสายแร่ผ่านตํ่ากวา่ค่าท่ีตรวจพบพบในคนงานโรงงานท่ีใชใ้ยหิน ทาํใหเ้ร่ิมคิดวา่การตรวจ

แอดิปสินในนํ้าเลือดคนงานท่ีเส่ียงสัมผสัใยหิน อาจเป็นประโยชน์ในการควบคุมกิจกรรมการทาํงานของ

อุตสาหรรมท่ีใชแ้ร่ใยหินได ้ แต่คงจะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลจากกลุ่มประชากรท่ีหลากหลายและมีจาํนวนมาก

พอเพ่ิมมากข้ึน ก่อนท่ีจะสรุปความเห็นเป็นขอ้เสนอแนะท่ีนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ

มุ่งหวงันาํไปพฒันาเป็นแนวทางดา้นอาชีวเวชศาสตร์ในการป้องกนัการเส่ียงสัมผสัใยหิน และการเกิดโรค

ในคนงาน  และดา้นเวชปฏิบติัวนิิจฉยัโรคเหตุใยหิน เพ่ือจะไดท้าํการรักษาผูท่ี้เป็นโรคถกูตอ้งและทนัการ 
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แนวทางการเลีย้งปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ้อนิทรีย์ 
 
Preliminary Guideline for Organic Hybrid Buk-Siam Maejo 

 

ผู้วจัิย ปุญชรัศม์ิ  มีแกว้, นิสรา  กิจเจริญ, สุดาพร  ตงศิริ และ เกรียงศกัด์ิเม่งอ าพนั 

           คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 

บทคดัย่อ 
การทดลองเล้ียงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจด้ว้ยอาหารท่ีแตกต่างกนั 3 สูตร (สูตร1 อาหาร

ส าเร็จรูปเมด็จมสูตรควบคุม, สูตร 2 อาหารเม็ดจมท่ีมีส่วนผสมจากหญา้เนเปียร์สับ/บดทดแทนปลาป่น 
50 % และสูตร 3  อาหารเมด็จมท่ีมีหญา้เนเปียร์สับ/บดทดแทนปลาป่น100%) เพ่ือหาแนวทางการเล้ียง
ปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจอิ้นทรีย ์อตัราการใหอ้าหารตลอดการทดลอง 3-5 % ของน ้าหนกัตวั/วนั ปลา
บึกสยามแม่โจเ้ร่ิมตน้การทดลองท่ีอายุ  9  เดือนมีน ้ าหนกัเฉล่ีย 606.89 ±  126.38 กรัม อตัราปล่อย 3 ตวั
ต่อตารางเมตร เล้ียงในกระชงัทดลองขนาด 1 ตารางเมตรซ่ึงแขวนในบ่อดินเป็นระยะเวลา 120 วนัพบว่า
น ้าหนกัสุดทา้ยเฉล่ียของปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจด้ว้ยอาหารท่ีแตกต่างกนั 3 สูตร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (p>0.05)โดยมีค่าเท่ากับ 710.00±24.68, 636.67±48.42 และ  614.44±30.78 กรัม 
ตามล าดบั และจากการตรวจวดัคุณภาพเน้ือของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้อาย ุ12 เดือน พบวา่ค่าของสีเน้ือปลา
ไดแ้ก่ ค่าความสว่าง (L*ความสว่าง) ค่าสีแดงของเน้ือ (a*แดง) และ ค่าสีเหลืองของเน้ือปลา (b*) ปริมาณ
โปรตีนและไขมนัในเน้ือปลาและ เปอร์เซ็นต์เน้ือของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 3 สูตรมี
ค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p>0.05) ในขณะท่ีระดบัความพึงพอใจต่อกล่ินในเน้ือ
ปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 3 มีค่าสูงสุดโดยมีค่าเท่ากบั 653 คะแนน รองลงมาคือ ปลาบึก
สยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 2 มีค่าเท่ากบั 377 คะแนน และ ปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหาร
สูตร 1 มีค่าเท่ากบั 276 คะแนน จากการทดลองในคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะใชห้ญา้เนเปียร์
ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการลดตน้ทุนการผลิตและเป็นการพฒันาปลาให้
เป็นอาหารปลอดภยัได ้

 
ค าส าคัญ: ปลาหนงัลูกผสม, ปลาบึกสยาม, การเจริญเติบโต, คุณภาพเน้ือ, สตัวน์ ้าอินทรีย ์
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Abstract 

 The experiment was conducted to evaluate the fish culture of hybrid Buk-Siam Maejo  
(P. gigas x P. hypothamus F2) with three different feed formulas (1=control, 2= 50% replacement for 
fishmeal with Napier grass and 3=100% replacement for fishmeal with Napier grass) to find out the 
preliminary guideline for organic hybrid Buk-Siam Maejo. The feeding rate is 3-5 % of body weight. 
The initial body weight of 9 months Buk-Siam Maejo is 606.89 ±  126.38 grams. which were reared in  
1x1 m2 cages (3 fish/m2). Each cage rearing was performed in eastern pond for 4 months. The results 
showed that final body weight containing different feed formulas have no significant differences  
(p>0.05) : 710.00±24.68, 636.67±48.42 and 614.44±30.78 g, respectively. Moreover, meat quality of 
12 months fish such as meat colors eg. Brightness (L* Brightness), redness of meat (a*red), yellowness of 
meat(b*yellow), percentage of protein and lipid in meat and percentage of meat of fish with three 
different feed formulas were have no significant differences (p>0.05). While the smell of meat in fish 
was fed with dietary formula-3 has the highest value of satisfaction (653 score for dietary formula-3 
377  score for dietary formula-2 and 276  score for dietary formula-1) These results verified that, it is 
possible to replacement for fishmeal with Napier grass. Consequently, those are beneficial to reduce 
production costs and develop the fish production for food security as well. 
 
Keywords: hybrid catfish, Buk-Siam, growth performance, meat quality, organic aquaculture 
 

บทน า 
ปัจจุบนักลุ่มปลาหนังลูกผสมเน้ือขาวไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็น

อาหารสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และกรดไขมนัท่ีดีเช่น ไขมนั
กลุ่มโอเมกา้ 3  โดยเฉพาะ กรดไขมนัชนิด DHA(docosahexaenoic acid)และ EPA (eicosapentaenoic acid) ท่ีมี
ความส าคญัต่อการพฒันาของสมอง และช่วยป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ พบว่า ตลาดมีความ
ตอ้งการปลาหนงักลุ่มน้ีประมาณ 3.5 - 4 พนัตนั/ปี (www.nicaonline.com/webboard/index.php) ส่วนในตลาด
ต่างประเทศเช่น กลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ พบวา่ มีความตอ้งการปลาเน้ือขาวและปลา
สวายเน้ือขาวประมาณ 5 แสน- 1 ลา้นตนั/ปี  (www.thefishsite.com/articles/963/recent-trends-in-aquaculture-
production-in-asia-and-europe) โดยมีมูลค่าหลายแสนลา้นบาทในรูปปลาแล่เน้ือ (fillet) อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบนัยงัไม่สามารถผลิตปลาหนงัลูกผสมเน้ือขาวไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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ปลาลูกผสมระหว่างพ่อปลาบึกกบัแม่ปลาสวาย และปลาบึกสยาม (พ่อแม่เป็นลูกผสมระหว่าง
พ่อปลาบึกกบัแม่ปลาสวาย) ซ่ึงจดัเป็นปลากลุ่มปลาหนังเน้ือขาวท่ีปัจจุบนัน้ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากเป็นอาหารสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ การเจริญเติบโตและตา้นทานโรคดี สามารถเล้ียงไดท้ั้งใน
บ่อดินและกระชงั (เกรียงศกัด์ิ และคณะ, 2555) โดยจากการท่ีคณะผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิจยัมาอยา่งต่อเน่ือง เร่ิม
จากการรวบรวมปลาบึกจากลุ่มแม่น ้าโขงและเล้ียงเป็นพ่อแม่พนัธ์ุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และสามารถเพาะผสม
เทียมเพ่ือผลิตปลาบึกรุ่นแรก (F1) ได้ในปี พ.ศ. 2545 จากนั้ นเล้ียงปลาบึกรุ่น F1 ในบ่อดินจนกระทั่งมี
ความสามารถในการปรับตวัดีและสามารถเจริญพนัธ์ุเป็นพ่อแม่พนัธ์ุไดใ้นบ่อดินอายุ 10 ปี โดยสามารถเพาะ
และผสมพนัธ์ุปลาบึกเพ่ือผลิตปลาบึกรุ่นท่ี 2 ไดเ้ม่ือปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงพ่อพนัธ์ุปลาบึกจากรุ่น F2 น้ีเองสามารถ
เจริญพนัธ์ุในบ่อดินภายในระยะเวลา 5 ปี และใช้เป็นพ่อพันธ์ุผสมกับแม่ปลาสวายอายุ 3 ปีเพ่ือผลิตปลา
ลูกผสมได ้และจากการศึกษาของ (เกรียงศักด์ิและจารุวรรณ ,2554) ซ่ึงประสบผลส าเร็จในการผลิตปลา
ลูกผสมรุ่นท่ี 1 พบว่าปลาชนิดน้ีมีการเจริญเติบโตดีเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุไดภ้ายใน 3 ปีโดยให้น ้ าเช้ือและไข่ใน
ปริมาณมากมีอตัราการผสมติดสูงไดเ้ป็นปลาหนงัลูกผสมรุ่นท่ี 2 ท่ีเรียกวา่ ปลาบึกสยามหรือบึกสยามลูกผสม
แม่โจ ้ซ่ึงปลาลูกผสมบึกสยามน้ีมีเน้ือท่ีมีคุณภาพดี สีเน้ือขาวอมชมพู อีกทั้งยงัลูกปลายงัสามารถเจริญเติบโต
และตา้นทานโรคดี เล้ียงไดท้ั้งในบ่อดิน และกระชงั/คอก  

ปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจน้ั้นจะมีพฤติกรรมการกินอาหารชนิดลอย โดยมีโปรตีน 25-40 %  
(ลูกปลาวยัอ่อน ตอ้งการอาหารโปรตีนประมาณ 30-40 % ส่วนในปลาเต็มวยั ตอ้งการอาหารโปรตีนประมาณ 
25-35 %)ในอตัรา 2-5 % ต่อน ้ าหนักตัวต่อวนั โดยข้อดีของปลาลูกผสมเน้ือขาวพบว่าสามารถกินอาหาร
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในบ่อ เช่น ไรน ้า ตะไคร้น ้า ตวัอ่อนของแมลงและสัตวเ์ลก็ๆ ท่ีอยู่ท่ีบ่อ ตลอดจนสาหร่ายและ
แหนไดด้ว้ยเช่นกนั  โดยตามธรรมชาติแลว้เม่ือปลายงัเลก็จะกินพวกสัตวน์ ้ าขนาดเลก็ ตั้งแต่ไข่แดง โรติเฟอร์ 
ไรแดง ปลาป่นผสมร า อาหารลูกกบ ลูกปลาดุก จนถึงขนาด  200 กรัม ใชเ้วลาประมาณ 3 เดือน และอาหาร
ปลาดุกไปตามล าดบัของอายุและขนาดของปลา การลดตน้ทุนค่าอาหารสามารถท าอาหารธรรมชาติข้ึนเอง 
หรือการท าอาหารเอง ซ่ึงควรจะควบคุมให้อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือไม่เกิน 1.5 (เกรียงศกัด์ิ และคณะ, 
2553; 2554; 2555; 2556) ส่วนอาหารสมทบท่ีหาไดจ้ากธรรมชาติอนัไดแ้ก่ หญา้เนเปียร์ หรืออาหารธรรมชาติ
ท่ีเกิดข้ึนในบ่อ กเ็ป็นแนวทางหน่ึงในการลดตน้ทุนค่าอาหารอีกทั้งยงัเป็นแนวทางหน่ึงในการเล้ียงปลาลูกผสม
ในระบบกาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าอินทรียไ์ดอี้กวิธีหน่ึงเน่ืองจากหญา้เนเปียร์เป็นพืชอาหารสัตวท่ี์มีศกัยภาพสูงทั้ง
ในแง่การให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารสัตวดี์ตามท่ีสัตวต์อ้งการเหมาะส าหรับใชเ้ล้ียงสัตว ์(กองปศุสัตว์
สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์, 2545) ซ่ึงในปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่าง
แพร่หลายทัว่ประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหญา้เนเปียร์ลูกผสมสายพนัธ์ปากช่อง1 น้ีมีอายหุลายปีโตเต็มท่ีสูง
ประมาณ 4 เมตรมีระบบรากท่ีแข็งแรงแผ่กระจายอยู่ในดินดูดซึมน ้ าและปุ๋ยไดดี้ลกัษณะล าตน้และทรงตน้ตั้ง
ตรง (ไกรลาศ และคณะ, 2556) ปัจจุบนัหญา้เนเปียร์เป็นท่ีรู้จกัในฐานะอาหารสัตวแ์ละส่วนประกอบของปุ๋ย
หมกั และหญา้เนเปียร์น้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงววัและกระบือหรือสัตวใ์หญ่เพราะหญา้เนเปียร์
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มีความหวานสูง เม่ือเทียบกบัหญา้ทัว่ๆไป มีธาตุอาหารเหมาะสมส าหรับเล้ียงสัตว ์(อดิศกัด์ิ, ม.ป.ป.) โดยสาย
พนัธ์ุหญา้เนเปียร์ท่ีปรับปรุงแลว้และก าลงัไดรั้บความนิยมคือหญา้เนเปียร์ปากช่อง1ซ่ึงการเก็บเก่ียวผลผลิต 
สามารถท าไดทุ้กๆ 60 วนั ให้ผลผลิตน ้ าหนกัสดประมาณ 12-15 ตนัต่อไร่ทั้งน้ีทั้งนั้นข้ึนอยู่กบัความสมบูรณ์
ของดินและการใหน้ ้ า ส่วนผลผลิตน ้าหนกัแหง้จะไดป้ระมาณ 2-2.5 ตนัต่อไร่ สารอาหารท่ีไดจ้ากหญา้เนเปียร์
นั้นนับว่าน่าสนใจเพราะมีโปรตีนถึง13-17% และคาร์โบไฮเดรตท่ีละลายน ้ าได ้(WSC) 11-12%ในการเล้ียง
ปลาก็มีการน าหญเ้นเปียร์มาใชป้ระโยชน์เช่นเดียวกนั เช่น จากการเล้ียงปลา Tilapia rendalliในบ่อดินพบว่า
การเล้ียงปลาดว้ยหญา้เนเปียร์ให้ผลต่อการเจริญเติบโตของปลาดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีลงในบ่อเพ่ือเพ่ิมอาหาร
ธรรมชาติ (Randall, E. B., 2000) ในขณะท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงเร่ือง การควบคุมใหอ้ตัราการเปล่ียนอาหารเป็น
เน้ือไม่เกิน 1.5 ดว้ย 

ในปัจจุบนัความปลอดภยัดา้นอาหารเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยม ตลอดจน
เกษตรอินทรีย ์ซ่ึงเป็นระบบการผลิตท่ีไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและเป็น
ระบบการผลิตท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขในมาตรฐาน มกท. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ตามแนวทางมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ขั้นพ้ืนฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (InternationalFederation of Organic Agriculture 
Movements หรือ IFOAM) โดยการรับรองของสมชัชาสมาชิก มกท. มาตั้งแต่พ.ศ. 2542 และต่อมามีการแกไ้ข
ปรับปรุงอีกหลายคร้ังปัจจุบนัมกท. มีมาตรฐานครอบคลุมในเร่ืองการผลิตพืชอินทรียก์ารปฏิบติัหลงัการเก็บ
เก่ียวและการแปรรูปผลิตภณัฑ์อินทรียก์ารเก็บผลิตผลจากธรรมชาติการผลิตปัจจยัการผลิตเพ่ือการคา้การ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าอินทรียแ์ละรายการอาหารอินทรีย(์ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย,์ 2555) ประกอบกบั
มหาวิทยาลยัแม่โจท่ี้เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าทางดา้นเกษตร/ประมงมาอย่างชา้นาน อีกทั้งยงัมีนโยบายในการ
พฒันามหาวิทยาลยัสู่การเป็น Organic, Green and Eco University ดงันั้นคณะผูวิ้จยัจึงมีความสนใจอยา่งยิ่งใน
การท าวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการเล้ียงปลาบึกสยามลูกผสมเพ่ือจะหาแนวทางการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ามุ่งสู่อินทรีย์
ในขั้นตน้ ประกอบกบัการผลิตอาหารสตัวน์ ้าปลอดภยั โดยการไม่ใชปุ๋้ยเคมี สารเคมีในระบบการเพาะเล้ียง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. ศึกษาผลการเจริญเติบโต คุณภาพเน้ือและความพึงพอใจต่อกล่ินของปลาหนงัลูกผสมท่ีเล้ียง

ดว้ยอาหาร 3 ชนิดในระบบการเล้ียงสตัวน์ ้ามุ่งสู่อินทรีย ์
2. ศึกษาตน้ทุนของอาหาร 3 ชนิดท่ีใชใ้นระบบการเล้ียงสตัวน์ ้ามุ่งสู่อินทรีย ์
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วธิีการวจิยั 
 1. เตรียมพ้ืนท่ีการผลิตปลาบึกลูกผสมอินทรียโ์ดยตอ้งมีคนักั้นบ่อท่ีสามารถป้องกนัการปนเป้ือน

ของสารเคมีจากฟาร์มทัว่ไปได ้ มีระบบน ้าท่ีแยกจากกนัอยา่งชดัเจน และระบบการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าอินทรีย์
ตอ้งไม่ก่อผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงและแหล่งน ้าโดยรอบ อีกทั้งยงัตอ้งมี
มาตรการในการป้องกนัไม่ใหส้ตัวน์ ้าท่ีท าการเพาะเล้ียงหลุดรอดออกจากฟาร์ม และตลอดระยะเวลาในการ
ทดลองนั้นยึดถือมาตรฐานการเล้ียงตามคู่มือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ Organic Standard 2012 และ นโยบาย
ของกรมประมงดา้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าอินทรีย ์ (กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
ส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง, 2550) 
 2. เตรียมบ่อท่ีจะใชเ้ล้ียงปลาบึกลูกผสม โดยการปล่อยน ้าเดิมท่ีมีอยู่ก่อนออกจากนั้นท้ิงใหบ่้อ
แหง้ 1-2 วนั จากนั้นจึงปล่อยน ้าเขา้บ่อโดยมีการกรองน ้าเพ่ือก าจดัศตัรูปลา ซ่ึงบ่อดินท่ีใชเ้ล้ียงมีขนาด 0.5 ไร่ 
ระดบัน ้าลึก 1.3 เมตร แลว้แขวนกระชงัขนาด 1x1 ตารางเมตร  

3. เตรียมอาหารเมด็ท่ีจะใชเ้ล้ียงปลาบึกลูกผสม 3 สูตร ดงัน้ี อาหารส าเร็จรูปเมด็จมสูตรควบคุม
อาหารเมด็จมผสมหญา้เนเปียร์สบัทดแทนปลาป่น 50 % และอาหารเมด็จมผสมหญา้เนเปียร์สบัทดแทนปลา
ป่น 100 % (สูตรอาหารดงัตารางท่ี 1) โดยจะตอ้งวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทั้ง 3 ชนิด (ตารางท่ี 
2) อตัราการใหอ้าหารตลอดการทดลอง 3-5 % ของน ้าหนกัตวั/วนั วนัละ 2 คร้ัง (09.00-10.00 น. และ 17.00-
18.00 น.) ซ่ึงจะมีการประเมินการใหอ้าหารตามน ้าหนกัของปลาในแต่ละเดือนท่ีท าการเก็บตวัอยา่งเพ่ือชัง่วดั 

4. เตรียมปลาบึกลูกผสมอาย ุ4 เดือนซ่ึงมีน ้าหนกัเฉล่ีย 61.40 ±  13.13 กรัม จากคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน ้า  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ อตัราการปล่อย 3 ตวั/ตารางเมตรโดยน า
ปลามาพกัใหป้รับตวัในกระชงัก่อนใหอ้าหารดว้ยอาหารส าเร็จรูปเมด็จมสูตรควบคุม เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั
เพ่ือใหป้ลาปรับสภาพ 

5. เตรียมกั้นกระชงัขนาด 1x1x1 ลบ.ม. ซ่ึงติดตั้งอยูใ่นบ่อดิน และห่างกนัประมาณ 1 เมตร 
จ านวน 9 กระชงั 

6. ศึกษาผลการเจริญเติบโตของปลาหนงัลูกผสมท่ีใหอ้าหารชนิดต่างกนั 3 ชนิด โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ CRD (Completely   Randomized   Design) แบ่งการทดลองเป็น 3 หน่วยการทดลองๆ ละ 3 ซ ้ า 
ดงัน้ี  

หน่วยการทดลองท่ี 1 อาหารส าเร็จรูปเมด็จมสูตรควบคุม 
หน่วยการทดลองท่ี 2 อาหารเมด็จมท่ีมีส่วนผสมจากหญา้เนเปียร์สบัทดแทนปลาป่น 50 %  
หน่วยการทดลองท่ี3 อาหารเมด็จมท่ีมีหญา้เนเปียร์สบั/บดทดแทนปลาป่น 100 % 
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ทุกหน่วยการทดลอง เล้ียงในกระชงั ท าการตรวจการเจริญเติบโต เช่น น ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน น ้าหนกัท่ี
เพ่ิมข้ึนต่อวนั อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั อตัราการแลกเน้ือ  จากแต่ละหน่วยการทดลองทุก 4 สปัดาห์และเล้ียง
เป็นระยะเวลา 8 เดือน 

 
การวิเคราะห์อาหารท่ีใชท้ดลอง 
วิเคราะห์หาองคป์ระกอบของสารอาหารในอาหารท่ีใชใ้นการทดลองโดยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

วิเคราะห์หาโปรตีนโดย micro-Kjeldahl, ไขมนัโดยวิธี dichloromethane extraction ตามSoxlhet method, 
เถ้าโดยการเผาใน muffle furnace 550oC 12 ชม. และความช้ืนโดยการอบแห้งในตู้อบ 105 oC 24 ชม.ตาม
วิธีการของ AOAC ( 1995 ) 

 ตารางที่ 1สูตรอาหารและปริมาณ (กิโลกรัม) ของวตัถุดิบท่ีใชท้ าอาหารทดลอง 100  กิโลกรัม 

      
ส่วนผสม สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3   

ปลาป่น 20 10 0   
หญา้เนเปียร์สบั 0 10 20   
กากถัว่เหลือง 30 30 30   
ร า 35 35 35   
ปลายขา้ว 15 15 15   
รวม 100 100 100   

 
ตารางที่ 2คุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละสูตรท่ีใชใ้นการทดลอง 

 

    
คุณค่าทางโภชนาการ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3  
โปรตีน  35.40±0.03a  34.11±0.63a  28.49±0.41b  
ไขมนั  5.89±0.14a  7.44±0.47a  6.89±0.04a  
เถา้  27.03±1.08a  28.19±0.68a  26.13±1.25a  
ความช้ืน  31.07±1.81a  31.93±0.80a  29.50±1.12a  

 

หมายเหตุค่าท่ีแสดงเป็นค่าเฉล่ีย±ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (mean±S.E.M.) ตามตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนั
ในแนวนอน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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เม่ือส้ินสุดการทดลอง (เล้ียงปลาในกระชงันาน 8 เดือน) ท าการตรวจวดัคุณภาพเน้ือของปลา 
เช่น สีเน้ือ เปอร์เซ็นตเ์น้ือ กล่ิน และโภชนาการของเน้ือ ไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั ความช้ืน เถา้ 

 
การตรวจวดัคุณภาพเน้ือของปลา 
1. วิเคราะห์ค่าสีโดยใชเ้คร่ืองวดัสี ของโคนิกา้ มินอลตา้ โคมามิเตอร์ รุ่น CR 400 น าเน้ือปลา

ดา้นซา้ยและขวาท าความสะอาดและท าใหแ้หง้ ใชเ้คร่ืองวดัสีเพ่ือตรวจดูสีของเน้ือปลาระบบสี  L* a* b* 
(บางคร้ังเรียกวา่ CIELAB) ค่า L* หมายถึงความสวา่งส่วน  a*  และ b* จะบอกถึงทิศทางของสี เช่น  

+a* หมายถึงอยู่ในทิศของสีแดง และ –a* หมายถึงอยูใ่นทิศของสีเขียว 
+b* หมายถึงอยูใ่นทิศของสีเหลือง และ -b* หมายถึงอยูใ่นทิศของสีน ้าเงิน 
2. วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเน้ือปลา เช่น โปรตีน โดยวิธี micro-Kjeldahl 

ไขมนัโดยวิธี dichloromethane extraction ตามSoxlhet method ตามวิธีการของ AOAC (1990) 
3. เปอร์เซ็นตเ์น้ือ (%) = น ้าหนกัส่วนเน้ือปลาท่ีเลาะออกมาได ้ x  100 / น ้าหนกัปลาทั้งตวัปลา 
4. กล่ินในเน้ือปลา ใชก้ารดมและชิมในการทดสอบกล่ินในเน้ือปลาและใหค้ะแนนเป็นระดบั 

 
สถิติท่ีใชใ้นการทดลอง 
การวัดการเจริญเติบโตวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 

วิเคราะห์แบบ One way ANOVA  และเปรียบเทียบค่ารายคู่ด้วยวิธีของTukeyท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  
p<0.05 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SAS 
 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
การเจริญเตบิโต 
น ้าหนกัของปลาบึกสยามแม่โจเ้ร่ิมตน้การทดลองท่ีอาย ุ 4 เดือน มีน ้าหนกัเฉล่ีย 61.40 ±  13.13 

กรัม หลงัจากทดลองเล้ียงดว้ยอาหารท่ีแตกต่างกนั 3 สูตรพบวา่ในช่วงการเกบ็ขอ้มูล 2 คร้ังแรกเม่ือปลาอาย ุ5 
และ 6 เดือน ปลาทดลองทั้ง 3 สูตรมีน ้าหนกัลดลงเน่ืองจากอากาศเยน็  ปลาไม่กินอาหาร แต่อยา่งไรกต็ามจาก
การทดลองทางสถิติพบวา่ น ้าหนกัของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารต่างกนั 3 สูตรนั้นมีน ้าหนกัเฉล่ีย
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)ในการเกบ็ขอ้มูลท่ีอาย ุ 6 เดือนพบวา่ ปลาจากนอกกระชงักดั
ท าลายกระชงัขาดจึงท าใหป้ลาทดลองในบางทรีทเมนตห์ลุดหายไป ท าใหต้อ้งยติุการทดลอง และเร่ิมการ
ทดลองใหม่ โดยปล่อยปลาบึกสยามเล้ียงทดลองใหม่ท่ีอาย ุ 9 เดือน   

น ้าหนกัของปลาบึกสยามแม่โจเ้ร่ิมตน้การทดลองท่ีอาย ุ9  เดือนน ้าหนกัเฉล่ีย 606.89 ±  126.38 
กรัม โดยน ้าหนกัของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้สุ่มลงแต่ละทรีทเมนตมี์น ้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) หลงัจากทดลองเล้ียงดว้ยอาหารท่ีแตกต่างกนั 3 สูตรพบวา่ ท่ีอาย ุ 10  เดือน 
น ้าหนกัของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารต่างกนั 3 สูตรนั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05)โดยน ้าหนกัเฉล่ียของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตรควบคุมมีน ้าหนกัเฉล่ียสูงสุด (631.11 
±45.44 กรัม) รองลงมาคือ ปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 2 (601.11±37.02 กรัม) และปลาบึกสยาม
แม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 3 (605.55±40.66 กรัม) ตามล าดบั  เช่นเดียวกนัในปลาอาย ุ11 เดือน ในขณะท่ีอาย ุ
12 เดือน กลบัพบวา่น ้าหนกัเฉล่ียของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตรต่างๆไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) น ้าหนกัเฉล่ียของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตรต่างๆ ตลอดการทดลอง
แสดงใน (ตารางท่ี 3) โดยจะเห็นไดว้า่อาหารสูตรท่ี 2  (อาหารเมด็จมท่ีมีส่วนผสมจากหญา้เนเปียร์สบัทดแทน
ปลาป่น 50 %) สามารถใชเ้ล้ียงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจไ้ดซ่ึ้งใหผ้ลการเจริญ เติบโตท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) จากการใหอ้าหารสูตร 1 (อาหารส าเร็จรูปเมด็จมสูตรควบคุม) ในขณะท่ีเม่ือให้
อาหารสูตรท่ี 3 (ใชห้ญา้เนเปียร์สบั/บดทดแทนปลาป่น100 %ในการผลิตอาหารเมด็จมน ้า) ใหผ้ลการ
เจริญเติบโตท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) จากการใหอ้าหารสูตร 1 (สูตรควบคุม) 

ผลของน ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน  (Weight  gain)อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั  (Average  daily  
growth;  กรัมต่อตวัต่อวนั) และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ย
อาหารท่ีมีโปรตีนแตกต่างกนัตลอดการทดลอง (ตารางท่ี 4 ) พบวา่น ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน  อตัราการเจริญเติบโต
เฉล่ียต่อวนัและอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)โดยปลา
ปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจซ่ึ้งเล้ียงดว้ยอาหารสูตร 1 มีน ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดเท่ากบั82.57±0.48 กรัม  อตัรา
การเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั  (ADG) สูงสุดเท่ากบั 0.91 กรัมต่อตวัต่อวนัอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ  (FCR) 
มีค่าต ่าสุดเท่ากบั3.63±0.02 ในขณะท่ีปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจซ่ึ้งเล้ียงดว้ยอาหารสูตร 2 และ 3 มีน ้าหนกัท่ี
เพ่ิมขั้นอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั  (ADG) และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ  (FCR)ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  ส่วนอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ(SGR)ของปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจซ่ึ้ง
เล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 3 สูตรไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ในทางตรงกนัขา้มอตัรารอดของ
ปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจซ่ึ้งเล้ียงดว้ยอาหารสูตร 3 มีอตัรารอดสูงสุดคือ 100% และมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 3 น ้าหนกั (กรัม) ของปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจซ่ึ้งเล้ียงดว้ยอาหารสูตรต่างๆกนัท่ีช่วงอายตุ่างๆ 
ตลอดการทดลอง 

อายุ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 
5 เดือน 55.00±9.13 (N=6)a 50.00±5.92(N=6)a 46.92±2.97(N=12)a 
6 เดือน ND 50.30±5.73 (N=5)a 41.57±9.40 (N=4)a 
9 เดือน 631.11 ±45.44(N=9)a 601.11±37.02(N=9)a 605.55±40.66(N=9)a 
10 เดือน 742.22±30.45(N=9)a 615.56±43.91(N=9)ab 612.22±36.73(N=9)b 
11 เดือน 753.33±22.36(N=9)a 622.86±49.07(N=7)ab 613.33±39.26(N=9)b 
12 เดือน 710.00±24.68(N=7)a 636.67±48.42(N=6)a 614.44±30.78 (N=9)a 
 

หมายเหตุ ค่าท่ีแสดงเป็นค่าเฉล่ีย ±ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (LS Mean±S.E.M.) ตามตวัอกัษรท่ีแตกต่าง
กนัในแนวนอน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และจ านวนตวัอยา่งแสดงค่าใน
วงเลบ็ 

 

ตารางที่ 4  น ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน  (Weight  gain)อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ  (Specific  growth  rate; % ต่อวนั) 
อตัราการเจริญเติบโต  (Average  daily  growth;  กรัมต่อตวัต่อวนั) อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ  (Feed  
conversion  rate;  หน่วย)และ อตัราการรอด (survival rate; %) ของปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจท่ี้เล้ียงนานเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน (จากอาย ุ9-12 เดือน) 
 

การวเิคราะห์ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

น ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน  (Weight  gain) 82.57±0.48a 45.55±11.48b 20.00±3.33b 
อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ(SGR) 0.15±0.08a 0.06±0.04a 0.03±0.03a 
อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั  (ADG) 0.91±0.01a 0.50±0.13b 0.22±0.04b 
อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ  (FCR) 3.63±0.02a 7.35±1.52b 15.75±2.25b 
อตัราการรอด (survival rate) 77.78±11.11ab 66.67±0.00b 100±0.00a 
หมายเหตุค่าท่ีแสดงเป็นค่าเฉล่ีย ±ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (LS Mean±S.E.M.) ตามตวัอกัษรท่ีแตกต่าง
กนัในแนวนอน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และจ านวนตวัอยา่งแสดงค่าใน
วงเลบ็ 
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คุณภาพเน้ือของปลา 
จากการการตรวจวดัคุณภาพเน้ือของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้อาย ุ 12 เดือน พบวา่ค่าของสีเน้ือปลา

ไดแ้ก่ ค่าความสวา่ง (L*ความสวา่ง) ค่าสีแดงของเน้ือ (a*แดง) และ ค่าสีเหลืองของเน้ือปลา (b*) ของปลาบึก
สยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 3 มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) และจากการ
ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนและปริมาณไขมนัในเน้ือปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหาร 3 สูตรพบวา่
เน้ือปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหาร 3 สูตรมีปริมาณโปรตีนและไขมนัในเน้ือปลาไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  เช่นเดียวกบัค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นเน้ือของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร
ต่างๆไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p>0.05) 

 

ตารางที่ 5  ตารางแสดงการตรวจวดัคุณภาพเน้ือปลาบึกสยามแม่โจอ้าย ุ12 เดือน ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรต่างๆ 
 

การวเิคราะห์ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

L*ความสว่าง 40.32±0.76a 42.48±1.84a 42.28±1.78a 
a*แดง 8.38±1.81a 6.83±0.42a 8.43±2.08a 
b*เหลือง 9.45±0.33a 7.00±0.60a 7.77±0.76a 
ปริมาณโปรตนี (กรัม ต่อ 100 กรัม) 18.03±0.37a 18.41±0.46a 18.52±0.33a 
ปริมาณไขมนั (กรัม ต่อ 100 กรัม) 2.32±0.88a 2.03±1.08a 1.59±0.69a 
% เน้ือ 41.2±1.59a 40.32±0.99a 36.21±2.80a 

 

หมายเหตุ ค่าท่ีแสดงเป็นค่าเฉล่ีย ±ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Mean±S.E.M.) ตามตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนั
ในแนวนอน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และจ านวนตวัอยา่งแสดงค่าในวงเลบ็ 

 

จากการทดสอบกล่ินในเน้ือปลา โดยใชก้ารดมและชิมเน้ือปลาและใหค้ะแนนเป็นระดบั 5 ระดบั
คือ มากท่ีสุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนนและนอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน พบว่า 
จ านวนผูท้ดสอบจ านวน 102 คน ให้คะแนนความพึงพอใจในกล่ินและรสชาติของเน้ือปลาบึกสยามแม่โจท่ี้
เล้ียงดว้ยอาหารแต่ละสูตร พบวา่ระดบัความพึงพอใจต่อกล่ินในเน้ือปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 
3 มีค่าสูงสุด โดยมีค่าเท่ากบั 653 คะแนน รองลงมาคือ ปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 2 มีค่าเท่ากบั 
377 คะแนน และ ปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 1 มีค่าเท่ากบั 276 คะแนนตามล าดบั  

จากการผลิตอาหารเมด็จมทั้ง 3 สูตรท่ีผลิตข้ึน สามารถค านวณหาตน้ทุนในการผลิตอาหารแต่ละ
สูตรโดยจะเห็นว่า ตน้ทุนค่าอาหารของอาหารสูตร 3 มีค่าต ่าสุดคิดเป็นกิโลกรัมละ 20.16 บาท ในขณะท่ี 
ตน้ทุนค่าอาหารของอาหารสูตร 1 และ 2 คิดเป็นกิโลกรัมละ 28.96 และ 24.56 บาทตามล าดบั 
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อภิปรายผล 
จากการทดลองเล้ียงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจด้ว้ยอาหารท่ีแตกต่างกนั 3 สูตร พบวา่น ้าหนกั

ของปลาบึกสยามแม่โจโ้ดยเร่ิมตน้การทดลองท่ีอาย ุ 9 เดือน ในแต่ละชุดการทดลองใชป้ลาท่ีมีน ้าหนกัเร่ิมตน้
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) หลงัจากทดลองเล้ียงดว้ยอาหารท่ีแตกต่างกนั 3 สูตรพบวา่ปลาบึกสยาม
ลูกผสมแม่โจท่ี้อาย ุ10  เดือนและ11 เดือนน ้าหนกัของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารต่างกนั 3 สูตรนั้นมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยน ้าหนกัเฉล่ียของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหาร
สูตรควบคุมมีน ้าหนกัเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 2 และ 3 ตามล าดบั  
(ตารางท่ี 3) และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธีการเปรียบเทียบแบบเป็นคู่พบวา่ น ้าหนกัเฉล่ียของปลาบึก
สยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตรควบคุมมีค่าไม่แตกต่างจากน ้าหนกัเฉล่ียของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ย
อาหารสูตร2 แต่มีความแตกต่างจากปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 3 เช่นเดียวกนัผลของน ้าหนกัท่ี
เพ่ิมข้ึน  อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั  (กรัมต่อตวัต่อวนั) และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ (ตารางท่ี 4 ) 
กล่าวคือ ปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 1 มีน ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึนและอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั
สูงสุด และมีค่าแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) จากปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 2 และ 3 อีกทั้งยงั
พบวา่ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 1 มีค่าต ่าสุดและความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p<0.05) จากปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 2 และ 3 

แนวโนม้เช่นเดียวกบัการทดลองการทดแทนโปรตีนจากปลาป่นโดยใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลือง
ในการเล้ียงสตัวน์ ้า กล่าวคืออาหารท่ีใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ท่ีระดบั 0 และ 
25 เปอร์เซ็นตมี์ค่าการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ น ้าหนกัเม่ือส้ินสุดการทดลอง น ้าหนกัเพ่ิมต่อวนั และเปอร์เซ็นต์
น ้าหนกัเพ่ิม มีค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และมีค่ามากกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือ
เปรียบเทียบปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ท่ีระดบั 50, 75 และ 100 
เปอร์เซ็นต ์ในปลาเทโพ, ปลากะพงขาว, ปลาแรด, ปลาดุกลูกผสม, และปลานิล (จูอะดี และมะลิ, 2538; มะลิ 
และคณะ, 2539; กาญจนรี และคณะ, 2540; ชุติพงค,์ 2540; ประเสริฐ และวิมล, 2540; ธีระชยั  และคณะ, 2551, 
Shiau et al., 1990) ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากองคป์ระกอบของกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น คือเมทไธโอนีนและไลซีนใน
อาหารไม่เหมาะสมซ่ึงอาจไปส่งผลใหเ้กิดการเสียสมดุลของกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นท าใหมี้การเจริญเติบโตชา้ 
เช่นเดียวกบัการทดแทนปลาป่นดว้ยหญา้เนเปียร์ซ่ึงเป็นแหล่งโปรตีนจากพืช อาจท าใหเ้สียสมดุลของกรดอะมิ
โนท่ีจ าเป็นดงักล่าวได ้นอกจากน้ี Shrestha, M.K. และC.N.R. Yadav(1998) พบวา่จากการเล้ียงปลา grass carp 
ในระบบการเล้ียงแบบ Monoculture และ Polyculture กล่าวคือเล้ียงร่วมกบัปลา silver carp, bighead carp และ 
common carp นั้นพบวา่สามารถใชห้ญา้เนเปียร์เล้ียงปลา grass carp, silver carp, bighead carp และ common 
carp ได ้แต่ค่าอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือมีค่าสูงโดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 17.3 -21.90 ซ่ึงถือวา่มีค่าสูงในขณะท่ี
การทดลองทดแทนปลาป่นดว้ยการใชห้ญา้เนเปียร์ในคร้ังน้ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 7.35±1.52 เม่ือทดแทนปลาป่นดว้ย
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หญา้เนียร์เปีย 50 % และ มีค่าเท่ากบั 15.75±2.25 เม่ือทดแทนปลาป่นดว้ยหญา้เนียร์เปีย 100 % ซ่ึงมีค่าสูงกวา่
เม่ือไม่ไดท้ดแทนปลาป่นดว้ยหญา้เนเปียร์ (3.63±0.02) และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) 

จากการทดลองเล้ียงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจด้ว้ยอาหารท่ีแตกต่างกนั 3 สูตรนั้นพบวา่สามารถ
ใชห้ญา้เนเปียร์ทดแทนปลาป่นเพ่ือเล้ียงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจไ้ด ้ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การเจริญเติบโตของ
ปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ ้(ปลาอาย ุ10-11 เดือน) ดว้ยอาหารสูตร 2 มีค่าไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p>0.05) กบัอาหารสูตร 1 แต่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัปลาบึกสยามลูกผสม
แม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตรท่ี 3 อนัเน่ืองมาจากระดบัเปอร์เช็นตโ์ปรตีนในอาหารสูตรท่ี 1 มีค่าแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัอาหารสูตร 2 และ 3 โดยมีค่าเปอร์เช็นตโ์ปรตีนเท่ากบั35.40±0.03, 34.11±0.63 
และ 28.49±0.41 ตามล าดบั แต่อยา่งไรกต็ามเม่ือส้ินสุดการทดลอง (ปลาอาย ุ12 เดือน) พบว่าน ้าหนกัของปลา
บึกสยามลูกผสมแม่โจซ่ึ้งเล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 3 สูตรไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) อาจ
เน่ืองมาจากระดบัเปอร์เช็นตไ์ขมนั เถา้ และความช้ืนในอาหารสูตรท่ี 1 มีค่าไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05) กบัอาหารสูตร 2 และ 3 ซ่ึงในระยะดงักล่าวปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจอ้าจมีความตอ้งการ
โปรตีนลดลงในปลาเตม็วยัท่ีตอ้งการอาหารโปรตีนประมาณ 25-35 % (เกรียงศกัด์ิ และคณะ, 2555) ดงันั้นถือ
เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการลดตน้ทุนค่าอาหารจากการใชห้ญา้เนเปียร์ซ่ึงเป็นวตัถุดิบตน้ทุนต ่าทดแทนปลาป่น
ได ้

จากการค านวณหาตน้ทุนในการผลิตอาหารแต่ละสูตรจะเห็นไดว้่า ตน้ทุนค่าอาหารของอาหาร
สูตร 3 มีค่าต ่าสุดคิดเป็นกิโลกรัมละ 20.16 บาท ในขณะท่ีตน้ทุนค่าอาหารของอาหารสูตร 1 และ 2 คิดเป็น
กิโลกรัมละ 28.96 และ 24.56 บาท ดงันั้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชห้ญา้เนเปียร์ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร 
โดยท่ีระดบัโปรตีนในอาหารในแต่ละสูตรมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 35.40±0.03, 34.11±0.63 และ28.49±0.41กรัม/ 100 
กรัม (ตารางท่ี 2) ตามล าดบั โดยระดบัโปรตีนในอาหารสูตรท่ี 1 และ 2 มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05) แต่ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากสูตรท่ี 3  เช่นเดียวกันกับ
(Tongsiri et al. , 2010) ได้ศึกษาการเล้ียงปลาดุกรัสเซียแบบลดตน้ทุนด้วยวตัถุดิบอาหารเหลือท้ิงทดแทน
บางส่วนโดยใชฝ้ร่ัง กลว้ย และ กากมะพร้าว เทียบกบัชุดควบคุม พบวา่ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05) ทางดา้นการเจริญเติบโต และด้านตน้ทุนค่าอาหารพบว่า สูตรอาหารท่ีทดแทนปลาป่นดว้ย
วตัถุดิบเหลือท้ิงมีราคาถูกกว่าสูตรอาหารปกติ (ประมงจงัหวดัเพชรบูรณ์ ,2555) เองกไ็ดท้ดลองน าหญา้เนเปียร์
ปากช่อง 1  มาเล้ียงปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาจาระเมด็ ปลาสวาย ปลาจีน และปลาสลิด โดยช่วง 3 เดือน
แรก ใหร้ า และสร้างน ้าเขียว และหลงัจากนั้นใหห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 สบัเป็นอาหารจนครบ 1 ปี  ผลการวิจยั 
พบว่า สามารถช่วยลดตน้ทุนค่าอาหารในการเล้ียงปลา และ ขายปลาไดร้าคาท่ีตลาดก าหนด เม่ือเปรียบกบั
การศึกษาทดลองในคร้ังน้ีท่ีน าหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1  มาเล้ียงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจก้็ช้ีใหเ้ห็นวา่สามารถ
ลดตน้ทุนลงไดเ้ช่นกนั 
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จากการการตรวจวดัคุณภาพเน้ือของปลาบึกสยามแม่โจท่ี้อายุ 12 เดือนพบว่า คุณภาพเน้ือของ
ปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารท่ีแตกต่างกนัทั้ง 3 สูตรนั้นมีค่า สีเน้ือปลาไดแ้ก่ ค่าความสว่าง (L*ความ
สวา่ง) ค่าสีแดงของเน้ือ (a*แดง) และ ค่าสีเหลืองของเน้ือปลา (b*) ปริมาณโปรตีน และไขมนัในเน้ือปลา และ 
เปอร์เซนตเ์น้ือไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) และจากการทดสอบกล่ินในเน้ือปลา โดยใชก้าร
ดมและชิมเน้ือปลาและให้คะแนนเป็นระดบัพบว่า พบว่าระดบัความพึงพอใจต่อกล่ินในเน้ือปลาบึกสยาม    
แม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 3 มีค่าสูงสุด โดยมีค่าเท่ากบั 653 คะแนน รองลงมาคือ ปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียง
ดว้ยอาหารสูตร 2 มีค่าเท่ากบั 377 คะแนน และ ปลาบึกสยามแม่โจท่ี้เล้ียงดว้ยอาหารสูตร 1 มีค่าเท่ากบั 276 
คะแนน ช้ีใหเ้ห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นการใชห้ญา้เนเปียร์ทดแทนปลาป่นได ้100 % โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพเน้ือ ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชห้ญา้เนเปียร์ทดแทนปลาป่นในการเล้ียงปลาบึกสยามลูกผสมแม่
โจ ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
การทดลองในคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเพาะเล้ียงปลาบึกลูกผสมแม่โจมุ่้งสู่อินทรียไ์ด้

ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อการลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัไดเ้ป็นอย่างดี เป็นการพฒันาปลา
ให้เป็นอาหารปลอดภยั และยงัใชเ้ป็นแนวทางต่อระบบการผลิตสัตวน์ ้ าอินทรียใ์ห้แก่เกษตกรไดต่้อไปในอ
นาตคอีกดว้ย หากแต่ในขณะน้ียงัตอ้งมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการผลิตลูกพนัธ์ุปลาบึกสยามลูกผสมแม่
โจอิ้นทรียต่์อไป 
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