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ค ำน ำ 
 
 Grad Digest ฉบบัน้ี เป็นผลงานของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 ท่ีไดร้างวลัปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประกอบดว้ย
รางวลัดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ จ านวน 15 รางวลั และรางวลัการคน้ควา้อิสระ 
จ านวน 4 รางวลั โดยแยกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 5 ราย  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน 5 ราย และ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 9 ราย 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณาจารย ์และนกัศึกษา 
ท่ีไดร่้วมกนัสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีและมีคุณค่าออกมาให้แก่สังคม  ซ่ึงผลงานเหล่าน้ี 
จะย่ิงเพ่ิมคุณค่ามากย่ิงขึ้น หากได้เผยแพร่สู่ชุมชนและผู้สนใจ สามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมในมิติต่างๆ 
 ดังนั้ น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอน าผลงานทั้ ง 19 เร่ืองมาจัดท าเป็นสรุป
ความส าคญัท่ีไดจ้ากงาน ให้ออกมาเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลยั ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟลต์่อไป 
 
 
     คณะผูจ้ดัท า 
     13 เมษายน 2563 
 
 
 

  



 

 

สำรบัญ 
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▪ ผลของนอน-เทอร์มอลพลาสมาต่อการเปลี่ยนแปลง                2 
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กลุ่มสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ผลของนอน-เทอร์มอลพลาสมาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 
ทางเคมีฟิสิกส์และปริมาณสารพฤกษเคมีในเมลด็ข้าวกล้องงอก 

 
สิทธิเดช  ยอดพิทกัษ์1 

รศ.ดร. สุกญัญา  มหาธีรานนท์2 
รศ.ดร. ธีรวรรณ  บุญญวรรณ3 

ผศ.ดร. ภูมน  สุขวงศ์4 

 

    ขา้ว (Oryzal sativa L.)    เป็นธญัพืชท่ีส าคญั 
                                               ต่อมนุษยแ์ละสัตวม์าก   เน่ืองจากเป็นแหล่ง 
                                               คาร์โบไฮเดรตและแหล่งพลงังานส าคญัของ 
                                               ร่างกาย  นอกจากนั้นแลว้ขา้วยงัอุดมไปดว้ย 
                  วิตามิน   เกลือแร่  สารอินทรียท่ี์มีประโยชน์ 
                                              ท่ีเรียกว่าสารพฤกษเคมี (phytochemicals) 

เช่น โทโค-ไทอีนอล (tocotrienols) โทโคฟีรอล (tocopherols) แกมม่าออไรซานอล  
(-oryzanols) และไฟโตสเตอรอล (phytosterols) เป็นตน้ และเป็นท่ีทราบกนัดีว่า 
การรับประทานขา้วในรูปขา้วกลอ้งให้คุณค่าทางอาหารสูงกว่าขา้วท่ีผ่านการขดัสี 
เน่ืองจากส่วนของร าท่ีถูกขดัออกนั้นอุดมไปด้วยโปรตีน ไขมนั เซลลูโลส แร่ธาตุ 
และสารพฤกษเคมีท่ีส่งเสริมสุขภาพ   อย่างไรก็ตาม เน้ือขา้วท่ีแข็งกระดา้งของขา้ว
กล้องเป็นอุปสรรคต่อผู ้บริโภคบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงวัย ข้าวกล้องงอก 
(germinated brown rice) ซ่ึงไดจ้ากการน าขา้วมาผ่านกระบวนการงอกโดยการแช่น ้า 
……………………………………………………………………………………… 
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2,4 อาจารยป์ระจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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สามารถแก้ปัญหาน้ีได้ เพราะเ ม่ือหุงสุกเ น้ือข้าวกล้องงอกจะอ่อนนุ่มและ
รับประทานง่ายกว่าขา้วกลอ้งทัว่ไป 
 การเพ่ิมขึ้นของสารพฤกษเคมีท่ีมีคุณประโยชน์เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีระหว่างการงอก เม่ือเมล็ดได้รับน ้ าเขา้ไปข้างใน ส่งผลท าให้เกิดการ
สังเคราะห์สารท่ีจ าเป็นต่อการท างานของเซลล ์สารอาหารท่ีสะสมในเมล็ดขา้ว เช่น 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมนั เกิดการสร้างและสลายจนได้เป็นสารพฤกษเคมี
ท่ีมีคุณค่าต่อร่างกาย   อย่างไรก็ตาม ขอ้วิจารณ์ยงัมีในหมู่นกัวิชาการถึงปริมาณของ
สารพฤกษเคมีหลงัการท าขา้วกลอ้งให้งอกว่าคือสารใดหรือกลุ่มใดบ้างท่ีเพ่ิมขึ้น  
การเพ่ิมขึ้นเกิดมากน้อยเพียงใด มีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณสารระหว่างการงอก และมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าสารบางกลุ่มอาจมี
ปริมาณลดลงหลงัการงอก ปัญหาโจทยเ์หล่าน้ีจึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัท่ีมุ่งเนน้การ
วิ เคราะห์ติดตามปริมาณสารพฤกษเคมีกลุ่ม ท่ีส าคัญในเมล็ดข้าวระหว่าง
กระบวนการงอก ด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูงท่ีให้ผลถูกตอ้ง พร้อมทั้ง
ศึกษาปัจจยัร่วม อาทิ พนัธุ์ขา้ว และสภาวะท่ีเหมาะสมของการงอก เพ่ือให้ไดคุ้ณค่า
อาหารจากข้าวกล้องงอกสูงท่ีสุด และท่ีส าคัญคือการประยุกต์การฉายพลาสมา 
(plasma) บนเมล็ดข้าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกและศึกษาว่าส่งผลต่อการ
เพ่ิมขึ้นของสารพฤกษเคมีในเมล็ดขา้วระหว่างการงอกหรือไม่และอย่างไร 

พลาสมา ถือเป็นสถานะท่ี 4 ของสสารนอกเหนือจากสถานะของแข็ง 
ของเหลว และก๊าซ   เทคโนโลยีพลาสมามีจุดเด่นท่ีส าคญัคือเป็นพลังงานสะอาด 
ปลอดภยัและเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการประยุกต์อย่างแพร่หลายทั้งในทาง
การแพทย ์อุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งทางการเกษตร เทคโนโลยีดา้นพลาสมาจึงได้
ถูกน ามาประยุกตเ์พ่ือช่วยกระตุน้กระบวนการงอกของเมล็ด ผลจากการน้ีให้ขอ้สรุป
ว่า กระบวนการงอกของข้าวพนัธุ์ท่ีศึกษา ได้แก่ สันป่าตอง 1  เหนียวสันป่าตอง    
กข 6 ลืมผวั ขา้วเจ้าหอมพิษณุโลก 1  และขาวดอกมะลิ 105   เกิดได้ดีขึ้นท่ีสภาวะ
ของพลาสมาเย็นแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric Barrier Discharge 
plasma) ท่ีพลังงาน 135 ว ัตต์ อัตราการไหลของก๊าซอาร์กอนในช่วง 18 ถึง 24  
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มิลลิลิตรต่อนาที และใชร้ะยะเวลาฉายพลาสมาบนเมล็ด 75 วินาที ภาพถ่ายท่ีไดจ้าก
กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่าพลาสมาส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะโครงสร้างของเปลือกขา้วโดยเกิดการกดักร่อนท่ีผิวท าให้เมล็ด
ขา้วดูดซึมน ้าได้ดีขึ้น ผลดงักล่าวจึงส่งเสริมการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ด 
แต่แตกต่างกนัไปขึ้นกับชนิดของพนัธุ์ขา้ว เช่น ขา้วพนัธุ์ลืมผวั ได้รับผลจากการ
อาบพลาสมามากท่ีสุด ท าให้มีเมล็ดงอก ค่าเฉลี่ยความยาวราก และความสูงของ    
ตน้อ่อนเพ่ิม ร้อยละ 84, 57 และ 69 ตามล าดบั 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสารพฤกษเคมีท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ 
(bioactive phytochemicals) แต่ละสารหรือกลุ่มสารหลังการแช่เมล็ดข้าวให้ เกิด    
การงอก ไดด้ าเนินการทดลองควบคู่กนัไปในทุกระยะเวลา 12 ชัว่โมง จนครบ 4 วนั    
ทั้งในกลุ่มขา้วกลอ้งงอกและขา้วกลอ้งงอกอาบพลาสมาเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 
โดยมีวิธีการตรวจวดัแบบต่างๆ ท่ีเฉพาะกบักลุ่มสาร เช่น เทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมน 
ลิคควิดโครมาโทรกราฟี (High performance Liquid Chromatography) แก๊สโครมา 
โทกราฟี (Gas Chromatography) และแมสสเปกโทรเมตรี (Mass Spectrometry)  
เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารพฤกษเคมีท่ีมีฤทธ์ิทาง
ชีวภาพแต่ละกลุ่มในระหว่างกระบวนการงอกของขา้วนั้น มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคัญส าหรับข้าวท่ีไม่อาบและท่ีอาบพลาสมา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับพนัธุ์ข้าวด้วย 
ปริมาณสารแกมม่าออไรซานอลในกลุ่มขา้วกลอ้งงอกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 (กข 6) ถึง 
80 (ขาวดอกมะลิ 105) หลงัจากแช่เมล็ดขา้วในน ้าเป็นเวลาหน่ึงวนัเทียบกบักลุ่มขา้ว
กลอ้งท่ีไม่ท าให้งอก  ส่วนในกลุ่มขา้วกลอ้งงอกอาบพลาสมาปริมาณสารแกมม่า 
ออไรซานอลสูงกว่ากลุ่มขา้วกลอ้งงอกไม่อาบพลาสมาและเกิดขึ้นภายในสองวนั
หลงัจากแช่เมล็ดขา้วในน ้า  ส าหรับขา้วแต่ละพนัธุ์สารประกอบฟีนอลิกรวมทั้งหมด 
(total phenolic content) วิตามินอีรวมทั้งหมด (total vitamin E) รวมถึงสารประกอบ 
ฟีนอลลิกอย่างง่าย (simple phenolics) ไฟโตสเตอรอล (phytosterols) ไตรเทอร์-        
พีนอยด์ (triterpenoids) และแอนโทไซยานิน (anthocyanins)   พบว่ามีปริมาณเพ่ิม
สูงท่ีสุดในกลุ่มขา้วกลอ้งงอกอาบพลาสมา    โดยใชเ้วลานอ้ยกว่ากลุ่มขา้วกลอ้งงอก
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ไม่อาบพลาสมาหน่ึงวนั   ตัวอย่างเช่น ปริมาณสารวิตามินอีรวมทั้งหมดเพ่ิมขึ้น   
ร้อยละ 190, 220 และ 290 ในขา้วกลอ้งงอก   และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 220, 235 และ 320 
ในข้าวกล้องงอกอาบพลาสมา    ส าหรับพนัธุ์ข้าว กข 6 ลืมผวั และข้าวเจ้าหอม
พิษณุโลก 1 ตามล าดบั เช่นเดียวกบัปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมทั้งหมดเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 21, 22 และ 27 ในขา้วกลอ้งงอกอาบพลาสมา ส าหรับพนัธุ์ขา้วขาวดอกมะลิ 
105 เหนียวสันป่าตอง และสันป่าตอง  1 ตามล าดบั เป็นตน้  ส่วนปริมาณสารหอม 
2-อะเซทิล-1-พิวโรลีน (2-acetyl-1-pyrroline) ลดลงอย่างมีนยัส าคญั  ทั้งในตวัอย่าง
ข้าวกล้องงอก และข้าวกล้องงอกอาบพลาสมา  เม่ือเวลาการท างอกเพ่ิมขึ้ น 
นอกจากน้ีผลการวิจยั ยงัช้ีให้เห็นว่าการงอกของขา้วกลอ้ง ส่งผลให้สารหืนบางสาร  
เช่น 9-ออกตะดีซีแนล (9-octadecenal) เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในขณะท่ีฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระระหว่างขา้วกลอ้งงอกและขา้วกลอ้งงอกอาบพลาสมาทุกสายพนัธุ์ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญั นอกจากน้ีพบว่า กระบวนการงอกส่งผลต่อคุณภาพการหุง
และคุณภาพทางเน้ือสัมผสัของข้าวกล้อง โดยท าให้ความแข็ง (hardness) ความ 
สามารถเกาะรวมตวักนั (cohesiveness) ความเหนียว (gumminess) ของขา้วหุงสุก 
ลดลง ซ่ึงท าให้ขา้วกล้องหุงสุกมีเน้ือสัมผสันุ่มและเคี้ยวง่ายขึ้น จึงง่ายแก่การหุง
รับประทานไดโ้ดยไม่ตอ้งผสมกบัขา้วขาวความตามนิยมของผูบ้ริโภค  
 สรุปโดยรวมแลว้ ในระหว่างกระบวนการงอกของขา้วสารพฤกษเคมีถูก
สร้างขึ้นปริมาณมากในระยะแรกของการท างอกและลดลงตามระยะเวลา จึงท าให้ 
ขา้วกลอ้งงอกมีปริมาณสารท่ีให้ประโยชน์ต่อสุขภาพสูงท่ีสุดไดเ้ม่ือการท างอกเกิด
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม พลาสมาเย็นมีบทบาทต่อการลดลงของระยะเวลาท่ีใช้ใน
การงอกจึงส่งผลให้ได้ปริมาณสารพฤกษเคมีดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้ น ดังนั้ นการ
ประยุกต์พลาสมาในกระบวนการท าขา้วกลอ้งงอก จึงนับเป็นอีกวิธีท่ีช่วยส่งเสริม
สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในขา้ว ท าให้ผูบ้ริโภคไดร้ับคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมขึ้น 
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การคัดกรองและศึกษาลักษณะเฉพาะของแอกติโนมัยซีสที่ส่งเสริมการ

เติบโตของปาล์มน ้ามันและการควบคุมทางชีวภาพโรคของปาล์มน ้ามัน 
 

คณาภรณ์  สุจริต1 
Prof.Dr. Kenji   Matsui2 
ผศ.ดร. วสุ   ปฐมอารีย์3 
ศ.ดร. สายสมร  ล ายอง4 

 
ปาลม์น ้ามนัเป็นพืชท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทย ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาผลผลิตมกั 

ไดร้ับความเสียหายจากการเขา้ท าลายของเช้ือราก่อ 

โรคล าตน้เน่า ซ่ึงจะเจริญและสร้างดอกเห็ดคลา้ย 

เห็ดหลินจอือยู่บริเวณโคนตน้ปาลม์น ้ามนั การเจริญ 

ของเช้ือดงักล่าวก่อให้เกิดการย่อยสลายของเน้ือเย่ือบริเวณล าตน้จนพืชยืนตน้ตาย 

ในท่ีสุด เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการควบคุมโรคแต่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก 

ทีมวิจยัได้พฒันาและประเมินประสิทธิภาพของเช้ือแอกติโนมยัซีส ซ่ึงเป็นแบคทีเรีย 

แกรมบวกชนิดหน่ึง เพ่ือใชเ้ป็นหัวเช้ือในการควบคุมโรคปาล์มน ้ามนัและส่งเสริม

การเติบโตของพืช โดยเก็บตวัอย่างดินรอบรากปาลม์น ้ามนัท่ีสมบูรณ์จากแปลงปลูก

ปาล์มน ้ ามนัในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มาแยกเช้ือแอกติโนมยัซีส จากนั้นทดสอบ

ความสามารถในการควบคุมทางชีวภาพต้านการเจริญของ เช้ือรา Ganoderma 

boninense ซ่ึงเป็นสาเหตุโรคล าตน้เน่าในปาลม์น ้ามนั  พบว่าแอกติโนมยัซีส จ านวน 
 

.................................................................................................................................... 
1 ดุษฎีบณัฑิต จุลชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 Professor of Biological Chemistry, Faculty of Agriculture, Yamaguchi University 
3,4 อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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24 ไอโซเลท คิดเป็น 10.6% ของทั้งหมด มีความสามารถในการยบัยั้งการเจริญของ

เส้นใยเช้ือราสาเหตุโรคบนจานอาหารเลี้ ยงเช้ือได้มากกว่า 60% จากการศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ และลักษณะทาง

พันธุกรรม พบว่าเช้ือท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อเช้ือสาเหตุโรคส่วนใหญ่จัดอยู่ในจีนัส 

Streptomyces โดยมีแอกติโนมยัซีส 3 สายพนัธุ์ จ าแนกเป็นสปีชีส์ใหม่และถูกน าเสนอ 

ในช่ือ Streptomyces palmae CMU-AB204T, Streptomyces venetus CMU-AB225T 

และ Pseudonocardia thailandensis CMU-NKS-70T 

การศึกษาในห้องปฏิบตัิการพบว่า Streptomyces sp. CMU-AB21, S. sioyaensis 

CMU-AB83 และ S. palmae CMU-AB204T แสดงผลการยบัยั้งเช้ือสาเหตุโรคสูง

ท่ีสุด นอกจากน้ีทั้ง 3 สายพนัธุ์ สามารถผลิตสารไซเดอโรฟอร์  ซ่ึงมีส่วนช่วยในการ

ดูดซึมธาตุเหล็กในดิน และยงัมีคุณสมบตัิในการละลายฟอสเฟตให้อยู่ในรูปท่ีพืช

น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ เพ่ือพฒันาหัวเช้ือจุลินทรียส์ าหรับใชค้วบคุมทางชีวภาพหรือ

เป็นปุ๋ยชีวภาพ ทีมวิจยัได้น าแอกติโนมยัซีสทั้ง 3 สายพนัธุ์ มาตรึงในเม็ดบีดส์ของ

โซเดียมอลัจิเนตและตรวจสอบการอยู่รอดของหัวเช้ือท่ีตรึงไวใ้นเม็ดอลัจิเนตตลอด

ระยะเวลา 6 เดือน โดยพิจารณาปัจจยัของรูปแบบหัวเช้ือ (เซลล์และสปอร์) และ

อุณหภูมิในการเก็บรักษา พบว่าการตรึงหัวเช้ือด้วยสปอร์จะช่วยคงการมีชีวิตรอด

ของจุลินทรีย์ท่ีระดับ 10 6cfu/g ได้ถึง 103 ว ัน เม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส และประสิทธิภาพในการสร้างสารยบัยั้งเช้ือรา G. boninense ในอาหาร

เลี้ ยงเช้ือเหลวเปรียบเทียบกับการใช้หัวเช้ือจุลินทรียท่ี์ไม่ถูกตรึงในเม็ดอลัจิเนต     

จะลดลง 10% และ 5% เม่ือเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 25 และ 4 องศาเซลเซียสตามล าดบั   

เป็นระยะเวลา 2 เดือน  การทดสอบประสิทธิภาพของหัวเช้ือแอคติโนมยัซีท ทั้ง 3 

สายพนัธุ์ ในการยบัยั้งโรคล าตน้เน่าในระดบัโรงเรือน พบว่า S. palmae  CMU-AB204T 

มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคได้มากท่ีสุด นอกจากน้ีต้นกลา้ท่ี

ได้รับหัวเช้ือดงักล่าวยงัมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้และน ้าหนกัตน้พืชสูงท่ีสุด
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ด้วย โดย S. palmae CMU-AB204T  มีส่วนช่วยให้ตน้กลา้ปาล์มน ้ ามนัเจริญเติบโต

ได้ดี ในขณะท่ีก าลงัถูกท าลายจาก G. boninense และเป็นหัวเช้ือจุลินทรียท่ี์มีศกัยภาพ 

ในการควบคุมทางชีวภาพ นอกจากน้ี S. palmae CMU-AB204T ยงัสร้างสารตา้นจุลชีพ 

ท่ีหลากหลาย ได้แก่ actinopyrone A, anguinomycin A, leptomycin A และสารประกอบ

ชนิดใหม่ 4 สารในกลุ่มของ phenyl alkenoic acids ซ่ึง leptomycin A มีฤทธ์ิในการ

ยบัยั้งเช้ือราสาเหตุโรค 

การควบคุมโรคล าต้นเน่าในปาล์มน ้ ามันประสบผลส าเร็จในระดับ

ห้องปฏิบัติการและโรงเรือนทดลอง อย่างไรก็ตามทีมวิจยัยงัคงมีการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑจ์ุลินทรียท่ี์คงประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใชง้าน 

และมีความพยายามท่ีจะทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ในระดับแปลงปลูก ซ่ึงหาก

ประสบผลส าเร็จจะมีผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมออกมาให้เกษตรกรได้

น าไปใชใ้นสวนปาลม์น ้ามนั 
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การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากขิง 

เพื่อน ามาเสริมในฟิล์มที่บริโภคได้จากข้าวไทย 
 

สิรินภา  สีดา1 
รศ.ดร.นิรมล   อุตมอ่าง2 

ดร.เพญ็พิชชา  วนจนัทรรักษ์3 

 

สาเหตุของกลิ่นปากมีหลายปัจจยั เช่น ปัจจยัส่วนบุคคล  

(ฟัน และน ้าลาย) อาหารท่ีรับประทาน เช้ือจุลินทรีย ์และระยะเวลา 

ของเช้ือจุลินทรียท่ี์อยู่ในช่องปาก สาเหตุหลกัเกิดจากอาหารโดยเฉพาะ 

อาหารประเภทแป้ง และน ้าตาล ท าให้สภาพในช่องปากมีความเป็นกรด 

มากขึ้น เพราะเช้ือจุลินทรียเ์กิดการย่อยอาหารเป็นกรดแลกติก ท าให้สูญเสียแร่ธาตุ

ในเน้ือฟัน  และเกิดการท าลายเน้ือฟันกลายเป็นโพรง  และท าให้อาหารติดฟัน  เกิด

อาการเสียวฟัน และปวดฟัน จนเกิดการสูญเสียฟันทั้งซ่ีไปในท่ีสุด แบคทีเรียท่ี      

ก่อให้เกิดกลิ่นปาก คือ Streptococcus mutans ในปัจจุบันการรักษาเช้ือจุลินทรีย์    

ในช่องปาก มกัใช้ยาสังเคราะห์ ซ่ึงเป็นสารเคมี ส่งผลให้มีผลขา้งเคียง อีกทั้งยงัมี

ราคาแพง ดงันั้น การประยุกต์ใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหน่ึงใน

การก าจดัแบคทีเรียดงักล่าว อีกทั้งรัฐบาลยงัมีนโยบายส่งเสริมให้มีการน าสมุนไพร

มาใช้อย่างถูกตอ้งในระดบัสาธารณสุขมูลฐาน ตามโครงการพฒันาสมุนไพรเพ่ือ

เป็นยาในแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพราะช่วยลดตน้ทุนการน าเขา้

ของสารเคมีจากต่างประเทศ     และสามารถน าพืชสมุนไพรท่ีมีตามธรรมชาติไปใช ้

............................................................................................................................. ....... 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภณัฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3  อาจารยป์ระจ าคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ให้เกิดประโยชน์ โดยในทางทนัตกรรมมีการน าสมุนไพรมาใช้ในรูปผลิตภณัฑ์เพ่ือ

สุขอนามัยในช่องปากค่อนข้างน้อย ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยในช่องปากใน

ทอ้งตลาดมีมากมาย เช่น น ้ายาบว้นปาก หมากฝรั่ง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์

ในช่องปากในรูปแบบฟิลม์ออกจ าหน่ายซ่ึงสามารถใช้ได้ง่าย ละลายเร็ว และสามารถ 

พกพาได้สะดวก แต่มีขอ้ด้อย คือ มีส่วนประกอบจากเคมี และมีราคาค่อนขา้งสูง 

แผ่นฟิล์มจากแป้งขา้วเป็นแผ่นฟิล์มท่ีสามารถย่อยสลายได้เองในร่างกาย เหมาะ

ส าหรับน าไปพฒันาเป็นระบบน าส่งยาชนิดต่างๆ ในช่องปาก และน าไปบรรจุตวัยา

เพ่ือรักษาแผลต่างๆ  ในช่องปากตามชนิดของยาท่ีบรรจุลงไป เช่น ยาฆ่าเช้ือ            

ยาปฏิชีวนะ ยาตา้นการอกัเสบ และยาตา้นเช้ือรา เป็นตน้  โดยขิงเป็นสมุนไพรท่ีหา

ได้ไม่ยากในประเทศไทย และเป็นสมุนไพรท่ีมีรายงานว่ามีฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย        

ในการรักษาโรคในช่องปาก และใชก้นัมาอย่างยาวนาน 

ในการพฒันาสารสกดัจากขิง มีความจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาปริมาณสารส าคญั

หลกัในสมุนไพร เพ่ือบ่งบอกถึงฤทธ์ิทางชีวภาพ เพ่ือให้ผลิตภณัฑมี์คุณภาพดี และมี

สารออกฤทธ์ิในปริมาณท่ีเพียงพอ ดงันั้น สารส าคญัในขิงมีปริมาณมากหรือน้อย 

ขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ อายุการเก็บเก่ียว สภาพแวดลอ้มในการปลูก ส่วนต่างๆ 

ของพืช แหล่งท่ีปลูก รวมถึงวิธีการสกดั เม่ือพิจารณาไปถึงวิธีการสกดัสารส าคญั 

จากขิง พบว่า การสกดัด้วยไมโครเวฟ (Microwave-assisted Extraction: MAE) ส่งผล

ให้การสกัดมีประสิทธิภาพมากขึ้ น เพราะช่วยลดเวลาในการสกัดให้น้อยลง

เน่ืองจากความร้อนภายในท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมากจะท าให้เกิดไอระเหยขึ้นภายในเซลล์    

ท าให้ผนงัเซลลแ์ตก และไดส้ารสกดัท่ีมีสารส าคญัสูงเพ่ือให้มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 

และสามารถตา้นเช้ือได้ จึงเป็นกระบวนการท่ีน่าสนใจท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเพ่ือ

เพ่ิมปริมาณ และคุณภาพของสารสกดัจากขิง 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์โดยศึกษาลกัษณะทางเคมีกายภาพของขิงสดท่ีมี

อายุเก็บเก่ียว 2 ระยะ ไดแ้ก่ ขิงอ่อน 6 เดือน และขิงแก่ 9 เดือน น าไปศึกษาอุณหภูมิ
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ท่ีเหมาะสมในการอบแห้งขิงสด จากนั้นศึกษาหาสภาวะการสกดัขิงดว้ยไมโครเวฟ

ท่ีเหมาะสม โดยศึกษาปัจจยัร่วมระหว่างก าลงัวตัต์ และระยะเวลาท่ีใช้ในการสกดั 

น าสารสกดัหยาบท่ีไดม้าศึกษาหาค่าความเขม้ขน้ของสารสกดัท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถ

ยับยั้ง เ ช้ือ (Minimum inhibitory concentration: MIC) และฆ่าเ ช้ือได้ (Minimum 

bactericidal concentration: MBC) ต่อ เ ช้ือ  Streptococcus mutans หลังจากนั้ นน า

ความเขม้ขน้ของสารสกดัจากขิงมาพฒันาผลิตภณัฑ์ฟิล์มท่ีบริโภคได้จากขา้วไทย 

ตลอดจนศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาได้ และศึกษาการยอมรับของ

ผูบ้ริโภค 

จากการศึกษาองคป์ระกอบค่าทางเคมีกายภาพของขิงสดท่ีมีอายุการเก็บเก่ียว

ต่างกนั คือ ขิงอ่อนอายุการเก็บเก่ียว 6 เดือน และขิงแก่อายุการเก็บเก่ียว อายุ 9 เดือน 

พบว่า ขิงอายุ 9 เดือน มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และปริมาณสารต้าน

อนุมูลอิสระสูงกว่าขิงท่ีมีอายุเก็บเก่ียว 6 เดือน  และพบปริมาณสารระเหยในขิงท่ีมี

อายุการเก็บเ ก่ียว  9  เดือนมากท่ีสุด ได้แก่  geranial (28.31%) neral (15.29%)              

β-phellandrene (13.32%) campene (7.77%) แล ะ  α–zingiberene (6.17%) เ ม่ื อ

เปรียบเทียบกบัขิงท่ีมีอายุการเก็บเก่ียว 6 เดือน และพบปริมาณ 6-gingerol ของขิง

อายุการเก็บเก่ียว 9 เดือนมากท่ีสุด (24.37±0.56 mg/g) ดงันั้น จึงใช้ขิงอายุ 9 เดือน 

ในการสกดัสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพต่อไป และน าขิงมาอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60  ºC 

นาน 308 นาที โดยก าหนดความช้ืนของขิงอบแห้ง ไม่เกิน 10% พบว่า เม่ืออบแห้งท่ี

อุณหภูมิ 60ºC ส่งผลต่อค่าความสว่าง (L*) และปริมาณเถา้ท่ีลดลง แต่สามารถรักษา

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ สารระเหย

หลกัของขิง ได้แก่ α-zingiberene  (18.28%) และปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

ได้แก่ 6-gingerol และ paradol มากกว่าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 40 ºC และ 50 ºC     

เม่ือน าขิงมาสกดัดว้ยไมโครเวฟท่ี 800 วตัต ์5 นาที ท าให้ปริมาณสารประกอบฟีนอ

ลิก สารต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ได้แก่ 6 -gingerol        
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6-shogaol paradol และ zingerone มากกว่าการสกัดท่ีก าลังว ัตต์ และเวลาอื่นๆ 

รวมทั้งให้ผลดีกว่าการสกดัแบบดั้งเดิม (Soxhlet extraction) อีกด้วยและสารสกัด

หยาบจากขิงท่ีสกดัดว้ยวิธีไมโครเวฟในสภาวะดงักล่าวสามารถยบัยั้งเช้ือ S. mutans 

ได ้พบว่า ค่า MIC  คือ 0.49 mg/ml โดยมี %inhibition เท่ากบั 58.09% และ ค่า MBC 

คือ 31.25 mg/ml โดยมี %inhibition เท่ากับ 98.33% และน าสารสกดัหยาบขิงใน

ความเข้มข้นท่ี 8-64 เท่า มาเสริมในผลิตภัณฑ์ฟิล์มท่ีบริโภคได้ โดยคิดเป็น % 

(W/V) ของสารละลายฟิลม์ ไดแ้ก่ 0.4% 0.8% 1.6% และ 3.2% 

ฟิล์มท่ีบริโภคได้ท่ีเสริมสารสกดัจากขิง 3.2% ให้พ้ืนท่ียบัยั้งเช้ือ S. mutans 

โดยมีพ้ืนท่ีการยบัยั้งท่ี 12.69 มิลลิเมตร และมีสารตา้นอนุมูลอิสระ สารระเหยหลกั 

ได้แก่ α-zingiberene และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ได้แก่ 6-gingerol 6-shogaol  

paradol และ zingerone มากท่ีสุด ในขณะท่ีปริมาณสารสกดัจากขิงปริมาณ 0.4% ซ่ึง

เป็นปริมาณของสารสกดัท่ี 8 เท่าของ MIC สามารถยบัยั้งเช้ือ S. mutans ไดม้ากกว่า 

58.09% ได้รับคะแนนการทดสอบชิมสูงสุด และผูบ้ริโภคให้คะแนนการยอมรับ 

95% และมีการตัดสินใจซ้ือ 88% ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาได้มีเช้ือจุลินทรีย์ไม่เกิน

มาตรฐานผลิตภณัฑ ์Non-Sterile pharmaceutical products 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า เม่ือน าขิงท่ีอายุการเก็บเก่ียว 9 เดือน น ามาอบแห้งท่ี

อุณหภูมิ 60°C และสกัดด้วยไมโครเวฟร่วมกับตัวท าละลาย ท่ี 800 วตัต์ 5 นาที 

พบว่า สารสกดัจากขิงท่ี 3.2% สามารถยบัยั้งเช้ือ S. mutans ได้สูงสุด   และเม่ือน า

สารสกดัขิงความเขม้ขน้น้ีไปใส่ในแผ่นฟิล์มท่ีท าจากแป้งขา้วจะสามารถยบัยั้งเช้ือ 

S. mutans ได ้แต่ทั้งน้ีผูบ้ริโภคให้การยอมรับในผลิตภณัฑฟิ์ลม์ท่ีมีสารสกดัจากขิงท่ี 

0.4% มากกว่า ดงันั้น การพฒันาผลิตภัณฑ์ฟิล์มท่ีบริโภคได้เสริมสารสกดัจากขิง

เพ่ือยบัยั้งเช้ือในช่องปาก นอกจากจะเป็นการเพ่ิมผลิตภณัฑ์ทางเลือกเพ่ือสุขอนามยั

ในช่องปากแลว้ ยงัเป็นการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์จะช่วยเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรได้อีกทาง

หน่ึงดว้ย 
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พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการสลายยาฆ่าแมลง 

ด้วยเทคนิคน ้าทีก่ระตุ้นด้วยพลาสมา 

 
สุชาดา   พนัธุ์สถิตยว์งศ์1 

รศ.ดร. คมกฤต   เล็กสกุล2 

รศ.ดร. ธีรวรรณ   บุญญวรรณ3 
รศ.ดร. วสัสนยั   วรรธนจัฉริยา4 

 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในกระบวนการ
สลายยาฆ่าแมลงดว้ยเทคนิคน ้าท่ีกระตุน้ดว้ยพลาสมา โดยเป็นการน าขั้นตอนในการ
ผลิตน ้านาโน/ไมโครบบัเบิลร่วมกบักระบวนการผลิตน ้าพลาสมา    ซ่ึงเป็นการช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพ เน่ืองจากฟองบบัเบิลจ านวนมากท าให้มีพ้ืนท่ีผิวในการเกาะมากขึ้น 
จึงส่งผลให้ปริมาณอนุมูลของไฮดรอกซิล (OH•) เพ่ิมมากขึ้นตาม โดยอนุมูลของ 
ไฮดรอกซิลเป็นหัวใจส าคญัต่อกระบวนการสลายยาฆ่าแมลง ผูว้ิจยัได้เลือกเทคนิค
การออกแบบการทดลองมาใช้เพ่ือลดจ านวนการทดลองและเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะห์ผลไดด้ีท่ีสุด 
       ยาฆ่าแมลง (Pesticides) เขา้มามีบทบาทใน 
                                                       ดา้นการเกษตรอย่างกวา้งขวาง และส่งผลกระทบ 
                                                       ต่อสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
            อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสารยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่มีผล
ต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลนั และเร้ือรัง การตรวจพบสารตกคา้งในผกัและผลไม้       
จึงเป็นส่ิงท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสุขภาพของทั้งเกษตรกร 
ผูผ้ลิต  และผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีเกิดจากการบริโภคผกั  และผลไมท่ี้มีปริมาณ 
.................................................................................................................................... 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
2, 4 อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิชาฟิสิกส์ - วสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 



G r a d  D i g e s t  | 14 

 

สารตกคา้งอยู่มากท าให้เกิดการสะสมสารพิษในร่างกาย โดยส านักวิจยัและพฒันา 
การเกษตรเขตท่ี 3 ได้ท าการตรวจสอบสารพิษตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตรเขต
ภาคอีสานตอนบนในผลผลิตพืช 85 ชนิด จ านวน 4 ,338 ตวัอย่าง ระหว่างปี 2551– 
2554 พบยาฆ่าแมลงตกคา้งเกินค่าความปลอดภยั 157 ตวัอย่าง    ส าหรับชนิดท่ีพบ 
ยาฆ่าแมลงตกคา้งเกินค่าความปลอดภัยประกอบด้วยกะหล ่าปลี คะน้า พริก และ
มะม่วง ชนิดของยาฆ่าแมลงท่ีพบมากท่ีสุด คือไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) 
คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) และคาร์เบนดาซิม (Carbendazim) ซ่ึงเป็นยาฆ่าแมลง
ท่ีมีประสิทธิภาพในการก าจดัแมลงไดด้ีและราคาไม่แพง 
 ผกัและผลไมท่ี้ผูบ้ริโภคนิยมรับประทานกนัมกัมีการใชย้าฆ่าแมลงในการ
ก าจดัแมลงหรือโรคพืชต่างๆ ท าให้ผูบ้ริโภคได้รับสารเคมีโดยไม่รู้ตวั เพ่ือลดการ
สะสมของสารเคมีในร่างกายจนท าให้ผูบ้ริโภคเจ็บป่วยได ้ควรก าจดัสารเคมีตกคา้ง
ในผกัผลไม้ก่อนท่ีจะน ามารับประทาน ซ่ึงมีวิธีการต่างๆ ได้แก่  การแช่ในน ้าส้ม 
สายชู การแช่ในด่างทบัทิม การแช่ในโซเดียมไบคาร์บอเนต และการอาบโอโซน  
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแช่ผกัผลไม้   เม่ือมีการใชใ้นปริมาณท่ีมาก
เกินไปท าให้เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินอาหาร และหากสูดดมเขา้ไปท าให้ระบบ
ทางเดินหายใจขดัขอ้ง  รวมถึงหากเขา้ตาท าให้ตาบอดได ้(ฉัตรภา หัตถโกศล, 2556) 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีพลาสมา  (Plasma) เป็นวิธีการท่ีปลอดภัยไร้สารตกคา้ง 
เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับสารเ คมี
ตกคา้งในผกัและผลไม ้แลว้สลายเป็นสารใหม่ (ผลพลอยได)้ ท่ีไม่เป็นพิษหรือมีพิษ
ลดลงจนอยู่ในระดบัท่ีไม่เกิดอนัตรายต่อมนุษย ์(Hu, et al. 2013) 
 เทคนิคพลาสมาเป็นเทคโนโลยีท่ีก าลงัได้รับความนิยมของนกัวิจยัในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจยัดา้นต่างๆ โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีพลาสมาคือ เป็น
เทคโนโลยีสะอาดเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณสมบัติ ท่ีผิวของวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย โดยเป็นการฉาบพลาสมาลงไปบนพ้ืนผิว ซ่ึงกระบวนการ
ดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสมบติัทางเคมีของวสัดุ อีกทั้งพลาสมายงัสามารถ
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น ามาปรับปรุงคุณภาพผกัและผลไม้เพ่ือให้มีความปลอดภัย เน่ืองจากไม่ต้องใช้
ความร้อนจึงไม่ท าให้เสียคุณค่าทางโภชนาการ และใชเ้วลาในการแช่ไม่นาน 
 กระบวนการพลาสมาเพ่ือสลายยาฆ่าแมลงแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ 
ได้แก่ กระบวนการผลิตน ้ านาโน/ไมโครบบัเบิล และกระบวนการผลิตน ้ าพลาสมา
ใช้ในการสลายยาฆ่าแมลง โดยขั้นตอนการผลิตน ้ า Nano/Micro Bubble   ซ่ึงมี
ความสามารถในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเกิดอนุมูลของไฮดรอกซิลได้ 
เน่ืองมาจากฟองบับเบิลขนาด Nano/Micro น้ีจะท าหน้าท่ีคล้ายกับรถขนบรรทุก     
ท่ีบรรจุอนุมูลท่ีมีประจุให้เกาะติดรอบๆ ของฟอง ซ่ึงเมื่อมีจ านวนฟองมากหมายถึง
การมีพ้ืนท่ีผิวในการเกาะมากขึ้นกว่าฟองขนาดใหญ่  จึงส่งผลให้ปริมาณอนุมูล
อิสระเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย โดยเทคนิคน้ีจ าเป็นต้องใช้น ้ าท่ีมีค่าสภาพการน า
ไฟฟ้าจึงจะเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนเพ่ือสร้างฟองก๊าซของไฮโดรเจน และ
ออกซิเจนได ้โดยไดเ้ลือกใชโ้ซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3)   เน่ืองจากสารชนิดน้ี
มีการน าไปใช้ในการสลายยาฆ่าแมลงอยู่แลว้ อีกทั้งยงัไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
โดยจึงน าน ้ า Nano/Micro Bubble ท่ีผลิตได้นั้นไปใช้ต่อในกระบวนการผลิตน ้ า
พลาสมาท่ีใช้ในการสลายฆ่าแมลง ซ่ึงปัจจยัท่ีศึกษาประกอบด้วย 5 ปัจจยั แต่ละ
ปัจจัยมี 2 ระดับ โดยท าการทดลองซ ้ า 2 ซ ้ า ได้แก่ ความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไบคาร์บอเนตท่ี 0.025M และ0.05M  แรงดนัไฟฟ้าท่ี 40V และ80V เวลาใน
การผลิตน ้ านาโน/ไมโครบับเบิลท่ี 10 min และ20 min  อัตราการไหลของแก๊ส
อาร์กอนท่ี 8 L/min และ10 L/min  และก าลังไฟฟ้าท่ี  160W และ460W โดยใช้
เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเชิงเศษส่วนท่ีจุดก่ึงกลาง เพ่ือท า
การทดสอบหาปริมาณความเขม้ขน้ท่ีลดลงของยาฆ่าแมลงภายหลงัการใช้พลาสมา 
ซ่ึงสามารถวิเคราะห์หาปริมาณด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี  (GC) และโครมา
โทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ด้วยวิธีเปอร์แมงกาเนตไทเทรชัน (Permanganate Titration) ซ่ึงเป็น
การทดสอบกบัยาฆ่าแมลง 2 ชนิด คือ คลอร์ไพริฟอส และคาร์เบนดาซิม  
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ส าหรับพารามิเตอร์ในกระบวนการสลายยาฆ่าแมลงด้วยเทคนิคน ้ า          
ท่ีกระตุน้ด้วยพลาสมาท่ีมีการน ากระบวนการผลิตน ้ านาโน/ไมโครบบัเบิลมาช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพก่อนแลว้จึงน าน ้ าบับเบิลผ่านเข้าสู่กระบวนการพลาสมา และ     
ท าการทดสอบความเขม้ขน้ของอนุมูลไฮดรอกซิลท่ีอยู่ในรูปของปริมาณไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ (H2O2) ด้วยชุดทดสอบเปอร์ออกไซด์ จึงท าให้ทราบว่า น ้ านาโน/   
ไมโครบบัเบิลท่ีผ่านพลาสมามีปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากกว่าน ้าธรรมดา
ท่ีผ่านพลาสมา และมีเวลาในการคงอยู่ได้นาน 24 hr  และท่ีส าคญัท าการทดสอบ
ยืนยนัเกิดอนุมูลของไฮดรอกซิลดว้ยเทคนิค OES พบความเขม้แสงท่ีความยาวคลื่น 
309–310 nm ซ่ึงเป็นการบ่งบอกการมีอยู่ของอนุมูลไฮดรอกซิลได ้โดยความเขม้ขน้
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ย่ิงมาก ย่ิงก าจดัสารพิษตกคา้งไดม้ากย่ิงขึ้น 
 ส าหรับผลการทดสอบพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของปัจจยั คือ ความเขม้ขน้
ของสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 0.025 M แรงดนัไฟฟ้า 40 V เวลาในการผลิต
น ้ านาโน/ไมโครบับเบิล 10 min อัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน 8 L/min และ
ก าลังไฟฟ้า 460 W ส่งผลให้ทราบปริมาณความเขม้ข้นของสารละลายคลอร์ไพ-       
ริฟอสหลังการใช้พลาสมาเท่ากับ 0.0607 ppm และปริมาณความเข้มข้นของ
สารละลายคาร์เบนดาซิมหลังการใช้พลาสมาเท่ากับ 1.4221 ppm โดยเงื่อนไข           
ท่ีเหมาะสมท่ีท าให้ผลตอบของสารละลายยาฆ่าแมลงทั้งสองชนิดมีค่าต ่ า ท่ีสุด 
(Minimum) และไม่เกินมาตรฐาน Codex Alimentarius Commission, FAO/WHO 
Food Standard Programme (2016) ท่ีก าหนดให้ค่าปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุดของ
คลอร์ไพริฟอสบนเคร่ืองเทศ หรือผลไมต้ระกูลเบอร์ร่ีไม่เกิน 1 และก าหนดให้มี
สารพิษตกคา้ง (MRLs) ของคาร์เบนดาซิมในมะม่วงไม่เกิน 5 ppm จึงสามารถหา
ประสิทธิภาพในการสลายคลอร์ไพริฟอส และคาร์เบนดาซิมดว้ยเทคนิคน ้าท่ีกระตุน้
ด้วยพลาสมาได้เท่ากับ 85.20% และ 73.14%  กระบวนการสลายฆ่าแมลงด้วย
เทคนิคน ้าท่ีกระตุน้ดว้ยพลาสมาในผกัและผลไม ้สามารถก าจดัสารพิษตกคา้งได้ใน
เวลา 5 นาที 
 



G r a d  D i g e s t  | 17 

 

ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย  
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระ 

 
เจียหม่ิน  เจิ้ง1 

อ.ดร. ดนยัธัญ  พงษพ์ชัราธรเทพ2 

 
 งานวิจัยครั้ งน้ีได้ศึกษาภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ต ผ่านมุมมองของกลุ่ม
นักท่องเท่ียวชาวจีนแบบอิสระหลงัจากได้เขา้มาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต โดยวิธีการ
ท าเหมืองข้อความเพ่ือวิเคราะห์ภาพลักษณ์  ผ่านการจัดเก็บความคิดเห็นจาก
นักท่องเท่ียวจีนจ านวน 1,289 ความคิดเห็นท่ีแบ่งปันอยู่บนแอพพลิเคชั่นเพ่ือการ
ท่องเ ท่ียวออนไลน์จีน  ได้แก่  แอพพลิ เคชั่น Qyer และ Baidu Travel ซ่ึงเป็น
แอพพลิเคชั่นท่องเท่ียวออนไลน์ท่ีมีนักท่องเท่ียวจีนเขา้ไปแสดงความคิดเห็นต่อ
เมืองท่องเท่ียวส าคญัต่างๆ รวมถึงจงัหวดัภูเก็ตด้วย ทั้งน้ีวิธีการท าเหมืองขอ้ความ
ผ่านขอ้มูลท่ีแบ่งปันอยู่บนสังคมออนไลน์จะช่วยให้ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ตลอดจนผูว้างแผนเชิงนโยบายด้านการท่องเท่ียว สามารถเขา้ใจใน
พฤติกรรมและมุมมองของนักท่องเท่ียวจีนท่ีมีต่อเมืองท่องเท่ียวส าคญัของไทยได้
อย่างรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมได้อย่าง
ทนัท่วงที  

การศึกษาได้การจดัเก็บขอ้ความความคิดเห็นทั้งหมด ก่อนท าการจ าแนก
กลุ่มความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของภูเก็ตออกเป็นกลุ่มต่างๆ  โดยใช้
ซอฟทแ์วร์ส าเร็จรูปท่ีสามารถจ าแนกค า “ภาษาจีน” ออกเป็นกลุ่มค านาม กริยา และ

 

............................................................................................................................. ....... 
1 มหาบณัฑิต สาขาการจดัการความรู้และนวตักรรม วิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2 อาจารยป์ระจ าสาขาการจดัการความรู้และนวตักรรม วิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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คุณศัพท์ โดยเลือกใช้การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวภายหลงัการท่องเท่ียว (Post-visit stage) ซ่ึงเป็นรูปแบบขอ้มูลท่ีเปลี่ยน
จากความคาดหวงัก่อนการเขา้มาท่องเท่ียว (Pre-visit stage) ให้กลายเป็นภาพลกัษณ์
ในเชิงประสบการณ์จริงแลว้  

ท าการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ในสองล าดบัขั้น ขั้นท่ีหน่ึงภาพลกัษณ์ท่ีเกิด
จากการรับรู้ (Cognitive Image) ประกอบด้วยการรับรู้ในห้ามิติคือ 1) ส่ิงดึงดูดใจ
การท่องเที่ยว (Attraction) 2) กิจกรรมภายในห่วงโซ่ท่องเที่ยว (Activities)  
3) ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจและกายภาพของที่ท่องเที่ยว (Environment)  
4) คุณภาพการบริการ (Service)   และ 5) ผูค้นในทอ้งถิ่น (Local people)  และขั้นท่ี
สองคือภาพลกัษณ์เชิงทศันคติ (Affective Image) ซ่ึงแบ่งเป็นทศันคติเชิงบวกและ
เชิงลบ (Positive and Negative)  โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

 จากการวิเคราะห์ค าส าคญัเพ่ือจ าแนกไปตามกลุ่มต่างๆ ตามองคป์ระกอบ
ของภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการรับรู้ (Cognitive Image) พบว่าในมิติของ
ส่ิงดึงดูดเพ่ือการท่องเท่ียว (Attractions) ของภูเก็ตนักท่องเท่ียวจีนจะกล่าวถึง “การ
ท่องเท่ียวเกาะ” (Islands) มากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ “ชายหาด” (Beaches) 
และ “ประวตัิศาสตร์” (Historical) เป็นอนัดบัสามตามล าดบั 

กลุ่มค าส าคญัในมิติดา้นส่ิงดึงดูดเพ่ือการท่องเท่ียว นบัเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวน
ค าส าคัญสูงสุด (ร้อยละ 43.96) โดยพบว่าส่ิงดึงดูดใจกลุ่มสถานท่ีท่องเ ท่ียว
ธรรมชาติ (เกาะและชายหาด) เป็นกลุ่มค าส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจีนกล่าวถึงมากท่ีสุด 
ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีถูกกล่าวถึงมากท่ีสุดคือ หาดป่าตอง หมู่เกาะพีพี 
เกาะราชา หาดกะตะ หาดกะรน อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา หมู่เกาะสิมิรัน เกาะเฮ 
และแหลมพรมเทพ ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์
พบว่านักท่องเท่ียวกล่าวถึงเพียงร้อยละ 7 ของกลุ่มส่ิงดึงดูดใจเพ่ือการท่องเท่ียว
เท่านั้น แสดงว่าส่ิงดึงดูดใจท่ีเป็นภาพลกัษณ์ส าคญัของภูเก็ตคือสถานท่ีท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ  



G r a d  D i g e s t  | 19 

 

ในมิติกิจกรรมในห่วงโซ่การท่องเท่ียว (Tourism Activities) มีค าส าคญั
ได้แก่ “บนัเทิงสันทนาการ” “สถานท่ีพกั” “อาหาร” “การเดินทาง” และ “ช้อปป้ิง” 
ตามล าดบั ซ่ึงค าส าคญั “บนัเทิงสันทนาการ” ท่ีมีสัดส่วนค าส าคญัสูงท่ีสุดในกลุ่มน้ี 
และในภาพรวมสูงเป็นอนัดับสามรองจาก “การท่องเท่ียวเกาะ” และ “ชายหาด” 
สะทอ้นภาพลกัษณ์ของภูเก็ตท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมท่องเท่ียวกลุ่มบนัเทิง
และสันทนาการท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการด าน ้า การท่องเท่ียวผบั บาร์
ในถนนท่องเท่ียวกลางคืน ถนนคนเดิน การแสดงคาบาเลย ์กีฬาทางน ้า การนวดไทย 
ขี่ช้าง อาบแดด รวมถึงการขบัขี่รถจกัรยานยนต์เพ่ือท่องเท่ียวรอบภูเก็ตตามล าดับ 
ขณะท่ีค าส าคญักลุ่ม “สถานท่ีพกั” ท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัสองในส่วนกิจกรรม
ในห่วงโซ่การท่องเท่ียวพบว่าค าว่า “สระว่ายน ้า” “ท าเลท่ีตั้งของโรงแรม” “รูปแบบ
การตกแต่งห้องพกั” และ “ความหลากหลายของอาหารเช้า” ถูกกล่าวถึงมากท่ีสุด
สะทอ้นภาพปัจจยัในการตดัสินใจเลือกโรงแรมของนักท่องเท่ียวจีน และอนัดบัท่ี
สามคือคือค าส าคญักลุ่ม “อาหาร” ซ่ึงพบว่าค าส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจีนกล่าวถึงคือค า
ว่า “อาหารทะเล” “ตลาดสดท่ีขายอาหารทะเล” “ร้านอาหารทะเล” และ “ผลไมส้ด” 
โดยมีเมนูยอดนิยมเช่นตม้ย  ากุ้ง  ทั้งน้ีหาดป่าตองจะเป็นค าส าคญัแนะน าส าหรับ
นักท่องเท่ียวท่ีต้องการหาร้านอาหารทะเลอร่อย  ค าส าคัญ “รถจักรยานยนต์”           
เป็นขอ้ความท่ีมีความถี่สูงสุดในกลุ่มพาหนะเพ่ือการเดินทางท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเพ่ือกิจกรรมการขับขี่รถจกัรยานยนต์รอบเกาะภูเก็ตเป็นกิจกรรมท่ีได้ชม
ทิวทศัน์ของเมืองท่ีน่าประทบัใจ  และกิจกรรมสุดทา้ยท่ีเป็นค าส าคญัในห่วงโซ่การ
ท่องเท่ียวท่ีถูกกล่าถึงคือสถานท่ีท่ีตอ้งไปซ้ือของโดยมีค าส าคญักลุ่มสถานท่ีช้อปป้ิง
เช่น “จงัซีลอน” และ “คิงพาวเวอร์”  

ในมิติส่ิงแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ (Social and Economic Environment) 
การท่องเท่ียวพบว่า นักท่องเท่ียวจีนกล่าวถึงค าส าคญัค าว่า “ระดับราคา” “สถาปัตยกรรม” 
“บรรยากาศ” “สาธารณูปโภค” “ความสะอาด” และ “คุณภาพอากาศ” เป็นหกค าหลัก 
โดยมีค าส าคัญคือ “คุณภาพบริการ” ในมิติบริการ (Service) และค าส าคัญค าว่า     
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“คนท่ีอยู่อาศยัในพ้ืนท่ี” และ “ภาษา” เป็นค าส าคญัท่ีพบมากในมิติกลุ่มคนทอ้งถิ่น 
(Local people)   

ทั้งน้ีหากพิจารณาเฉพาะค าส าคญัท่ีกล่าวถึงจงัหวดัภูเก็ตโดยไม่จ าแนก
ตามมิติต่างๆ ค าส าคญั “การท่องเท่ียวเกาะ” “ชายหาด” “กิจกรรมบนัเทิง” “ท่ีพกั” 
และ “อาหารและร้านอาหาร” จะเป็นกลุ่มค าท่ีมีการกล่าวถึงมากท่ีสุดในอนัดบั 1-5 
ตามล าดบั  

ส าหรับกลุ่มกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานท่องเท่ียว เม่ือพิจารณาภาพลกัษณ์เชิง
ทศันคติ (Affective Image) ซ่ึงกล่าวถึงมุมมองดา้นบวกและดา้นลบของนกัท่องเท่ียว
จีนท่ีมีต่อประสบการณ์การท่องเท่ียวจังหวดัภูเก็ต พบว่าทัศนคติเชิงบวกท่ีถูก
กล่าวถึงมากท่ีสุดได้แก่ค  าว่า “งดงาม” “สวยงาม” “คึกคัก” “ราคาไม่แพง” และ 
“อร่อย” ตามล าดบั โดยค าส าคญั “สวยงาม” และ “งดงาม” ถูกใช้เพ่ือบรรยายภาพ
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติของภูเก็ต “คึกคกั” ถูกใชเ้ม่ือกล่าวถึงกิจกรรมบนัเทิง
สันทนาการ ขณะท่ีค าว่า “คุม้ค่าคุม้ราคา” หรือ “ราคาไม่แพง” ถูกกล่าวถึงภาพรวม
กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว รวมถึงการเปรียบเทียบ “ความคุ ้มค่า        
คุม้ราคา” ของการท่องเท่ียวภูเก็ตท่ีมีมากกว่าการท่องเท่ียว “เมืองซานย่า” ในมณฑล
ไหหล า สถานตากอากาศริมทะเลเขตภูมิอากาศโซนร้อนยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ
ประเทศจีน  

ส าหรับทัศนคติเชิงลบต่อภูเก็ตมีอยู่ไม่มาก ส่วนใหญ่กล่าวถึงจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอยู่มากตามสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ รวมถึงการมาท่องเท่ียว
ภูเก็ตเร่ิมให้ความรู้สึกท่ีคลา้ยกบั “เมืองพทัยา” ซ่ึงมิใช่ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวจีนคาดหวงั 

จากขอ้มูลทั้งหมดสามารถวาดภาพ ภาพลกัษณ์ของภูเก็ตในมุมมองของ
นักท่องเท่ียวจีนท่ีสะทอ้นผ่านขอ้คิดเห็นภายหลงัการท่องเท่ียวภูเก็ตได้ว่า จงัหวดั
ภูเก็ตมีจุดเด่นคือการเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีสถานท่ีดึงดูดใจท่ีเป็นเกาะต่างๆโดยรอบ
เกาะภูเก็ต เป็นสถานท่ีดึงดูดส าคญั ขณะท่ีตวัภูเก็ตเองก็มีชายหาดท่ีมีช่ือเสียงคือหาด
ป่าตองเป็นสถานท่ีดึงดูดส าคญั เพราะคุณลกัษณะพิเศษทั้งตวัชายหาดและกิจกรรม
บริเวณชายหาด การเป็นท่ีตั้งของโรงแรมระดบัต่างๆ ตลอดจนถนนคนเดินบริเวณ
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พ้ืนท่ีป่าตอง  นอกจากน้ีภูเก็ตก็ยงัมีอาหารทะเลท่ีอร่อย กิจกรรมสันทนาการในช่วง
กลางวนัทั้งเพ่ือการพกัผ่อน  เพ่ือการสันทนาการ และการช้อปป้ิง นับเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ผสมผสานครบวงจร เป็นทางเลือกท่ีเหมาะกบัการ
ท่องเท่ียวชายทะเลทั้งการมาท่องเท่ียวแบบ Backpack กลุ่มเพ่ือน กลุ่มหนุ่มสาว และ
ครอบครัว โดยมีคู่เปรียบเทียบส าคญัท่ีท าให้นักท่องเท่ียวจีนนิยมเดินทางมาจังหวดั
ภูเก็ตก็คือ เมือง“ซานย่า” มณฑลไหหล า ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจีนพบว่าการท่องเท่ียวซาน
ย่ามีค่าใชจ้่ายสูงกว่าภูเก็ตมาก ในคุณภาพท่ีพอๆกนัหรือดอ้ยกว่าภูเก็ต 

ภาพลกัษณ์ภูเก็ตในสายตานกัท่องเท่ียวจีนจึงเป็น เมืองท่องเท่ียวชายทะเล
วิวทิวทศัน์ทะเลโซนร้อน  อาหารทะเลอร่อยและกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทั้ง
กลางวนัและยามค ่าคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

กลุ่มสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 



G r a d  D i g e s t  | 23 

 

 

ผลของยาขับธาตุเหลก็ดีเฟอริโพรน และยายับยั้งช่องทางผ่านแคลเซียม
ชนิดทีอีโฟนิดพิีนต่อการท างานของหัวใจ การเปลี่ยนแปลงของ 
ระดับแคลเซียมในเซลล์และการแสดงออกของโปรตีนควบคุม 

แคลเซียมในหนูธาลัสซีเมียที่มภีาวะเหล็กเกนิ 
 

จุฑามาศ   ค าสีแกว้1 
ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์   ฉัตรทิพากร2 
ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ. สิริพร   ฉัตรทพิากร3 

ผศ.ดร. ศิรินาฏ  ค าฟู4 

 
ภาวะกลา้มเน้ือหัวใจเส่ือมจากการมีธาตุเหล็กเกินในหัวใจ เกิดขึ้นในผูท่ี้มี

ภาวะความผิดปกติของฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงแบบทุติยภูมิ เช่น โรคโลหิตจาง 
ธาลสัซีเมียชนิดท่ีตอ้งไดร้ับการเปลี่ยนถ่ายเลือดเป็นประจ า  ภาวะดงักล่าวมีจ านวน
มากและเร่ิมมีการแพร่หลายเพ่ิมมากขึ้นทัว่โลก จากการศึกษาท่ีผ่านมาแสดงให้เห็น
ว่า การท างานท่ีผิดปกติของไมโทคอนเดรียของหัวใจ ตลอดจนการรบกวนการ
ควบคุมแคลเซียมของหัวใจมีความเก่ียวขอ้งกับการเกิดพยาธิสรีรวิทยาของภาวะ
กลา้มเน้ือหัวใจเส่ือมจากการมีธาตุเหล็กเกินในหัวใจ  นอกจากน้ี บางการศึกษาได้
แสดงให้เห็นว่า สภาวะท่ีมีภาวะเครียดออกซิเดชันสูง  สามารถเป็นสาเหตุท่ีท าให้
เกิดการเสียสมดุลของการเปลี่ยนแปลงของไมโทคอนเดรีย น าไปสู่การตายของ
เซลล์แบบมีแบบแผน ซ่ึงน าไปสู่การเกิดโรคกลา้มเน้ือหัวใจเส่ือมและโรคหัวใจ
ลม้เหลวตามมา  นอกจากน้ีภาวะธาตุเหล็กเกินสามารถท าให้กระบวนการออกซิเดทีฟ   
ฟอสฟอริเลชนัของไมโทคอนเดรียสูญเสียไป  ซ่ึงน าไปสู่การลดลงของกระบวนการ 
....................................................................................................................................
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2,4 อาจารยป์ระจ าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก  
  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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สร้างพลงังานเอทีพี  อย่างไรก็ตามกลไกที่ชัดเจนของธาตุเหล็กที่ เหน่ียวน าให้  
ไมโทคอนเดรียท างานผิดปกติ การเสียสมดุลของการเปลี่ยนแปลงของไมโทคอนเดรีย 
กระบวนการออกซิเดทีฟ ฟอสฟอริเลชนัท่ีสูญเสียไป และการควบคุมแคลเซียมของ
หัวใจท่ีผิดปกติในหนูท่ีเป็นแบบจ าลองของโรคธาลสัซีเมียยงัคงไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด  
ปัจจุบนัมียาขบัธาตุเหล็กถูกใช้เพ่ือรักษาผูป่้วยท่ีมีภาวะธาตเุหล็กเกิน  ซ่ึงยาขบัธาตุ
เหล็กดีเฟอริโพรนได้รับรายงานว่าเป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดส าหรับการขับ
ธาตุเหล็กออกจากหัวใจและปรับปรุงการท างานของหัวใจให้ดีขึ้น  นอกจากน้ี
การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าช่องทางผ่านแคลเซียมชนิดท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการเข้า 
ของธาตุเหล็กท่ีไม่ได้จบักบัโปรตีนทรานสเฟอร์ริน เขา้ไปในเซลลก์ลา้มเน้ือหัวใจ
ในภาวะเหล็กเกิน  การรักษาด้วยอีโฟนิดิพีน ซ่ึงเป็นยายบัยั้งช่องทางผ่านแคลเซียม
ชนิดท่ีสามารถป้องกนัธาตุเหล็ก (Fe2+) เขา้สู่เซลลก์ลา้มเน้ือหัวใจของหนูธาลสัซีเมีย 
ได้ น าไปสู่การลดลงของภาวะเครียดออกซิเดชัน และการลดลงของการตายของ
หนูธาลสัซีเมียท่ีมีภาวะเหล็กเกิน  อย่างไรก็ตาม บทบาทของยาดีเฟอริโพรน และ  
ยาอีโฟนิดิพีน ต่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างของไมโทคอนเดรียของหัวใจ 
โปรตีนออกซิเดทีฟ ฟอสฟอริเลชนั และการตายแบบมีแบบแผนของเซลลก์ลา้มเน้ือ
หัวใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระดบัแคลเซียมในเซลลก์ลา้มเน้ือหัวใจ และโปรตีน
ควบคุมแคลเซียม ในหนูธาลสัซีเมียท่ีมีภาวะเหล็กเกิน ยงัไม่ได้มีการศึกษามาก่อน 
จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในครั้ งน้ี   

หนูถีบจักรปกติและหนูถีบจักรธาลัสซีเมีย ถูกเลี้ ยงด้วยอาหารปกติหรือ
อาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูงเป็นเวลา 90 วนั  หลงัจากนั้น หนูท่ีไดร้ับอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูง 
จะไดร้ับการรักษาดว้ยยาดีเฟอริโพรน (75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วนั) หรือยาอีโฟนิดิพีน 
(4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วนั) เป็นเวลา 30 วนั ร่วมกบัการไดร้ับอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูง
อย่างต่อเน่ือง  เม่ือส้ินสุดการทดลอง ความดนัโลหิต ความแปรปรวนของอตัราการ
เตน้ของหัวใจ การท างานของหัวใจห้องล่างซ้าย ระดบัของธาตุเหล็กท่ีไม่ได้จบักบั
โปรตีนทรานสเฟอร์รินในพลาสมา การสะสมธาตุเหล็กในหัวใจ ระดบัของมาลอน
ไดอัลดีไฮด์ในหัวใจ การท างานของไมโทคอนเดรียของหัวใจ การเปลี่ยนแปลง
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ระดบัแคลเซียมในเซลล์กลา้มเน้ือหัวใจ และการแสดงออกของโปรตีนส าหรับการ
เปลี่ยนแปลง การสร้าง และออกซิเดทีฟ ฟอสฟอริเลชันของไมโทคอนเดรีย    รวม
ไปถึงโปรตีนส าหรับการตายของเซลล์แบบมีแบบแผน และการควบคุมแคลเซียม 
ไดถู้กศึกษาประเมินในหนูถีบจกัรทุกตวั 

ผลจากการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่า การได้รับธาตุเหล็กเกินเร้ือรัง
น าไปสู่ การเพ่ิมขึ้นของธาตุเหล็กท่ีไม่ไดจ้บักบัโปรตีนทรานสเฟอร์รินในพลาสมา, 
การสะสมธาตุเหล็กในหัวใจ, ระดบัของมาลอนไดอลัดีไฮด์ในหัวใจ และความดนั
โลหิต การสูญเสียการท างานของไมโทคอนเดรียของหัวใจและความสมดุลของการ
เปลี่ยนแปลงของไมโทคอนเดรีย, การลดลงของการแสดงออกของคอมเพล็กซ์ท่ีส่ี 
และการเปลี่ยนแปลงระดบัแคลเซียมในเซลล์กลา้มเน้ือหัวใจท่ีเสียไป  รวมไปถึง
การสูญเสียความแปรปรวนของอตัราการเตน้ของหัวใจและการท างานของหัวใจ
ห้องล่างซ้ายท่ีเสียไปทั้งในหนูถีบจักรปกติและหนูธาลสัซีเมีย  การรักษาด้วยยา     
ดีเฟอริโพรนหรือยาอีโฟนิดิพีน พบว่าให้ผลดีท่ีคล้ายคลึงกันในการลดระดับ        
ธาตุเหล็กท่ีไม่ได้จบักับโปรตีนทรานสเฟอร์รินในพลาสมา, การสะสมธาตุเหล็ก    
ในหัวใจ, ระดบัของมาลอนไดอลัดีไฮด์ในหัวใจ และปรับปรุงการท างานของ 
ไมโทคอนเดรียของหัวใจให้ดีขึ้น น าไปสู่การปรับปรุงความแปรปรวนของอัตรา
การเตน้ของหัวใจและการท างานของหัวใจห้องล่างซ้ายให้ดีขึ้น โดยไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความดันโลหิต, โปรตีนของการเปลี่ยนแปลงและการสร้างไมโท-    
คอนเดรียของหัวใจ, ออกซิเดทีฟ ฟอสฟอริเลชัน และการตายของเซลล์แบบมี      
แบบแผน รวมไปถึงการควบคุมแคลเซียมท่ีผิดปกติของหัวใจในหนูธาลสัซีเมีย        
ท่ีมีภาวะเหล็กเกิน  จากผลการวิจยัท่ีกล่าวมาน้ีก่อให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัผลของ
ยาดีเฟอริโพรนและยาอีโฟนิดิพีน ต่อหัวใจท่ีมีธาตุเหล็กเกินในหนูธาลัสซีเมีย 
ดังนั้นจึงช้ีให้เห็นว่า การรักษาทางเลือกท่ีปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของไมโท-    
คอนเดรียและการควบคุมแคลเซียมภายใตภ้าวะธาตุเหล็กเกิน คือส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการ
ช่วยเพ่ิมผลของการรักษาให้ดีขึ้นได ้  
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ปัจจัยทางด้านการจัดการปางช้างที่มีผลต่อสวัสดภิาพ 
และสุขภาพของช้าง 

 
ภคันุช  บนัสิทธ์ิ1 

รศ.น.สพ.ดร. กรกฏ   งานวงศ์พาณิชย์2 
รศ.น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ   ทิตาราม3 

ผศ.น.สพ.ดร. วีระศกัดิ์    ปัญญาพรวิทยา4 
Dr. Janine L.  Brown5 

 
 ในอดีตช้างถูกน ามาใช้ชักลากไม้ในอุตสาหกรรมป่าไม้ การยกเลิก
สัมปทานป่าไมใ้นปี พ.ศ. 2532 เป็นผลให้ช้างว่างงานหลายพนัเชือก หลงัจากนั้น
ช้างเหล่าน้ีได้เขา้สู่ธุรกิจการท่องเท่ียวและเติบโตขึ้นจนกลายเป็นปัจจยัส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สวสัดิภาพของช้างเลี้ยงเป็น
ประเด็นท่ีมีการถกเถียงกนัอย่างรุนแรงท่ามกลางกลุ่มนกัท่องเท่ียว นกัวิทยาศาสตร์ 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่าง ๆ เน่ืองจากมีสภาพการท างานและการจดัการของช้างท่ี
หลากหลาย  
 
 
 
 
 
............................................................................................................................. ....... 
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทยแ์ละสัตวแพทยส์าธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์   
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาคลินิกสัตวเ์ลี้ยงและสัตวป่์า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4 อาจารยป์ระจ าภาควิชาคลินิกสัตวบ์ริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
5 Research Physiologist, Smithsonian Conservation Biology Institute, National Zoological Park, USA 
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การศึกษาน้ีจึงได้ท าการส ารวจปางช้างในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
จ านวน 33 ปางช้าง ซ่ึงมีช้างจ านวน 627 เชือก เพ่ือระบุประเภทการจดัการและการ
ท างานของชา้ง นอกจากน้ียงัไดต้รวจประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย สุขภาพเทา้ 
และบาดแผลท่ีผิวหนัง ในช้างจ านวน 122 เชือก ทุก 2-3 เดือน จ านวน 6 ครั้ ง และ
ตรวจระดบัฮอร์โมนความเครียด หรือ กลูโคคอร์ติคอยด์เมตาบอไลตใ์นอุจจาระของ
ช้างจ านวน 84 เชือก เดือนละ 2 ครั้ ง เป็นระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงเป็นช้างท่ีอยู่ในปางชา้ง
ในจงัหวดัเชียงใหม่จ านวน 15 ปางชา้ง และหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นการ
จดัการท่ีส่งผลต่อตวัช้ีวดัทางสุขภาพและสวสัดิภาพเหล่าน้ีโดยใชก้ารวิเคราะห์ทาง
สถิติเพ่ือหาความสัมพนัธ์แบบหลายตวัแปร  

ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างประชากร การท างาน การเลี้ยงดูช้าง ได้แก่ 
สถานท่ีอยู่อาศยั การควบคุมบงัคบั โภชนาการ การดูแลสุขภาพ และการผสมพนัธุ์ 
รวมทั้งการจดัการควาญช้างนั้นมีความหลากหลายมาก ปางชา้งท่ีเปิดกิจการมานาน
มากกว่า 16 ปีเน้นการท ากิจกรรมท่ีหนักกว่า เช่น การขี่ช้างแบบใส่แหย่ง และการ
แสดงความสามารถของชา้ง ส่วนปางชา้งท่ีเปิดกิจการใหม่เนน้กิจกรรมท่ีให้มากกว่า
ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีได้ใกล้ชิดกับช้างและผ่อนคลาย
มากกว่า เช่น ป้อนอาหาร อาบน ้าให้ชา้ง เดินกบัชา้ง เป็นตน้ ชา้งท่ีมีอายุแรกเกิดไป
จนถึง 20 ปี มีสัดส่วนของเพศผูแ้ละเพศเมียท่ีใกลเ้คียงกนั (1:1)  ส่วนช้างท่ีมีอายุ
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนของเพศผูน้อ้ยกว่าเพศเมีย (1:4-1:9.8)  

ช้างส่วนใหญ่ในการศึกษาน้ีมีความสมบูรณ์ของร่างกายมากเกินไปหรือ
อว้น โดยมีคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายเท่ากับ 4 (1 คือผอมมาก, 2 คือผอม,     
3 คือพอดี, 4 คืออว้น, 5 คืออว้นมาก) โดยช้างเพศเมียมีคะแนนความสมบูรณ์ของ
ร่างกายมากกว่าช้างเพศผู ้  การมีแหล่งน ้ าให้ช้างในตอนกลางคืนมีความเก่ียวขอ้ง  
กับคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายท่ีมากขึ้น ช้างส่วนใหญ่มีความรุนแรงของ
ปัญหาสุขภาพเทา้ในระดับเล็กน้อย เช่น เล็บแตกในระดบัต้ืน เล็บงอกยาวผิดปกติ 
โคนเล็บแห้ง เล็บเจริญผิดรูปร่าง หรือมีการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย โดยมีคะแนน
สุขภาพเทา้เท่ากบั 1 (0 คือไม่มีปัญหาสุขภาพเทา้, 1 คือมีปัญหาเล็กนอ้ย, 2 คือมีปัญหา 
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ปานกลาง, 3 คือมีปัญหารุนแรง) ช้างที่อายุมากมีคะแนนสุขภาพเท้าที่มากขึ้น 
ช้างส่วนใหญ่ไม่มีบาดแผลท่ีผิวหนัง โดยมีคะแนนบาดแผลเท่ากับ 0 (0 คือไม่มี
บาดแผล, 1 คือมีบาดแผลท่ีรุนแรงน้อย, 2 คือมีบาดแผลท่ีรุนแรงมาก)   บาดแผล      
ท่ีเกิดจากการใส่แหย่งนั้นพบน้อยมาก ช้างท่ีอายุมากและการพกตะขอมีคะแนน
บาดแผลท่ีมากขึ้น ชา้งท่ีอยู่บนพ้ืนทรายในตอนกลางคืนมีความเส่ียงในการมีบาดแผล 
ท่ีผิวหนงันอ้ยกว่าชา้งท่ีอยู่บนพ้ืนดิน ชา้งเพศเมียมีระดบัฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์
เมตาบอไลต์ต ่ากว่าช้างเพศผู ้ชั่วโมงการท างานท่ีมากขึ้นมีความเก่ียวขอ้งกบัระดบั
ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์เมตาบอไลต์ท่ีลดลง ช้างในปางช้างประเภทให้นักท่องเท่ียว 
สังเกตช้างเท่านั้นมีระดบัฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์เมตาบอไลต์สูงกว่าช้างในปาง
ช้างท่ีให้นักท่องเท่ียวขี่ช้างและชมการแสดงความสามารถของช้าง นอกจากน้ียงั
พบว่าชา้งท่ีถูกล่ามไวใ้นพ้ืนท่ีป่าในตอนกลางคืนมีระดบัฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์
เมตาบอไลตต์ ่ากว่าชา้งท่ีถูกล่ามไวใ้นท่ีโล่งภายในปางชา้ง  

การท างานของช้างท่ีลดความหนักลงในปางช้างท่ีเปิดกิจการใหม่นั้นอาจ
เป็นประโยชน์ต่อสวสัดิภาพของช้าง สัดส่วนของช้างเพศผูท่ี้เพ่ิมขึ้นบ่งบอกถึง
ความส าเร็จในการผสมพนัธุ์ช้างเลี้ยงในระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา และแสดงให้เห็น
ถึงความจ าเป็นของการมีมาตรการในการจัดการช้างเพศผูใ้นอนาคต เน่ืองจาก
จัดการยากกว่าช้างเพศเมีย ทั้งการควบคุมพฤติกรรมและการแยกออกจากฝูงใน
ภาวะตกมนั ปางช้างจ าเป็นตอ้งมีการปรับการจดัการเพ่ือป้องกนัภาวะน ้าหนักเกิน
หรืออ้วน (เช่น ลดปริมาณอาหารเสริมท่ีมีพลังงานสูง) ปัญหาสุขภาพเท้า (เช่น 
หลีกเลี่ยงการให้ชา้งยืนหรือเดินบนพ้ืนแข็ง) และบาดแผล (เช่น ใชอุ้ปกรณ์จบับงัคบั
อย่างเหมาะสม) รวมทั้งปรับการจดัการเพ่ือลดความเครียด เช่น จดัให้อยู่ในพ้ืนท่ี
ธรรมชาติ ให้ชา้งไดอ้อกก าลงักาย และมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  

ผลการศึกษาในครั้ งน้ีจะถูกน าไปพฒันาเป็นมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบติั
ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาการจดัการช้างในธุรกิจการท่องเท่ียว
ต่อไป      นอกจากน้ียงัได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์น้ีในวารสารวิชาการจ านวน   
4 บทความ ดงัน้ี 
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บทบาทระดับเซลล์ของ Glucosidase II Beta Sub-Unit ต่อพฤติกรรม
การเจริญ การตายอย่างมีแบบแผนของเซลล์และความไว 
ต่อยาเคมีบ าบัดในเซลล์มะเร็งปอดชนดิคาร์ซิโนมา 

   
วรพงศ์   เขาดี1 

  รศ.ดร. รัชดา   เครสซ่ี2 

 
มะเร็งปอดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งของประชากรโลกสูง

เป็นอันดับท่ี 1 ในเพศชาย และอันดับท่ี 2 ในเพศหญิง อัตราการเป็นมะเร็งปอด
เปลี่ยนแปลงไปตามเพศ อายุ เช้ือชาติ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ และประวตัิ
การสูบบุหร่ี อตัราการรอดชีวิตท่ี 5 ปี ของผูป่้วยเท่ากบัร้อยละ 15.6 ซ่ึงเป็นอตัราท่ี 
ต ่ากว่ามะเร็งชนิดอื่นแสดงให้เห็นว่าการรักษามะเร็งชนิดน้ียงัไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร ในอดีตท่ีผ่านมาการรักษามะเร็งปอดดว้ยยาเคมีบ าบดัหรือ chemotherapy 
เป็นแนวทางการรักษาท่ีได้รับความนิยมสูงสุด อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยยาเคมี
บ าบดัรุ่นเก่าไม่ไดส่้งผลต่อเซลลม์ะเร็งอย่างจ าเพาะ แต่กลบัส่งผลต่อเซลลป์กติอื่นๆ 
ดว้ย เม่ือไม่นานมาน้ีมีแนวทางการรักษาโรคมะเร็งใหม่เกิดขึ้นคือการรักษาแบบ 

จ าเพาะ (targeted therapy) ซ่ึงจะจ าเพาะต่อ
เซลล์มะเร็งเท่านั้น โดยใช้ตัวยาหรือสาร
ยบัยั้งการส่งสัญญาณท่ีควบคุมการแบ่งตวั 
การเจริญ และการพฒันา ภายในเซลลม์ะเร็ง 
โดยกลไกหลักในการก าจดัเซลล์มะเร็งคือ
การกระตุ้นให้เกิดการตายแบบ apoptosis
อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีมกัพบไดบ่้อยภายหลงั 

………………………………………………………………………………………
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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การรักษาดว้ย target therapy คือเซลลม์ะเร็งมีการปรับตวัโดยเปลี่ยนแปลง pathway 
ท่ีถูก target ท าให้เกิดการดื้อยาในเวลาต่อมา ดงันั้นการ target หลายๆ pathway ใน
เวลาเดียวกนั แตใ่นขณะเดียวกนัก็ยงัคงความจ าเพาะกบัเซลลม์ะเร็งจึงน่าจะวิธีการท่ี
เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกนัการดื้อยาไดใ้นอนาคต 
 Glucosidase II beta subunit (GluII) เป็นโปรตีนชนิด acidic phosphoprotein 
ถูกสร้างมาจากยีน PRKCSH (protein kinase C substrate 80K-H [Homo sapiens]) มี
บทบาทส าคญัอย่างย่ิงยวดในการควบคุมกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
โปรตีนในกลุ่ม N-linked glycoproteins ให้มีโครงสร้างท่ีสมบูรณ์และพร้อมท่ีจะท า
หน้าท่ีได้ต่อไป ตัวอย่างโปรตีนท่ีส าคัญในกลุ่มน้ี ได้แก่  Receptors Tyrosine 
Kinases (RTKs) ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวรับสัญญาณจากภายนอกเซลล์    
ทั้งในรูปของ growth factor, hormones, cytokines และสัญญาณอื่นๆ เพ่ือส่งผ่านเขา้
ในเซลล์และควบคุมให้การเจริญของเซลล์เป็นไปอย่างปกติ และท่ีส าคัญคือมี
รายงานก่อนหนา้น้ีว่า พบความผิดปกติของโปรตีน RTKs ในผูป่้วยมะเร็งปอดได้สูง
ถึงร้อยละ 34-89  

จากการศึกษาก่อนหนา้น้ีของคณะผูว้ิจยัพบว่าโปรตีน GluII มีระดบัการ
แสดงออกท่ีสูงขึ้นอย่างมากในช้ินเน้ือมะเร็งปอด แต่มีระดบัเพียงเล็กนอ้ยในเน้ือเย่ือ
ปกติในผูป่้วยรายเดียวกนั นอกจากน้ียงัพบว่าระดบัการแสดงออกของโปรตีนน้ี
เปลี่ยนแปลงไปเม่ือเซลล์ถูกกระตุน้ให้เกิดความเครียดอย่างเช่น การได้รับรังสี UV 
หรือการถูกกระตุน้ให้เกิด ER stress แสดงให้เห็นว่า GluII มีบทบาทส าคญัในการ
ตอบสนองต่อ stress signals รวมทั้ งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปกติไปเ ป็น
เซลล์มะเร็งด้วย วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบบทบาทของ 
GluII ในการควบคุมการเจริญ การตาย ศกัยภาพในการแพร่กระจาย และความไว
ต่อยาเคมีบาบดั รวมถึงการส่งสัญญาณของโปรตีนกลุ่ม RTKs ในเซลล์มะเร็งปอด
ชนิดคาร์ซิโนมาท่ีมีสถานะของ p53 ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่เซลล ์A549 ซ่ึงมี wild-type 
p53 และ H1299 ซ่ึงไม่มีการแสดงออกของโปรตีน p53 
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 ด าเนินการศึกษาโดยตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นกบัเซลลม์ะเร็งปอดเม่ือมีการยบัยั้ง
การท างาน หรือตดัเอายีนท่ีใช้สร้าง GluII ออก (GluII knockout)  ผลการศึกษาโดย
ใช ้bromoconduritol ซ่ึงเป็นสารท่ีมีฤทธ์ิยบัยั้งการท างานของ glucosidase II อย่างจ าเพาะ 
และตรวจสอบการตายของเซลล์แบบ autophagy และแบบ apoptosis โดยอาศยัเทคนิค 
Western blot และการยอ้มด้วย annexin V-FITC/propidium iodide ตามล าดับ พบว่าเม่ือ
ยบัยั้งการท างานของ GluII จะกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งปอดท่ีศึกษาทั้งสองชนิดเกิด 
autophagy แต่จะกระตุ้นให้เกิด apoptosis ในเฉพาะเซลล์ A549 ซ่ึงยงัมีการท างานของ 
p53 อยู่ อย่างไรก็ตามพบว่าการยบัยั้งกระบวนการ autophagy ภายหลงัการกระตุ้นด้วย 
bromoconduritol จะสามารถบงัคบัให้เซลลท์ั้ง 2 ชนิดเกิด apoptosis ได ้

นอกจากน้ีการศึกษาครั้ งน้ีใช้เทคโนโลยี CRISPR-CAS9 เพ่ือตัดยีน 
PRKCSH ซ่ึ งใช้สร้ าง  GluII ออก (GluII knockout) จากนั้ นท าการศึกษา
คุณสมบตัิของเซลลท่ี์ไดเ้ปรียบเทียบกบัเซลลค์วบคุมในแง่ของ พฤติกรรมการเจริญ
ภายใต้สภาวะท่ีมีปัจจัยการเจริญจ ากัดและศักยภาพในการแพร่กระจาย ได้แก่
ความสามารถในการเจริญโดยไม่ต้องอาศัยพ้ืนผิวสัมผัสของเซลล์ (anchorage 
independent growth) และความสามารถในการเคลื่อนยา้ยของเซลล์ (cell migration 
ability) และตรวจสอบความไวต่อยาเคมีบ าบัดท่ีใช้รักษามะเร็งปอดในปัจจุบัน     
อนัได้แก่ cisplatin และ gefitinib เปรียบเทียบกบัเซลล์ควบคุม ผลการศึกษาพบว่า
เซลลม์ะเร็งปอดท่ีถูกตดัเอายีนท่ีใช้สร้าง GluII ออก มีอตัราการเจริญชา้กว่าเซลล์
ควบคุม โดยในภาวะท่ีมีปัจจยัการเจริญระดบัปกติ (FBS 10%) เซลล์ A549 และ 
H1299 มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการเพ่ิมจ านวนเป็น 2 เท่า หรือ doubling time เพ่ิมขึ้นจาก 
18.9 เป็น 38.5 ชม. และจาก 26 เป็น 30 ชม. ตามล าดบั และอตัราการเจริญท่ีลดลงน้ี
จะเห็นไดช้ดัเจนขึ้นเม่ือเซลลถ์ูกเลี้ยงในอาหารท่ีปัจจยัการเจริญจ ากดั คือในภาวะท่ี
ไม่มี FBS ในอาหารเลี้ยงเซลล์ โดยเซลล์จะมี doubling time เพ่ิมขึ้นจาก 29.3 เป็น 
405 ชม. และจาก 86 เป็น 136 ชม. ในเซล ์A549 และ H1299 ตามล าดบั นอกจากนั้น
เซลล์ท่ีตัดยีน GluII ออกยงัมีความสามารถในการเจริญโดยไม่อาศัยผิวสัมผสั    
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ลดน้อยลง คือลดความสามารถลงเหลือเพียงร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ในเซลล์ 
A549 และเซลล์ H1299 ตามล าดับเม่ือเปรียบเทียบกับเซลล์ควบคุม การกดการ
แสดงออกของ GluII น้ียงัสามารถยบัยั้งความสามารถในการเคลื่อนยา้ยของเซลล์
ได ้โดยยบัยั้งการเคลื่อนยา้ยของเซลลไ์ดถ้ึงร้อยละ 35 ในเซลล ์A549 และร้อยละ 40 
ในเซลล ์H1299  

พบว่าการกดการแสดงออกของ GluII ยงัส่งผลให้เซลลม์ะเร็งมีความไว
ต่อยา cisplatin เพ่ิมมากขึ้ น แต่กลับท าให้เซลล์มะเร็งมีความไวต่อยา gefitinib        
(ซ่ึงเป็นยาในกลุ่ม RTK inhibitor) ลดลงซ่ึงสอดคล้องกบัผลการตรวจสอบการมี
ชีวิตรอดของเซลล์ (clonogenic ability) ภายหลงัการได้รับยาเคมีบ าบดั คือ GluII 
knockout cells มีชีวิตรอดหลังได้รับยา cisplatin ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5 จาก    
ร้อยละ 20 ในเซลล์ควบคุม แต่กลบัมีชีวิตรอดหลงัได้รับยา gefitinib เพ่ิมขึ้นเป็น  
ร้อยละ 60 จากร้อยละ 25 ในเซลล์ควบคุม แสดงให้เห็นว่าฤทธ์ิต่อตา้นมะเร็งของ   
ตดัยีน GluII ออก อาจเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบักลไกการท างานของยา gefitinib 

ผลการตรวจสอบระดบัการส่งสัญญาณของโปรตีนในกลุ่ม RTKs โดยใช้ 
Human RTK Phosphorylation Antibody Array (Abcam) ภายหลงัการตดัเอายีนท่ีใช้
สร้าง GluII ออก พบว่ามีผลท าให้เซลลด์งักล่าว มีระดบัการท างานของโปรตีนใน
กลุ่ม RTKs ลดลงอย่างเด่นชัดโดยมีโปรตีน RTKs จ านวน 51 ชนิด จากทั้งหมด 71 
ชนิด ท่ีมีระดบัการท างานลดลงเหลือนอ้ยกว่าคร่ึงของเซลล์ควบคุม แสดงให้เห็นว่า
ฤทธ์ิต่อต้านมะเร็งของ GluII-knockout น่าจะเกิดจากการกดการท างานของ
โปรตีนในกลุ่ม RTKs นั่นเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบก่อนหน้าน้ีว่าท าไม 
GluII-knockout จึงเพ่ิมความไวของเซลล์ต่อยา cisplatin ซ่ึงอาจเน่ืองมากจากมี
กลไกการออกฤทธ์ิใน pathway ท่ีต่างกนัจึงท าให้มีการเสริมฤทธ์ิกนั แต่กลบัมีผลลด
ความไวของเซลลต์่อยา gefitinib ซ่ึงอาจเป็นเพราะเป็นยา gefitinib ยบัยั้งการท างาน
ของ RTKs เหมือน GluII-knockout นัน่เอง 
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สรุปผลการศึกษาครั้ งน้ีได้แสดงให้เห็นว่าการยบัยั้งการท างานของ GluII 
มีผลกระตุ้นให้ เซลล์มะเร็งปอดเกิดการตายแบบ autophagy และ apoptosis ได้           
ซ่ึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ีว่าโปรตีนน้ีน่าจะมีบทบาทอันส าคัญต่อการควบคุม
โปรแกรมการตายของเซลล์ แต่ท่ีน่าสนใจคือการยบัยั้งกระบวนการ autophagy 
ร่วมกบัการยบัยั้งการท างานของ GluII จะสามารถบงัคบัให้เซลล์ทั้งท่ีมีและไม่มี 
p53 เกิดการตายแบบ apoptosis ไดอ้ย่างมีนยัส าคญั ผลการทดลองยงัแสดงให้เห็นว่า 
GluII-knockout จะมีความบกพร่องในการเจริญ มีศักยภาพในการแพร่กระจาย
และการส่งสัญญาณของกลุ่มโปรตีน RTKs ภายในเซลลล์ดน้อยลงเม่ือเปรียบเทียบ
กับเซลล์ควบคุม แสดงให้เห็นว่าการยบัยั้ง GluII อาจเป็นแนวทางใหม่ในการ
ยบัยั้งการส่งสัญญาณ RTKs หลายๆ เส้นทางสัญญาณในเวลาเดียวกนั แต่การยบัยั้ง
น้ีก็ยงัมีความจ าเพาะต่อเซลล์มะเร็งเน่ืองจาก GluII มีการแสดงออกท่ีต ่ามากใน
เซลล์ปกติ เพ่ือใช้ในการรักษามะเร็งหรือเพ่ิมความไวของเซลลม์ะเร็งต่อยาท่ีจะใช้
รักษาร่วมได้ อย่างไรก็ตามการยบัยั้งการส่งสัญญาณ RTKs มกัจะตามมาด้วยการ
กระตุน้กระบวนการ autophagy ซ่ึงอาจน าไปสู่การอยู่รอดและดื้อยาของเซลลม์ะเร็ง 
ดังนั้นแนวการรักษาน้ีจึงควรต้องใช้ร่วมกับการยับยั้งการเกิด autophagy เสมอ
เพ่ือให้มัน่ใจว่าเซลลเ์กิดการตายแบบ apoptosis ท่ีสมบูรณ์ 
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การตรวจหาเช้ือ Legionella โดยวิธี Dot Blot Assay 
 

พลากร    เคา้แคน1 
ผศ.ดร. อมรรัตน์   อินทรสูต2 
ผศ.ดร. สรศกัดิ์    อินทรสูต3 

 

แบคทีเรียสกุล Legionella  เป็นเช้ือโรคท่ีส าคญัท่ีอาจก่อให้เกิดโรคปอด
อกัเสบในผูป่้วยท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลและเป็นสาเหตุหน่ึงของโรคปอด
อกัเสบในชุมชน  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือ Legionella มีลกัษณะอาการท่ีแตกต่างกนั  
ตั้งแต่มีอาการป่วยเล็กน้อยท่ีไม่รุนแรง เรียกว่า โรคไข้ปอนเตียก (Pontiac fever)  
จนถึงอาการท่ีมีความรุนแรง เรียกว่า โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ (Legionnaires' 
disease)  ซ่ึงมักพบโอกาสติดเ ช้ือสูงขึ้ นในกลุ่มผู ้ป่วยสูงอายุ  มีโรคประจ าตัว 
ภูมิคุม้กนับกพร่อง หรือมีปัจจยัเส่ียงอื่นๆ เช่น การสูบบุหร่ี  โดยส่วนใหญ่ของการ
เกิดโรค Legionnaires ในมนุษย์มักมีสาเหตุมาจากเช้ือแบคทีเรีย L. pneumophila 
serogroup 1 (Lp1) มากถึง 84% 

เ ช้ือ Legionella พบได้ทั่วไปตามแหล่งน ้ าและระบบการกระจายน ้ า  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแหล่งน ้ าในระบบหอหล่อเย็นเป็นปัญหาท่ีส าคัญ ซ่ึงเป็น
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดโรคปอดอดัเสบทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน อย่างไรก็ตามใน
การตรวจหาเช้ือ Legionella ดว้ยวิธีมาตรฐาน คือ การเพาะเลี้ยงเช้ือ ยงัมีขอ้จ ากดัจาก
การทดสอบท่ีมีหลายขั้นตอน กรรมวิธีการทดสอบท่ีใช้ระยะเวลานาน และการ
ตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างน ้ าท่ีปนเป้ือนท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง ดงันั้นการพฒันาวิธีขั้นตอน
การตรวจให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และลดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
รวมทั้งสามารถตรวจวิเคราะห์ไดใ้นปริมาณมาก เพ่ือตอบโจทยก์ารควบคุม ป้องกนั  
การติดเช้ือ Legionella   ซ่ึงอาจเกิดจากสถานโรงพยาบาลและชุมชมได้ดีย่ิงขึ้น 
.................................................................................................................................... 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาจลุชีววิทยา คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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การศึกษาในครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาวิธีการตรวจหาเช้ือ Legionella 
ท่ีใชร้ะยะเวลาสั้น เพ่ือใชส้ าหรับการตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนเช้ือ Legionella ใน
น ้าจากแหล่งต่างๆ เช่น หอหล่อเยน็ เคร่ืองปรับอากาศรวม น ้าจากฝักบวัหรือก๊อกน ้า 
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อ
แอนติเจนของเช้ือ Legionella 3 ชนิด ซ่ึงประกอบไปดว้ยโปรตีนสังเคราะห์ท่ีจ าเพาะ
ต่อเช้ือ Legionella 2 ชนิด คือ synthetic Legionella peptides 1 (SLP1) และ synthetic 
Legionella peptides 2 (SLP2) และสารสกดั Legionella pneumophila extract (LPE) 
ท่ีได้จากเช้ือ     L. pneumophila serogroup 1 (Lp1) โดยการฉีดกระตุน้แอนติเจนแต่
ละชนิดเขา้ใตผิ้วหนังกระต่ายในช่วงระยะเวลา 125 วนั หลงัจากนั้นท าการเก็บซีรั่ม
มาท าการทดสอบความจ าเพาะและความไวของโพลีโคลนอลแอนติบอดี  

ต่อแอนติเจนของเช้ือในกลุ่ม Legionella  
จากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี dot blot แสดงให้เห็นว่า  Rabbit anti-serum 

group 1 สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เฉพาะกับ Lp1 lysate cell ในขณะท่ี Rabbit anti-
serum group 2 สามารถเกิดปฏิกิริยากับ Lp1 cell และ Rabbit anti-serum group 3 
สามารถเกิดปฏิกิริยากบัเช้ือ Legionella ทั้ง 8 สายพนัธุ์  

นอกจากน้ีทางผูว้ิจยัยงัพฒันากรรมวิธีการตรวจเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตรวจวิเคราะห์ได้ดีย่ิงขึ้น โดยพบว่าวิธีการผสมผสานระหว่างการกรองน ้า 
และการใช้ Rabbit anti-serum group 3  ร่วมกับสารส่งเสริมปฏิกิริยา  สามารถใช้   
บ่งบอกถึงความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของเช้ือ Legionella ในหอท าความเย็นได้      
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ด้านสุขภาพและความปลอดภยัของสหราชอาณาจักร   
ในปี 2547  

การศึกษาในครั้ งน้ีเม่ือเปรียบเทียบวิธี dot blot assay กบัวิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือ 
ในการตรวจหาเช้ือ Legionella  พบว่าวิธี dot blot assay ใช้ระยะเวลาเพียง 2-3 
ชั่วโมง ซ่ึงน้อยกว่าวิธีการเพาะเลี้ ยงเช้ือท่ีต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5-7 วัน 
นอกจากน้ีในกรรมวิธีน้ียงัมีค่าใชจ้่ายท่ีนอ้ยกว่า 100-200 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกับวิธี
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ดั้งเดิม รวมทั้งสามารถใช้ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างได้อย่างต่อเน่ือง และ
สามารถตรวจวิเคราะห์ไดจ้ านวนมาก  

นอกจากน้ีทางผูว้ิจยัยงัสามารถผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีท่ีจ าเพาะกับ
เช้ือสายพันธุ์ Lp1 คือ Rabbit anti-serum group 1 และ Rabbit anti-serum group 2     
ท่ีได้มาจากการฉีดกระตุน้ด้วยโปรตีนสังเคราะห์ SLP1 และ SLP2 ตามล าดบั และ
โพลีโคลนอลแอนติบอดีท่ีจ าเพาะกับเช้ือในกลุ่ม Legionella ทั้ง  8 สายพนัธุ์ คือ 
Rabbit anti-serum group 3 ท่ีได้มาจากการฉีดกระตุ้นด้วย LPE ซ่ึงโพลีโคลนอล
แอนติบอดีท่ีจ าเพาะเหล่าน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจ าแนกเช้ือสายพนัธุ์ Lp1 
และเช้ือในกลุ่ม Legionella ได ้โดยการทดสอบดว้ยวิธีการยอ้มดว้ยสารเรืองแสง 

ดงันั้นในการศึกษาวิธี dot blot assay น้ีน่าจะมีโอกาสน าไปพฒันาเพ่ือใช้ใน
การควบคุมการปนเป้ือนเช้ือ Legionella ในแหล่งน ้ าต่างๆ และหอท าความเย็น      
ได้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือในแหล่งน ้ า และสามารถน า   
โพลีโคลนอลแอนติบอดีท่ีจ าเพาะไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบกบัแบบวิธีดั้งเดิม
ได ้รวมทั้งอาจน ามาพฒันาส าหรับการตรวจเช้ือในส่ิงส่งตรวจต่อไปไดใ้นอนาคต  
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ประสิทธิภาพของระบบน าส่งไฮโดรเจลจากข้าว 
ใช้เป็นน ้ายาจุ่มหัวนมหลังรีดในโคนม 

 

รินรดา  โชติกอาภา1 
ผศ.น.สพ.ดร. รักธรรม   เมฆไตรรัตน์2 

ผศ.น.สพ.ดร. สุรชยั   พิกุลแกว้3 
รศ.ดร.ภญ. ศิริพร   โอโกโนกิ4 

 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศไทยมา

มากกว่า 50 ปี และมีการพฒันาเติบโตขึ้นอย่างมากซ่ึงพิจารณาไดจ้ากจ านวนโคและ
ปริมาตรน ้ านมดิบท่ีเพ่ิมขึ้ น 5.28% และ 4.46% ตามล าดับ (ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร, 2560) โรคเตา้นมอกัเสบในโคเป็นปัญหาท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงโคนมทัว่โลก   โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการติดเช้ือแบคทีเรียเขา้สู่เตา้นม  ซ่ึง
เกิดขึ้นได้จากกระบวนการรีดนมท่ีไม่เหมาะสม หรือการติดเช้ือผ่านทางบาดแผล
บริเวณปลายหัวนมเขา้สู่เตา้นม   ซ่ึงโรคเตา้นมอกัเสบได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ
เศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากนั้นเช้ือแบคทีเรีย 
และยาปฏิชีวนะท่ีตกคา้งในน ้านมจากแม่โค 
ท่ีป่วยยงัสามารถส่งผ่านไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ีกดว้ย 
 การป้องกนัโรคเตา้นมอกัเสบท่ีมีประสิทธิภาพ 
มากท่ีสุดไดแ้ก่ การจุ่มหัวนมดว้ยสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการฆ่าเช้ือ ซ่ึงวิธีน้ีสามารถลดการติดเช้ือเขา้สู่เตา้นมไดม้ากกว่า 50% (Nickerson,  
....................................................................................................................................
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทยแ์ละสัตวแพทยส์าธารณสุข  คณะสัตวแพทยศาสตร์   
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาคลินิกสัตวบ์ริโภค  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
4 อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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 2001) แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีน ้ ายาจุ่มหัวนมส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเป็นสารฆ่าเช้ือใน
กลุ่มไอโอดีนและคลอเฮกซิดีน ซ่ึงส่งผลให้เกิดการระคายเคืองบริเวณหัวนม ท าให้
เกิดการหายของแผลบริเวณปลายหัวนมล่าช้า และเหน่ียวน าให้เกิดการติดเช้ือ
แบคทีเรียเขา้สู่เตา้นมได ้จึงเกิดแนวคิดในการพฒันาน ้ายาจุ่มหัวนมท่ีเตรียมจากสาร
ท่ีมีความปลอดภัยต่อตัวโคและผูบ้ริโภค และมีคุณสมบัติทางเภสัชกรรมท่ีช่วย
ส่งเสริมประสิทธิภาพส าหรับการป้องกนัการติดเช้ือผ่านทางเตา้นมได ้  

การพฒันาน ้ ายาจุ่มหัวนมจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีสารออกฤทธ์ิเป็น   
กรดลอริกและกรดแลคติก ซ่ึงจดัเป็นกรดอินทรีย ์ได้รับการรับรองความปลอดภยั
จากองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration) โดยท าการเตรียมใน
รูปแบบของไฮโดรเจลท่ีใช้ขา้วซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย น ามา
ดัดแปรโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติทางเภสัชกรรม (Okonogi และคณะ, 2015) 
น ้ายาจุ่มหัวนมรูปแบบน้ีมีคุณสมบติัในการดูดซับและกกัเก็บตวัยาไวไ้ด้ดีในโครง 
สร้างโมเลกุล เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้เป็นวสัดุน าส่งและปลดปล่อยตวัยาท่ีบริเวณ
เป้าหมายได้ดี ขณะเดียวกนัก็สามารถปกป้องตวัยาจากการท าลายของส่ิงแวดลอ้ม 
ได้ด้วย (Chai และคณะ, 2017) นอกจากนั้นยงัช่วยบรรเทาการแห้งและแตกบริเวณ
ผิวหนงัไดเ้ป็นอย่างดี (Verma และคณะ, 2013)  

จากการศึกษาพบว่าน ้ ายาจุ่มหัวนมไฮโดรเจลจากขา้วท่ีมี 1% lauric acid 
สามารถลดจ านวนเช้ือแบคทีเรียก่อโรคเตา้นมอกัเสบบริเวณผิวหนังหัวนมไดอ้ย่าง 
มีนัยส าคญั โดยสามารถลดจ านวนเช้ือแบคทีเรียก่อโรคเตา้นมอกัเสบได้ประมาณ 
50–70% ซ่ึงผิวหนังบริเวณหัวนมมกัเป็นแหล่งกกัเก็บเช้ือแบคทีเรียท่ีท าให้เกิดการ
ติดเช้ือเขา้สู่เตา้นมได ้ (Monsallier และคณะ, 2012) ส่วนในการศึกษาประสิทธิภาพ
ของน ้ ายาจุ่มหัวนมต่อการป้องกันการติดเช้ือตามธรรมชาติพบว่าน ้ ายาจุ่มหัวนม
ไฮโดรเจลจากขา้วท่ีมีสาร 1% lauric acid สามารถลดเช้ือแบคทีเรียก่อโรคเต้านม
อกัเสบชนิดติดต่อร้ายแรงได้อย่างดี ฉะนั้นน ้ ายาจุ่มหัวนมชนิดน้ีจึงเหมาะท่ีจะใช้
เป็นน ้ ายาจุ่มหัวนมหลังรีดนม และจากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าการใช้น ้ ายาจุ่ม
หัวนมหลังรีดนมสามารถลดการติดเช้ือแบคทีเรียเข้าสู่เต้านมได้ถึง 50-95% 



G r a d  D i g e s t  | 40 

 

 

(Nickerson, 2001) ในการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพร่วมกบัน ้ายาจุ่มหัวนม
ไอโอดีนท่ีใชเ้ป็นประจ าภายในฟาร์ม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าน ้ ายาจุ่มหัวนม
ไฮโดรเจลจากข้าวท่ีมีสาร 1% lauric acid สามารถเป็นทางเลือกใหม่ท่ีน่าสนใจ
ส าหรับใชเ้ป็นประจ าในฟาร์มโคนม เน่ืองจากการใชส้ารเคมีในฟาร์มปศุสัตวก์ าลงั
จะถูกจ ากดัการใชม้ากขึ้นในอนาคตอนัใกล ้อีกทั้งน ้ายาจุ่มหัวนมท่ีพฒันาขึ้นจะช่วย
ลดการสัมผสัของสารเคมีต่อแม่โคและส่งผลให้แม่โคมีสวสัดิภาพสัตวท่ี์ดีขึ้น 
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ขอ้เสนอหลกัของงานวิจยัคือ รัฐชาติไทยสมยัใหม่ท่ีเรารับรู้กนัในปัจจุบนั
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เน้ือหาในแต่ละบทเกิดขึ้ นจากการเข้าไปท าการแยกแยะและถอดร้ือ
องคป์ระกอบทางความคิดหลกัๆ ของงานเขียน “ประวตัิศาสตร์ศิลปะฉบบัทางการ” 
และพยายามท่ีจะสืบคน้ก าเนิดหรือรากทางความคิดตลอดจนลกัษณะส าคญัๆ ท่ี
ประกอบเข้ามาเป็นองค์ความรู้ ชุดน้ี และช้ีให้ เห็นถึงการก่อรูปทางความรู้
ประวตัิศาสตร์ศิลปะในแต่ละยคุสมยัท่ีเขา้ไปสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกบัการสร้างรัฐ
ชาติสมัยใหม่ของไทย  โดยผลการศึกษาท่ีพบได้น า ผู ้วิจัยไปสู่ข้อสรุป ท่ีว่ า 
“ประวตัิศาสตร์ศิลปะฉบบัทางการ” ถือก าเนิดขึ้นอย่างคู่ขนานไปกบัการเปลี่ยนผ่าน
รูปแบบและอุดมการณ์รัฐจาก “รัฐจารีต” มาสู่ “รัฐชาติสมยัใหม่” ท่ีเร่ิมตน้ขึ้นเม่ือ
ราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 โดยความรู้ชุดน้ีถูกประกอบสร้างขึ้ นจากงานเขียน
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ 3 แนวทางหลกัดงัต่อไปน้ี 

แนวทางท่ีหน่ึง ประวตัิศาสตร์ศิลปะ “สกุลด ารงฯ-เซเดส์” ท่ีก่อตวัขึ้นราว
กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 พร้อมๆ ไปกบัการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยส์ยาม 
โดยงานเขียนสกุลน้ีไดเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความชอบธรรมใน
การอธิบายและก าหนดนิยามขอบเขตของรัฐสมบูรณาญาสิทธ์ิให้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็น
ร่างตามท่ีคนไทยรับรู้ในปัจจุบนั ซ่ึงขอ้เสนอน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าควรน าไปสู่การถกเถียง
และแลกเปลี่ยนกบัขอ้เสนอกระแสหลกัในวงวิชาการไทยศึกษาท่ีผ่านมาท่ีอาจจะให้
ความส าคญัมากเกินไปต่อ “แผนท่ีสมยัใหม่” ท่ีมีต่อกระบวนการก่อรูปขอบเขตและ
พรมแดนของรัฐสยามสมยัใหม่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25  

แนวทางท่ีสอง “ประวตัิศาสตร์ศิลปะชาตินิยมและเช้ือชาตินิยม” ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีเร่ิมก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนในราวทศวรรษท่ี 2460 พร้อมๆ กับกระแส
แนวคิด “ชาตินิยมแบบเช้ือชาตินิยม” ท่ีแพร่กระจายไปทัว่โลกในยุคสมยัดงักล่าว 
โดยงานวิจยัช้ินน้ีมีขอ้เสนอท่ีแตกต่างออกไปจากงานศึกษาชาตินิยมไทยกระแส
หลกัคือ งานช้ินน้ีเสนอว่าความคิดตลอดจนเน้ือหาต่างๆ ท่ีนกัชาตินิยมไทยสร้างขึ้น
เพ่ือให้เป็น “จิตวิญญาณ” ของ “ความเป็นไทย” โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ศิลปะสุโขทยั
ในฐานะยุคทองของชาติ” นั้นมิใช่ส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นอย่างอิสระตามแต่จินตนาการ
ของนักชาตินิยมตามท่ีงานศึกษาท่ีผ่านมามกัให้ภาพค าอธิบายไปในแนวทางน้ี แต่
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หลายอย่างเป็นอารมณ์และความรู้สึกท่ีส่งผ่านเงื่อนไขทาง “วตัถุ” ท่ีถูกรับรู้และ
วางรากฐานมาอย่างยาวนานแลว้อย่างนอ้ยตั้งแต่ตน้รัตนโกสินทร์ ดงันั้น แมก้ระแส
แนวคิดชาตินิยมและเช้ือชาตินิยมจะเป็นส่ิงท่ีเพ่ิงเร่ิมตน้ในสังคมไทยไม่นาน แต่
เน้ือหาบางอย่างคือส่ิงท่ีมีรากฐานทางประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน ซ่ึงจะเขา้ใจความ
ซับซ้อนของประเด็นน้ีไดก้็มีเพียงแต่การท าความเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นและ
สังคมท่ีมีต่อโบราณวตัถุสถานต่างๆ เท่านั้น และภายใตแ้นวทางการศึกษาน้ีจะท าให้
เราเขา้ใจไดว้่าท าไมอุดมการณ์ชาตินิยมจึงมีพลงัเป็นอย่างมากต่อผูค้นและสังคม 

จากทั้งสองแนวทางขา้งตน้ เราอาจกล่าวไดว้่า แนวทางแรกเปรียบเสมือน
การนิยามตัวตนหรือ “ร่างกาย” ของรัฐสยามสมัยใหม่ว่ามีหน้าตาทางกายภาพ
อยา่งไร ส่วนงานเขียนแนวท่ีสองคือการอธิบายหัวใจหรือ “จิตวิญญาณ” ของชาติไทย 
ว่าคืออะไร ซ่ึงงานเขียนทั้งสองแนวคือสดมภห์ลกัของส่ิงท่ีเรียกว่า “ประวตัิศาสตร์
ศิลปะฉบบัทางการ” และเป็นหัวใจส าคญัในการก่อร่างรัฐชาติสมยัใหม่ของไทย  

อย่างไรก็ตาม เม่ือส้ินสุดสงครามโลกครั้ งท่ี 2 และโลกกา้วเขา้สู่บรรยากาศ
ของยุค “สงครามเย็น” ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในพนัธมิตร “โลกเสรี” ท่ี
ต่อตา้น “โลกคอมมิวนิสต”์ ได้ท าให้บรรยากาศทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรม เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่อีกครั้ ง  ซ่ึงรัฐไทยจ าเป็นตอ้งปรับตวัผนัแปร 
ไปตามความเปลี่ยนแปลงน้ี    ดงันั้น งานเขียน “ประวตัิศาสตร์ศิลปะฉบบัทางการ” 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐมาโดยตลอดจึงหลีกเลี่ยงไม่ไดท่ี้จะตอ้งปรับเปลี่ยน
ตนเองอีกครั้ งเพ่ือรับกบัสถานการณ์ดงักล่าวจนก่อเกิดเป็นแนวทางท่ีสามท่ีเรียกว่า 
“ประวตัิศาสตร์ศิลปะยุคสงครามเย็น”  ท่ีมีลกัษณะส าคญัคือการปรับแนวทางงาน
เขียนเขา้สู่ความเป็นวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น เน้นการอธิบายโบราณวตัถุสถาน
ภายใตแ้นวคิด “ชาตินิยมสายกลาง” ท่ีปฏิเสธทั้งแนวทาง “ชาตินิยมฝ่ายขวา” ท่ีเน้น
ลักษณะเช้ือชาตินิยมและแนวทางแบบ “ฝ่ายซ้าย” ไปพร้อมๆ กัน ซ่ึงความ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวเกิดขึ้นภายใตก้ารท างานทางความคิดของนักวิชาการท่ีเป็น
คณาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงผูเ้ขียนนิยามงานเขยีนประวตัิศาสตร์
ศิลปะท่ีเกิดขึ้นในยุคน้ีว่า “ส านกัศิลปากร” 
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ลกัษณะส าคญัอีกประการของงานเขียน “ส านักศิลปากร” คือการเผยแผ่
ความรู้สู่มวลชนผ่านงานเขียนท่ีเขา้ใจง่ายและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวิชาการ
รูปแบบใหม่ตามแหล่งโบราณสถานต่างๆ ซ่ึงส่งผลท าให้ความรู้ประวตัิศาสตร์
ศิลปะแพร่กระจายสู่มวลชนในวงกวา้งอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน จนเป็นผลท าให้
การสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมไทยท่ีแฝงอยู่ในความรู้ “ประวตัิศาสตร์ศิลปะฉบบั
ทางการ” ของ “ส านักศิลปากร” มีพลงัและสามารถหยัง่รากลึกลงในสังคมไทยได้
จวบจนกระทัง่ในปัจจุบนั 
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ความเหลื่อมล า้ของประเทศไทยในสามมิติ:  
การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ด้วยเจเนอรัลไลซ์เอนโทรปี 

 
ณัฏฐภทัร์ กิ่งเนตร1 

ศ.ดร. ทรงศกัดิ์  ศรีบุญจิตต์2 
ผศ.ดร. จิราคม สิริศรีสกุลชยั3 
ผศ.ดร. สุพรรณิกา ลือชารัศมี4 

 
 ความเหลื่อมล ้าเป็นหน่ึงใน 17 เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนท่ีก าหนด
โดยสหประชาชาติเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความเหลื่อมล ้าได้รับ
ความสนใจอย่างมากจากผูก้ าหนดนโยบายทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยดว้ย  รัฐบาล
ไทยได้ตั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจระยะยาวเป็น “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580)” โดยหน่ึงในภารกิจของแผนยุทธศาสตร์คือ การส่งเสริมโอกาสทางสังคม
และเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนัด้วยวิธีการต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความเหลื่อมล ้านั้นมี
ความซ ้ าซ้อนในหลายมิติและตอ้งการวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกัน ดงันั้นจึง
ท าการศึกษาครั้ งน้ีเสริมช่องว่างในวรรณกรรมโดยแสดงถึงหลกัฐานเชิงประจักษ์
ผ่าน 3 เร่ืองใหญ่ๆอนัได้แก่ (1) ความเหลื่อมล า้ในมิติของเพศ ผ่านมุมมองความพึง
พอใจในเพศของบุตรของครัวเรือน (2) ความเหลื่อมล า้ทางรายได้ของครัวเรือนผ่าน
มุมมองจากรายไดข้องครัวเรือนแยกรายกลุ่มอาชีพ และ (3) ความเหลื่อมล า้ทางด้าน
ความเส่ียงทางรายได้ผ่านมุมมองของแรงงานในแต่ละกลุ่มอาชีพ 

ส าหรับการศึกษาลกัษณะความพึงพอใจในเพศของบุตร ขอ้มูลการส ารวจ
ครัวเรือนทัว่ประเทศในปี 2558 ไดถู้กใชร่้วมกบัวิธีเจเนอรัลไลซ์แม็กซิมัม่เอนโทรปี

 
……………………………………………………………………………………… 
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2, 3, 4 อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 



G r a d  D i g e s t | 47 

 

 

 

ส าหรับแบบจ าลองตวัเลือกท่ีไม่ต่อเน่ือง ผลจากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนั้นไม่มี
ความล าเอียงในเพศของบุตร แต่เม่ือแยกผลการศึกษาตามระดบัการศึกษาของมารดา 
พบว่า มารดาท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายชอบท่ีจะมีลูกเพศ
ชาย มารดาท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายชอบท่ีจะมีลูกเพศหญิง โดย
ในภาพรวมครอบครัวคนไทยมีความพึงพอใจในเพศของลูกแบบผสม คือ ตอ้งการมี
ลูกผูห้ญิงและลูกผูช้ายอย่างละคน 
 ส าหรับการศึกษารายได้ของครัวเรือนนั้น ได้มีการน าดชันีเจเนอรัลไลซ์
เอนโทรปี และเทคนิคการแยกองคป์ระกอบท่ีหลากหลายมาใช ้ เพ่ือการเปรียบเทียบ 
องคป์ระกอบส่วนย่อยของความเหลื่อมล ้า ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าค่าสัมประสิทธ์ิจีนีท่ี
ใช้กนัอย่างแพร่หลาย จากการใช้ขอ้มูลการส ารวจครัวเรือนแห่งชาติในปี 2558 ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความเหลื่อมล ้ าทางรายได้ภายในกลุ่มมีความรุนแรง
มากกว่าแบบระหว่างกลุ่ม ในด้านแหล่งรายได้ของครัวเรือน รายได้จากการ
ประกอบกิจการมีระดบัความเหลื่อมล ้าสูงท่ีสุด รองลงมาคือรายได้จากการจา้งงาน 
และจากการศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 21 แห่ง พบว่า ภาคเกษตรกรรม การผลิต 
และการคา้ส่งคา้ปลีก มีความเหลื่อมล ้าทางรายไดอ้ย่างมาก นอกจากน้ี ในส่วนของ
ลกัษณะของครัวเรือนนั้น ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ระดบัการศึกษาแมว้่าจะยงัคงเป็น
ปัจจัยส าคัญ แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิดความเหลื่อมล ้ าทางรายได้ ผลกลับ
กลายเป็นว่า สินทรัพยท์างการเงินและความสามารถในการเขา้ถึงสินเช่ือเป็นตวัขับ
เคลื่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของความเหลื่อมล ้าทางรายไดข้องครัวเรือนในประเทศไทย 
 ในส่วนของความเส่ียงทางด้านรายได้ของแรงงาน ได้ใช้ขอ้มูลจากการ
ส ารวจแรงงาน ในปี 2551-2560 ผลการศึกษาพบว่า ไม่ว่าแรงงานจะท างานใน
อุตสาหกรรมใดก็ตาม ความเส่ียงทางรายได้แบบชั่วคราวนั้นมีค่าสูงกว่าความเส่ียง
รายได้แบบถาวร นอกจากน้ี ผลลพัธ์ยงัแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง
ทางรายได ้สูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ การขนส่ง การเกษตร และการผลิต ดงันั้นรัฐบาล
ควรให้ความส าคัญ กับการเกษตรและการผลิต เน่ืองจากทั้งสองภาคมีแนวโน้ม 
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ความเส่ียงด้านรายได้เพ่ิมขึ้ น และมีส่วนแบ่งของประชากร ในประเทศไทย
ค่อนขา้งมาก  

ผลจากการศึกษาความเหลื่อมล ้าใน 3 มิติน าไปสู่ขอ้สรุปเชิงนโยบายได้
ดงัน้ี  

(1) รัฐบาลควรออกนโยบาย และมาตรการการส่งเสริมการมีบุตร   เพราะ
แมว้่าครัวเรือนไทย ไม่มีพฤติกรรมเอนเอียงว่าอยากมีลูกเพศชายหรือลูกเพศหญิง  
แต่ครอบครัวไทยในภาพรวมมีแนวโน้มจะมีลูกไม่เกิน 2 คน โดยเป็นชายและหญิง
อย่างละ 1 คน ซ่ึงสถานการณ์แบบน้ี จะท าให้จ านวนผู้สูงอายุมีมากขึ้ นกว่าวยั
แรงงาน ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ และท าให้ส่งผลต่อภาระการพ่ึงพาท่ีจะ
มีมากขึ้นต่อวยัท างานในอนาคตได้ ท าให้การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าว ัน 
ตลอดจนการออม และการลงทุนในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มลดต ่าลง และ
ฉุดรั้ งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได ้ซ่ึงตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหา
แนวทางปฏิบตัิท่ีเหมาะสมต่อไป 

(2) การจัดเก็บภาษีความม่ังค่ังท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงจ าเป็น เพ่ือท่ีจะลดปัญหา
ความเหลื่อมทางรายได้ของครัวเรือน    อย่างไรก็ตามการบงัคบัใช้ภาษีความมัง่คัง่ 
ไม่ว่าจะเป็นท่ีดิน ท่ีอยู่อาศยั มรดก หรือแมแ้ต่ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น จะตอ้ง
มีการพิจารณาอย่างรอบครอบ เน่ืองจากอาจสร้างความเหลื่อมล ้าระหว่างชนชั้น
รายได้ให้มากขึ้นไปอีก กล่าวคือผลของนโยบายอาจไปมีผลทางลบต่อกลุ่มรายได้
ปานกลาง มากกว่ากลุ่มรายไดสู้ง นอกจากน้ียงัอาจส่งผลทางลบต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจได้   เพราะภาษีดังกล่าวอาจไปลดแรงจูงใจในการลงทุนของกลุ่ม      
นกัลงทุนรายไดสู้ง ซ่ึงเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม 

(3) การกระจายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต้องไม่ถูกละเลย ภาครัฐควร
ส่งเสริมโอกาสในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนให้มากขึ้น ตลอดจนจดัท า
แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีเป็นแหล่งความรู้ให้ประชาชนเข้าถึง เพ่ือสร้างโอกาส
ทางการท าธุรกิจ หรือคน้หาความรู้ใหม่ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมพูนรายได้
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ในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประชาชนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า ประชาชนจะดึงมาใช้ประโยชน์เพ่ือการประกอบอาชีพก็เป็นได้ 
ดังนั้ นภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้ใชแ้พลตฟอร์มท่ีไดเ้ผยแพร่ดว้ยเช่นกนั 

(4) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเช่ือที่หลากหลายรูปแบบให้มากขึน้ เพ่ือใช้ใน
การบริโภค การลงทุน หรือแมแ้ต่ใชเ้ป็นทุนส ารองในช่วงท่ีประสบภยัพิบตัิ ส าหรับ
ในแต่ละระดบัของครัวเรือนท่ีมีความตอ้งการสินเช่ือท่ีแตกต่างกนั เช่น พิโค หรือ 
นาโน ไฟแนนซ์ ส าหรับกลุ่มครัวเรือนท่ีท าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง พีทูพี 
ส าหรับการให้สินเช่ือระหว่างบุคคล หรือแม้แต่ การจัดท าแพลตฟอร์มระดมทุน 
(Crowd funding) ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานท่ีได้รับการแต่งตั้ ง 
ตลอดจนการน าขอ้มูลต่างๆ มาใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือ (Information-based 
lending) ของธนาคารพาณิชย์ ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจไม่น้อยเช่นกัน 
อย่างไรก็ตามโอกาสการเขา้ถึงสินเช่ือท่ีมากขึ้นย่อมมาซ่ึงภาระหน้ีสินท่ีมากขึ้นด้วย
เช่นกนั ดงันั้นการส่งเสริมความรู้ทางการเงินควบคู่ไปดว้ยเป็นส่ิงจ าเป็นไม่แพก้นั 

สุดท้ายน้ี ไม่ว่ามาตรการภาครัฐจะออกมามากเพียงใด ก็ไม่อาจช่วยลด
ปัญหาความเหลื่อมล ้าลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถา้แต่ละมาตรการไม่ไดส้นับสนุน
ซ่ึงกนัละกนั โดยเฉพาะการออกมาตรการแบบ “ปูพรม” หรือพยายามให้เป็น “One 
size fits all” นั้น แมจ้ะท าไดง่้ายและไว แต่ก็ไดเ้พียงแค่บรรเทาปัญหาไดใ้นระยะสั้น
เท่านั้น ไม่ได้ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล ้ าได้อย่างยัง่ยืนในระยะยาว ดงันั้นแล้ว 
หากไม่มีการเร่ิมแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใตค้วามร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ผ่านมาตรการอนัหลากหลายท่ีทยอยออกมาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม ปัญหาความ
เหลื่อมล ้าในไทยก็ยงัคงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป  
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เพศพาณิชย์ข้ามแดนและการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงลาวในพืน้ที่ 
ชายแดนไทย-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
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รศ.ดร. ป่ินแกว้   เหลืองอร่ามศรี2 
ศ.ดร. ยศ   สันตสมบตัิ3 

รศ.ดร. นงเยาว ์  เนาวรัตน์4 

 
การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าความเขา้ใจการต่อสู้ต่อรองของผูห้ญิงลาว

กบัความสัมพนัธ์เชิงอ  านาจชุดต่าง ๆ ในการคา้ประเวณีขา้มแดนในพ้ืนท่ีชายแดน
ไทย-ลาวโดยมีเป้าหมายเพ่ือเลื่อนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง และ
สร้างความเป็นอตับุคคล การศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัเชิงชาติพนัธุ์วรรณาโดยเก็บขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูห้ญิงลาวแรงงานข้ามชาติ อายุระหว่าง 18–28 ปี ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้ประเวณีในร้านคาราโอเกะในเมืองชายแดนสองแห่งของจังหวดั
อุบลราชธานี การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชีวิต  ประจ าวนัของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกร้านคาราโอเกะ การใช้ร้านคาราโอเกะแห่งหน่ึง
เป็นกรณีศึกษา และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องใน
พ้ืนท่ีการศึกษา การท าวิจัยภาคสนามเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557– เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558  

 

 
 
……………………………………………………………………………………… 
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2,3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4 อาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานและพฒันาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 การศึกษาน้ีพิจารณาการคา้ประเวณีของผูห้ญิงลาวแรงงานข้ามชาติใน
ฐานะงานบริการรูปแบบหน่ึงภายใตร้ะบบปลายเปิดเชิงโครงสร้าง ซ่ึงในมุมมอง
ของผูห้ญิงลาวมองว่าแมก้ารขายบริการทางเพศจะเป็นงานท่ียากและล าบาก เพราะ
ตอ้งเผชิญความเส่ียงทั้งทางกฎหมาย ร่างกาย และจิตใจ อีกทั้งยงัลดทอนศกัดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ของพวกเธอ แต่งานน้ีก็สร้างอ านาจในการต่อรองกับ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจชุดต่าง ๆ และโอกาสในการสะสมทุนให้กบัพวกเธอได ้ 

ผลการศึกษาน้ีพบว่า ประการแรก การค้าประเวณีแบบปลายเปิดเชิง
โครงสร้างในร้านคาราโอเกะชายแดนท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือกนัระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีฉ้อฉล ผูป้ระกอบการ และผูห้ญิงลาวแรงงานขา้มชาติ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กบัการหมุนเวียนของทุน แรงงาน และการบริการทางเพศภายใน
อุตสาหกรรมเพศพาณิชยข์า้มชาติ ความร่วมมือดงักล่าวจึงสร้าง “ชายแดนของเพศ
พาณิชย์” ซ่ึงรัฐท้องถิ่น ทุน และเพศมาปฏิสัมพันธ์กันอย่างคลุมเครือ และไม่
แน่นอน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์และการสะสมทุน ย่ิงไปกว่านั้น การเติบโตของ
เพศพาณิชย์ข้ามแดนของผูห้ญิงลาวยังเป็นผลมาจากการสร้างภาพตัวแทนของ
ผูห้ญิงลาวในฐานะร่างกายท่ีแปลกใหม่และเก่ียวข้องกับกามารมณ์ ด้วยเหตุน้ี 
“ชายแดนแห่งเช้ือชาติ/ชาติพนัธุ์และเพศวิถี” จึงถูกประกอบสร้างขึ้นโดยการคา้
ประเวณีของผูห้ญิงลาว เพ่ือให้นิยามความหมายของอตัลกัษณ์ผูช้ายไทยและผู้หญิง
ลาว อนัวางอยู่บนความแตกต่างทางเพศภาวะ เพศวิถี สัญชาติ ชาติพนัธุ์ ชนชั้น และ
อายุ  
 ประการท่ีสอง การเลือกเข้าสู่งานทางเพศของผูห้ญิงลาวมีปัจจยัมาจาก
ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ กอปรกบัอุดมการณ์ทางเพศภาวะ ทุนนิยม
เสรีนิยมใหม่และความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและลาว ซ่ึงส่งผลต่อการ
ท าให้การเคลื่อนยา้ยเป็นเร่ืองของผูห้ญิง ในฐานะลูกสาว และ /หรือแม่ ผูห้ญิงลาว
จากชนบทและกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนท่ีสูงจึงต้องเคลื่อนยา้ยเข้าสู่เมืองใหญ่และ
ประเทศไทยเพ่ือมาเป็นแรงงานรับจ้าง และผูห้ญิงลาวส่วนหน่ึงก็เคลื่อนยา้ยเขา้สู่
การคา้ประเวณีขา้มพรมแดน ในขณะเดียวกนั การคา้ประเวณีขา้มพรมแดนก็กลาย
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มาเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของผูห้ญิงลาวเพ่ือการต่อรองกบัโครงสร้างทาง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เน่ืองจากการค้าประเวณีแบบปลายเปิดเ ชิง
โครงสร้างได้สร้างโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์และอ านาจทางเศรษฐกิจ
ให้กบัผูห้ญิงลาว ตลอดจนการสร้างสัมพนัธภาพระยะยาวกบัลูกคา้ ดงันั้นผูห้ญิงลาว
จึงสามารถเลื่อนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ปรับความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ทางเพศภาวะในครัวเรือน และมีอ านาจต่อรองในตลาดแห่งการคา้เพศ 
 ประการสุดทา้ย ผูห้ญิงลาวสร้างความเป็นผูก้ระท าการภายใตโ้ครงสร้าง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ผ่านการฉวยใชก้ลยุทธ์การต่อรองท่ีหลากหลาย
กบัอ านาจต่าง ๆ ในหลายระดบั ไดแ้ก่ หน่ึง ผูห้ญิงลาวไดส้ร้าง “พ้ืนท่ีท่ีสาม” ขึ้นมา
ในการคา้ประเวณีขา้มพรมแดน ในฐานะพ้ืนท่ีการต่อรอง เพราะผูห้ญิงลาวได้นิยาม
ตนเองกบัอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลาย    ซ่ึงวางอยู่บนความแตกต่างทางอายุ เพศภาวะ   
เพศวิถี อาชีพ ชนชั้นและสัญชาติเพ่ือลดทอนการถูกตีตราทางสังคม  สอง ผูห้ญิงลาว
สามารถใช้เพศวิถี แรงงานทางอารมณ์ และความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด เพ่ือจัดจ าแนก
ลูกคา้ชายไทยและสัมพนัธภาพระหว่างพวกเธอกบัลูกคา้ ซ่ึงน าไปสู่การสร้างความ
ผูกพันทางอารมณ์ การได้รับความช่วยเหลือในเ ร่ืองต่าง ๆ และการได้รับ
ผลประโยชน์ทางวตัถุ  และสาม ผูห้ญิงลาวสามารถปรับใช้ร่างกาย เพศวิถี อารมณ์  
ความเป็นหญิง และภาษา ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นทุนมนุษยแ์ละทุนทางวฒันธรรมในการ
แลกเปลี่ยนกบัทุนทางสังคมและเศรษฐกิจ ดงันั้นพวกเธอจึงมีทรัพยากรหรืออ านาจ
ในการต่อรองกบัลูกคา้เพ่ือผลประโยชน์และการสะสมทุนทางเศรษฐกิจ 
 โดยสรุป การศึกษาน้ีได้ช่วยเพ่ิมเติมมุมมองในการท าความเขา้ใจความ
เป็นผูก้ระท าการของผูห้ญิงในการคา้ประเวณีขา้มชาติ ภายใตบ้ริบทของทุนนิยมเสรี
นิยมใหม่และโลกาภิวตัน์ โดยช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเพศวิถี อารมณ์
ความรู้สึก และความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดในการคา้ประเวณีขา้มชาติ  ซ่ึงผูห้ญิงสามารถ
น ามาใช้เป็นทุนหรือทรัพยากรเพ่ือการต่อรองกบัลูกคา้ภายใตก้ารคา้ประเวณีแบบ
ปลายเปิดเชิงโครงสร้าง และการศึกษาน้ียงัให้ความส าคญักับการท าความเขา้ใจ
บริบทเฉพาะทางประวตัิศาสตร์และการเมืองของการคา้ประเวณี ความซับซ้อนและ
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พลวตัของการคา้ประเวณี ตลอดจนเงื่อนไขท่ีผลกัดนัให้ผูห้ญิงแรงงานขา้มชาติเขา้สู่
การค้าประเวณี เพ่ือไม่ให้ติดกับดักการสร้างภาพเหมารวมว่าการคา้ประเวณีทุก
รูปแบบคือการคา้มนุษย ์และเปิดพ้ืนท่ีให้กบัเสียงและประสบการณ์ของผูห้ญิง ท่ีอยู่
ในการคา้ประเวณี ซ่ึงได้สร้างค าอธิบายว่าด้วยการต่อสู้ดิ้นรนของผูห้ญิงชายขอบ
ทางสังคมภายใตร้ะบบทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ 
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รัฐและสังคมสยามกับการจัดการความรู้สึก :  
ระบอบความสยดสยอง, พ.ศ. 2394-2453 

 
ภทัรนิษฐ์ เกียรติธนวิชญ์1 

ผศ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ2 

 
ความน่ากลวัสยดสยองและการใช้ความรุนแรงเพ่ือปกครองและควบคุม

ประชาชน เป็นส่ิงท่ีเช่ือกนัว่าไม่ควรด ารงอยู่ในสังคมสมยัใหม่ท่ีมีความศิวิไลซ์และ
ปราศจากความเป็นอนารยะ   ทั้งน้ี ตั้งแต่ช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา   
ชนชั้นน าสยามได้นิยามตวัเองเขา้กบั “ความศิวิไลซ์” ตามมาตรฐานตะวนัตกและ
พยายามพฒันาให้สยามมี “อารยะ” ทัดเทียมกับยุโรป   ซ่ึงประวตัิศาสตร์นิพนธ์
กระแสหลกัมกัอธิบายการปฏิรูปประเทศเพ่ือเขา้สู่ความเป็นรัฐสยามสมยัใหม่ตั้งแต่
ยุคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว จนถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวว่าเป็นความพยายามของกษตัริยแ์ละชนชั้นน าในการสร้าง
ความศิวิไลซ์ให้แก่สยาม อีกทั้งมองว่าเป็นการต่อรองทางอ านาจและความสัมพนัธ์
ทางการเมือง และยงัเป็นการต่อรองระหว่างคนในสยามดว้ยกนัเองและระหว่างคน
ในสยามกบัคนในบงัคบัต่างชาติ รวมถึงเป็นการพฒันาประเทศให้มีความเป็นอารยะ
เพ่ือรับมือกับประเทศมหาอ านาจตะวันตก  แต่ผู ้เขียนกลับไม่เห็นด้วยกับ
ประวตัิศาสตร์นิพนธ์กระแสหลกัดงักล่าว รวมถึงเกิดขอ้สงสัยว่า ตลอดระยะเวลาท่ี
ชนชั้นน าสยามด าเนินการปฏิรูปประเทศเพ่ือเขา้สู่ความเป็นรัฐสมยัใหม่นั้น แทจ้ริง
แลว้เป็นการสร้าง “ความเป็นสมยัใหม่” เพ่ือท าให้สยาม “ทดัเทียมกบันานาอารยะ
ประเทศ” จริงหรือไม่ ชนชั้นน าท าให้สยามกลายเป็นประเทศท่ีมีอารยะอย่างไร และ
ใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นการตดัสินความมีอารยะดงักล่าว 

………………………………………………………………………………………
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวตัิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 



G r a d  D i g e s t | 55 

 

 

 

ผู ้เขียนมองว่าในสังคมหน่ึงๆ ล้วนมี “ระบอบความรู้สึก” (Emotional 
Regime) ด ารงอยู่เสมอ ระบอบความรู้สึกคือความพยายามของรัฐหรือผูป้กครองใน
การเขา้มาก ากบัควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมให้แสดง
ออกมาอย่างเหมาะสม หรือแสดงออกมาตามมาตรฐานหน่ึงๆ โดยท่ีรัฐจะมี
มาตรการในการปราบปรามและลงโทษประชาชนผูล้ะเมิดกฎเกณฑ์ท่ีรัฐสร้างขึ้น 
(Reddy 2004)  ระบอบความรู้ สึกท่ีขับเคลื่อนอยู่ในสังคมและสังคม   ล้วนมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด กล่าวคือ ระบอบความรู้สึกส่งผลท าให้สังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละครั้ งก็ย่อมท าให้ความรู้สึกท่ี
ด ารงอยู่เปลี่ยนแปลงไปด้วย   ทั้งน้ี ผูเ้ขียนมองว่าเม่ือสยามเกิดการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ดังท่ีประวตัิศาสตร์นิพนธ์กระแสหลักพูดถึงแลว้ 
ความรู้สึกท่ีด ารงอยู่ในสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามเช่นกนั 

ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่
ของสยามแลว้ ผูเ้ขียนมองว่าในการสร้างความเป็นรัฐสมยัใหม่นั้น รัฐสยามมีการเขา้
มาจัดการและควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคม เพ่ือท าให้อารมณ์บาง
ประเภทกลายเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมและไม่ควรแสดงออก (Elias 2000)  โดยท่ีรัฐ
สยามสมยัใหม่ไดส้ร้างระบอบความรู้สึกชุดหน่ึงขึ้นมา เพ่ือควบคุม ก ากบัพฤติกรรม
ของราษฎรให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีรัฐต้องการ นั่นคือ “ระบอบความสยด 
สยอง” (Regime of Horror) อนัหมายถึง ระบอบความรู้สึกท่ีมีความสยดสยองเป็น
กลไกในการท างาน ซ่ึงความสยดสยองในวิทยานิพนธ์ท่ี ผูเ้ขียนใช้ช้ินน้ีจะจ าเพาะ
หมายความถึง ความรู้สึกกลัว รวมถึงความสะอิดสะเอียนท่ีเกิดจากการพบเห็นหรือ
สัมผัสกับส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศพคนตาย ความเละเทะของ
ร่างกายมนุษย์ท้ังจากการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยและจากการเสียชีวิต รวมถึงการใช้
ความรุนแรงเพ่ือปราบปรามผู้กระท าผิดและการประหารชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ 
นัน่เอง  
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กล่าวให้ถึงท่ีสุดแลว้ วิทยานิพนธ์ช้ินน้ีตอ้งการแสดงให้เห็นถึงบริบทของ
กระบวนการสร้างระบอบความรู้สึกน้ีขึ้นมาในช่วงทศวรรษ 2394-2453 (ค.ศ. 1851-
1910) ท่ีจะสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัสังคมในอีกแง่มุมท่ีงานวิชาการ  
ท่ีผ่านมายังไม่ได้ให้ความส าคัญนัก นั่นคือประวัติศาสตร์ว่าด้วยความรู้สึกใน
สังคมไทย อีกทั้งยงัเป็นการตั้งค าถามกบัสมมติฐานของประวติัศาสตร์นิพนธ์ก่อน
หนา้น้ีท่ีมกัจะทึกทกัเอา “ความเป็นสมยัใหม่” และ “ความเป็นอารยะ” ของสยามใน
พุทธศตวรรษท่ี 25 โดยอตัโนมตัิ 

เดิมทีความสยดสยองท่ีด ารงอยู่ในยุคตน้รัตนโกสินทร์ ทั้งการลงโทษด้วย
ความรุนแรง การรุกล ้าเขา้ไปภายในร่างกายของผูก้ระท าผิด (ลายลกัษณ์ 2478, เล่ม 
2) รวมถึงการข่มขู่ให้สัมผสัหรือจมอยู่กบัส่ิงโสโครกและความเจ็บป่วย (ธรรมปรีชา 
2520) ลว้นมีความเก่ียวพนักบัการประสงคใ์ห้ผูก้ระท าผิดพบเจอกบัความสยดสยอง
แบบขา้มภพชาติและกาลเวลา ท่ีกล่าวไดว้่ามีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือในเร่ืองของ
โลกหนา้  ทว่าในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว สังคมสยามเกิด
การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมท่ีส าคัญใน ทั้งจากปัจจัยภายใน คือ การ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบพุ่งรบมาสู่สังคมแบบสันติ และจากปัจจยัภายนอก คือ 
การติดต่อสัมพนัธ์คา้ขาย รวมทั้งการไดร้ับอิทธิพลทางความคิดจากตะวนัตก  ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมดงักล่าวส่งผลให้ความสยดสยองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
เช่นกนั กล่าวคือ แต่เดิมท่ีความสยดสยองจะผูกติดอยู่กบัความเช่ือในเร่ืองของโลก
หน้า ก็ได้กลายมาเป็นความสยดสยองท่ีอิงอยู่กับผสัสะ ดงัเช่น การมองเห็น การ
ไดร้ับกลิ่น และการสัมผสั จึงกล่าวไดว้่า ความสยดสยองไดเ้ปลี่ยนผ่านจากเร่ืองทาง
พุทธศาสนามาสู่เร่ืองทางกายภาพมากขึ้น ทั้งยงักลายเป็นส่ิงท่ีชนชั้นน าสยามเร่ิม
มองว่า ไม่ดี ไม่งดงาม และท าให้เสียเกียรติยศของพระนคร ( เกษตรศิริ 2547, 121-
123) 

อย่างไรก็ตาม ในสังคมสยามลว้นมีความสยดสยองมากมายปรากฏอยู่ตาม
พ้ืนท่ีสาธารณะอย่างเปิดเผย ดังเช่น ซากศพคนตาย คนป่วยไร้การรักษา สภาพ
บา้นเมืองท่ีสกปรกโสโครกจนกลายเป็นแหล่งบ ารุงเช้ือโรค รวมทั้งการใช้ความ
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รุนแรงเพ่ือลงโทษผูก้ระท าผิด  ทว่าในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปสยามช่วงทศวรรษ 
2430 นั้น ความสยดสยองท่ีปรากฏในสังคมกลบักลายเป็นส่ิงท่ีท าให้ราษฎรและ
สังคมสยามเกิดความรู้สึกหวาดกลวั  สังคมสยามมองว่าส่ิงเหล่านั้นเป็นส่ิงอุจาด     
ท่ีไม่งดงาม สร้างความรู้สึกรังเกียจ และความรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการพบเห็นหรือ
สัมผสั โดยกล่าวได้ว่า  ความสยดสยองได้กลายเป็นปรปักษ์ต่อความศิวิไลซ์และ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  ดงันั้น รัฐและชนชั้นน าสยามจึงจดัการกบัความ
สยดสยองและความรู้สึกในแง่ลบดงักล่าว ผ่านการสร้างกระบวนการท าให้ศิวิไลซ์
โดยมี “ผูจ้ดัการความสยดสยอง” (Managers of Horror)   อนัเป็นสถาบนัท่ีถือก าเนิด
ขึ้นมาพร้อมกับระบบราชการสมัยใหม่เป็นผูด้ าเนินงาน  กล่าวคือ ขุนกะเฬวราก    
จะคอยดูแลและก าจดัซากศพตามพ้ืนท่ีสาธารณะ อนัเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความรู้สึก
อุจาดและความรังเกียจ (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 34 ตอนท่ี 0ก) โรงพยาบาลท าหนา้ท่ี
ดูแลรักษาราษฎรท่ีเจ็บป่วย รวมถึงก าจดัโรคภยัไขเ้จ็บท่ีท าให้ราษฎรเกิดความรู้สึก
สะดุ้งตกใจกลวั หวาดกลวั หวาดเสียว และแตกต่ืนจนตอ้งพากนัอพยพยา้ยถิ่นฐาน
หนีไปอยู่ในป่าหรือชิงฆ่าตวัตาย (กรมพยาบาล ร.5 , ศธ.8.4 ค/17)  กองตระเวนกบั
กรมสุขาภิบาล คอยก าจดัความสกปรกโสโครกตามพ้ืนท่ีสาธารณะ ตวัเมือง และ
แม่น ้าล  าคลอง อนัเป็นแหล่งบ ารุงเช้ือแห่งโรคท่ีสร้างกลิ่นเหม็นเน่าท าลายความสุข
ส าราญของราษฎร (กระทรวงนครบาล ร.5, น.4.1/85)    สนามสถิตยุติธรรมสยาม   
ท่ีเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การศาล และการลงทณัฑ์   โดยละเวน้การใช้ความรุนแรง    
ท่ีสร้างความทุกข์มาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนโทษสถานหนักให้กลายเป็นสถานเบา 
(ลายลกัษณ์ 2478, เล่ม 13) นัน่เอง 

อย่างไรก็ตาม ภายใตก้ระบวนการท าให้ศิวิไลซ์นั้น รัฐสยามไม่ได้ก าจัด
หรือควบคุมความสยดสยองอนัเป็นปรปักษต์่อความศิวิไลซ์ให้พน้ออกไปจากสังคม
หรือการรับรู้ของราษฎรอย่างส้ินเชิงเสียทีเดียว เพราะเม่ือรัฐสยามได้เขา้มาจดัการ
สร้างบรรทัดฐานว่าด้วยความสยดสยอง และดึงเอาความสยดสยองออกจาก
ชีวิตประจ าวนัของราษฎรแลว้ รัฐก็ได้ผูกขาดอ านาจการใช้ความสยดสยองและ
ความรุนแรงอย่างเป็นทางการ และส่งผลให้ความสยดสยองยงัคงด ารงอยู่ภายใน
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สังคมอย่างแยบยลและเป็นทางการมากย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภายใตเ้ง้ือมมือ
ของผู้จัดการความสยดสยอง ดังเช่น โรงพยาบาล ท่ีแม้ว่าจะคอยก าจัดความ
สยดสยองจากโรคภยัไขเ้จ็บและน าตวัราษฎรท่ีป่วยไขม้าดูแลรักษาอยู่ภายในพ้ืนท่ี
ลบัเฉพาะแลว้ แต่โรงพยาบาลกลบักลายเป็นผูส้ร้างความสยดสยองเสียเอง  ดงัจะ
เห็นไดจ้ากเอกสาร รายงานการตรวจตราโรงพยาบาล ว่า ภายในโรงพยาบาลของรัฐ
สยามหลายแห่งนั้น เต็มไปดว้ยของโสโครกมากมายท่ีส่งกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวล
ไปทัว่ ของโสโครกไดก้ลายเป็นแหล่งบ ารุงเช้ือโรคท่ีส่งผลให้ผูป่้วยท่ีนอนพกัรักษา
ตวัอยู่ในโรงพยาบาลตอ้งเสียชีวิตหลายต่อหลายครั้ ง (กรมพยาบาล ร.5, ศธ.8.2 ข/
13)  ทั้งน้ี ความสยดสยองดงักล่าว ท าให้ราษฎรสยามเกิดความรู้สึกหวาดกลัวต่อ
โรงพยาบาล ไม่ไว้วางใจในการรักษาแบบการแพทย์สมัยใหม่จนต้องหนีเจ้า
พนักงานสยามอยู่เร่ือยมา  นอกจากน้ี การลงทณัฑโ์จรผูร้้ายยงัคงเต็มไปดว้ยการใช้
ความสยดสยอง ถึงแมว้่ารัฐสยามจะปฏิรูปปรับเปลี่ยนกฎหมาย ไม่ให้เจ้าพนักงาน
ใชค้วามรุนแรงเพ่ือทรมานร่างกายนกัโทษ  ทว่าใน เอกสารกรมราชเลขาธิการชุดค า
พิพากษา เอกสารกระทรวงนครบาล และเอกสารกระทรวงมหาดไทย  ลว้นปรากฏ
เร่ืองราวการประหารชีวิตนกัโทษตามพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้สึกหวาดกลวั
ให้แก่ราษฎรและสังคมดงัเดิม โดยท่ีรัฐสยามจะมีเหตุผลรองรับว่ามีความจ าเป็นตอ้ง
ปราบปรามให้เด็ดขาดเพราะคนเหล่านั้นลว้นแต่เป็นผูร้้ายฆ่าคนตาย ขดัขืนท าร้าย
เจ้าพนักงานสยาม รวมทั้งสร้างความเสียหายให้แก่สังคมและราษฎรผูอ้ื่น ดงัเช่น 
ผูร้้ายอั้งย่ีและโจรกบฏต่อแผ่นดินท่ีลว้นแต่ท าให้ราษฎรรู้สึกหวาดกลวั (กระทรวง
นครบาล ร.5, น.33/17)  จึงกล่าวไดว้่า ในอีกดา้นหน่ึงนั้น กระบวนการท าให้ศิวิไลซ์
ของรัฐสยามได้สร้างระบอบความสยดสยองขึ้นมา เพ่ือท่ีรัฐและชนชั้นน าสยามจะ
ใช้ขอ้อา้งในภาวะความศิวิไลซ์มาผูกขาดอ านาจในการใช้ความรุนแรงและอ านาจ
เหนือเรือนร่างของราษฎรท่ีมีความเก่ียวพนัไปถึงอ านาจในการอนุญาตให้ตายได้
อย่างถูกตอ้ง ดงัเช่น การออกใบอนุญาตปลงซากศพ และการชนัสูตรพลิกศพ 

กล่าวให้ถึงท่ีสุดแล้ว ในภาวะท่ีรัฐกับสังคมสยามสัมพันธ์กันผ่าน
กระบวนการท าให้ศิวิไลซ์นั้ น รัฐสยามได้สร้างระบอบความสยดสยองขึ้ นมา
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ควบคุมสังคม ภาวะความศิวิไลซ์แบบสยามมีลกัษณะส าคญัอยู่ 2 ประการด้วยกนั 
ประการแรก ในด้านท่ีรัฐสยามสัมพนัธ์กับตะวนัตก รัฐได้เปลี่ยนแปลงตนเองให้
ศิวิไลซ์ด้วยการจดัการกบัความสยดสยองท่ีปรากฏในสังคม เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
พฤติกรรม รวมถึงมารยาท และขนบธรรมเนียมต่างๆ ประการท่ีสอง ในด้านท่ีรัฐ
สยามสัมพนัธ์กบัราษฎร รัฐยงัคงใช้ความสยดสยองและความโหดเห้ียมกบัราษฎร 
โดยท่ีรัฐจะอา้งว่าหากไม่ลงโทษก็จะไม่เกิดความทดัเทียม ไม่เกิดความกา้วหนา้ และ
ศิวิไลซ์เทียบเท่ากบัตะวนัตก  ดงันั้น ภาวะความศิวิไลซ์จึงกลายเป็นเพียงขอ้อา้งท่ีรัฐ
สยามใช้ในการปราบปรามราษฎรหรือโจรผูร้้าย ในขณะเดียวกนั รัฐสยามก็ดึงเอา
ความสยดสยองและรุนแรงมาผูกขาดอยู่ภายใตอ้  านาจแห่งรัฐ หากราษฎรผูใ้ดฝ่าฝืน
ข้อกฎหมาย หรือกระท าการอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ ก็จะถูกรัฐลงโทษโดยการใช้
ความรุนแรงหรือน าความสยดสยองในนามของการลงทณัฑ์มาปราบปราม เพ่ือท า
ให้ราษฎรตระหนกัถึงการมีอยู่ของอ านาจรัฐ อนัจะส่งผลให้การปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
ประเทศและการรวมศูนย์อ  านาจเข้า สู่ศูนย์กลางของรัฐสยามเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ดว้ยเหตุดงัน้ี ความสยดสยองจึงยงัไม่เลือนหายไปจากสังคม 
ทว่ากลบัด ารงอยู่ภายในสังคมไดอ้ย่างแยบยลและเป็นทางการมากขึ้นนัน่เอง 
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การจัดสรรพอร์ทการลงทุนส าหรับเงินดิจิตอล 
ภายใต้ข้อจ ากดัเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น 

 

อภิสิทธ์ิ  อนนัทวรรณ1 
ผศ.ดร.ผทยัรัตน์  ภาสน์พพิฒัน์กุล2 
ผศ.ดร.ชยัวฒัน์  น่ิมอนุสสรณ์กุล3 

 

สกุลเงินดิจิตอล  (cryptocurrency) คือสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการ
ควบคุมการสร้างหน่วยของสกุลเงินและยืนยนัการโอนเงินในการเคลื่อนยา้ยท่ีเป็น
อิสระจากหน่วยงานกลาง เช่น Bitcoin, Dash, และ Dogecoin (Schueffel, 2017). 

ในอนาคต Bitcoin หรือ Cryptocurrency อื่นอาจจะเข้ามาแทนท่ีค่าเงินยูโร, 
ดอลลาร์และและสกุลเงินอื่น ๆ จากรูปท่ี 1 แสดงถึงร้อยละของมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาด (dominance) ในตลาด cryptocurrency ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 งานวิจยั
น้ี เลือกมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดส่ีอันดับสูงสุด  คือ Bitcoin (83.63%), 
Ripple (6.38%), Litecoin (2.97%) และ Ethereum (2.46%)  

โดยทัว่ไปแลว้นกัลงทุนจะมีเหตุผลในการจดัการจดัสรรพอร์ทการลงทุนของ
พวกเขาซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ผลตอบแทนและความเส่ียง  ในปัจจุบนัมกัจะมี
การสร้างพอร์ทการลงทุนท่ีซับซ้อนเพ่ือให้ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้ นเป็นไปตามความ
ตอ้งการ ส่ิงส าคญัของการลงทุนใน cryptocurrency คือตอ้งเขา้ใจการจดัการพอร์ท
ลงทุนท่ีซับซ้อน เน่ืองจากการสร้างพอร์ทการลงทุน 
แบบดั้งเดิมมีปัญหาหลายอย่าง เช่น ผลตอบแทน 
ท่ีคาดหวงัท่ีไม่เป็นสามารถใชไ้ดห้รือผลลพัธ์ท่ีใช ้
ไม่สามารถใชไ้ดใ้นความเป็นจริง นกัลงทุนเหล่านั้น 
ตอ้งการค่าผลตอบแทนท่ีใกลเ้คียงความจริงมากกว่าค่าท่ีประเมินผิด 

............................................................................................................................. ....... 
1 มหาบณัฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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แหล่งที่มา: https://coinmarketcap.com 
รูปที่ 1: ภาพประกอบร้อยละของมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (dominance) ในวนัที่ 1 กนัยายน 
2015 
 

งานวิจยัเล่มน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีวิธีการแบบการจดัสรรระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
(Risk Budgets) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินและการจดัสรรความเส่ียงของพอร์ต
การลงทุน การจดัสรรระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมมีสองวิธีคือ การกระจายสัดส่วน
การลงทุนตามความเส่ียงของแต่ละสินทรัพยเ์ท่า  ๆ กนั (Risk Parity Portfolio)โดย 
Qian (2005). การใช้การจดัสรรระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม ในการจดัสรรพอร์ท
ได้รับความนิยมมากขึ้ นและให้ความส าคัญกับการสร้างพอร์ทท่ีจัดสรรความ
แปรปรวนของพอร์ทอย่างเท่าเทียมกันทั่วสินทรัพย์ นอกจากน้ี ยงัมีการจัดสรร
พอร์ทการลงทุนอีกวิธีการหน่ึงซ่ึงถูกเสนอโดย Maillard และคณะ (2010)  เป็น
วิธีการจดักลุ่มการลงทุนโดยแต่ละหลกัทรัพย์ท่ีลงทุนจะส่งผลต่อความเส่ียงรวม
ของพอร์ทเท่ากัน (Equal-Risk Contribution : ERC)  พวกเขาได้พบคุณสมบัติทาง
ทฤษฎีของพอร์ทลงทุนแบบ ERC และผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าความผนัผวนของ
พอร์ท อยู่ระหว่างพอร์ทความแปรปรวนต ่าสุดและพอร์ทแบบ equal weight 
นอกจากน้ี Zhu และคณะ(2010) ไดศึ้กษาค่าเหมาะสมของการคดัเลือกพอร์ต mean-
variance บนขอ้จ ากดัของสัดส่วนพอร์ตความแปรปรวนโดยตรงท าให้เกิ ดปัญหา 

84%

2%3%
6%5%

PERCENTAGE OF MARKET 

CAPITALIZATION

BTC ETH LTC XRP others

https://translate.google.com/translate?hl=th&prev=_t&sl=auto&tl=th&u=https://coinmarketcap.com/
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non-convex quadratically constrained ห รือ  nonlinear programming problem บน
ผลลพัธ์ของแบบจ าลองท่ีหาค่าเหมาะ หลงัจากนั้นจึงพฒันาอลักอริทึม แบบ branch-
and-bound เพ่ือแกปั้ญหา 

ในงานศึกษาน้ีใช้การจดัสรรระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสมแบบวิธีการจัด
กลุ่มการลงทุนโดยแต่ละหลักทรัพย์ท่ีลงทุนจะส่งผลต่อความเส่ียง ท่ีเป็น 
Conditional value at risk(  CVaR) ของพอ ร์ท ( Portfolio Component Conditional 
Value at Risk( CVaR)) ท่ีเสนอโดย Boudt และคณะ (2010). พวกเขาแสดงให้เห็น
ว่าในการตั้งค่าการจดัสรรพอร์ทและการจดัสรรระดบัความเส่ียงแบบ conditional 
value at risk (CVaR) สามารถหาความเส่ียงท่ีครอบคลุมในการลงทุน 

ส าหรับกระบวนการการสร้างพอร์ทการลงทุนแบบดงักล่าวเป็นการหาค่า
ต ่าสุดของฟังก์ชันจุดประสงค์ท่ีไม่ใช่เชิงเส้นของผลตอบแทนพอร์ทลงทุนและ
ความเส่ียงท่ีอยู่ภายใต้ฟังก์ชันข้อจ ากัดท่ีไม่ใช่เชิงเส้นน าไปสู่การหาพ้ืนท่ี                  
ค่าเหมาะสมแบบ non-convex จากการหาพ้ืนท่ีค่าเหมาะสมดังกล่าว วิธีการหา         
ค่าเหมาะสมท่ีสุดแบบดั้งเดิม (Standard Gradient-based Optimization) ไม่สามารถ
หาค่าได้ ดังนั้ นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงน าวิธีการแบบวิว ัฒนาการเชิงผลต่าง
(Differential Evolution) ท่ีถูกพฒันาโดย Price และ Stone (1997) มาใช้ในการหา   
ค่าเหมาะสมท่ีสุด (Optimization) ในการจดัสรรพอร์ทการลงทุนซ่ึงเป็นวิธีการใหม่
ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีนิยม วิธีการแบบวิวฒันาการเชิงผลต่างมี 4 ขบวนการคือ 
การเ ร่ิมต้นประชากร (initial)  ขบวนการกลายพันธุ์  (Mutation)  ขั้ นตอนทาง
พนัธุกรรมแบบครอสโอเวอร์ (Crossover) และการคดัเลือก (Selection)   นอกจากน้ี
การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดตามวิธีการดังกล่าวยงัสามารถหาค่าเหมาะสมท่ีสุดของ
ระบบ(Global Optimization)   ซ่ึง Yollin (2009) ไดศึ้กษาการแกปั้ญหาดงักล่าวโดย
ใชแ้พคเกจ DEoptim 
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. ประมาณการสัดส่วนและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพอร์ทการ

ลงทุนส าหรับเงินดิจิตอลท่ีประกอบไปดว้ย Bitcoin, Ethereum, Ripple และ Litecoin 
โดยใช้ Optimization ภายใต้ข้อจ ากัดเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น โดยการจัดสรร
พอร์ทการจดัสรรระดบัความเส่ียงแบบ Conditional Value at Risk (CVaR) เหล่าน้ี
ขึ้ นอยู่กับวิ ธีการจัดสรรพอร์ทลงทุน โดยใช้ การจัดสรรสัดส่วนของแต่ละ
หลกัทรัพยเ์ท่า ๆ กนั (Equally-Weighted Portfolio) ภายใตข้อ้จ ากดัแบบเชิงเส้นและ
การจดัสรรพอร์ทแบบ  Minimum CVaR Concentration portfolio ภายใตข้อ้ จ ากดัท่ี
ไม่ใช่เชิงเส้นซ่ึงมองหาสมดุลท่ีดีท่ีสุดระหว่างผลตอบแทนและความเส่ียง  

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละ Optimization ด้วยวิธีการ Return 
Rebalancing 

สรุปผลการศึกษา 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประมาณการสัดส่วนในการลงทุน

ในค่าเงินดิจิตอล การจดัสรรพอร์ทลงทุนแบบดั้งเดิมหรือ standard gradient-based 
optimization มีปัญหาในกรณีของฟังก์ชนัท่ีเหมาะสมไม่สามารถหาได ้ในการศึกษา
น้ีใช้ mean/CVaR concentration เพ่ือเปรียบเทียบพอร์ทลงทุนท่ีเหมาะสมส าหรับ
ค่าเงินดิจิตอล ผลการศึกษาท่ีได้ คือ ค่าท่ีเหมาะสมส าหรับฟังก์ชันขอ้จ ากดัแบบท่ี
ไม่ใช่เชิงเส้นโดย DEoptim ให้ค่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า ค่าท่ีเหมาะสม
ส าหรับฟังก์ชันข้อจ ากัดแบบท่ีเชิงเส้นโดย standard gradient-based optimization. 
โดยมีสัดส่วนการลงทุนดัง น้ี  ลงทุนใน ETH (27.95 %), LTC 27.79%), BTC 
(23.57%) และ XRP(20.69%). ในการท า Return Rebalancing ยงัพิสูจน์ได้ว่าค่าท่ี
เหมาะสมท่ีสุด คือการลงทุนจากพอร์ทแบบ  minimum CVaR Concentration โดย
การใช้ DEoptim  ดงันั้นจากการศึกษาสรุปผลได้ว่าค่าท่ีเหมาะสมส าหรับฟังก์ชัน
ขอ้จ ากดัแบบท่ีไม่ใช่เชิงเส้นมีความเหมาะสมมากกว่าค่าท่ีเหมาะสมส าหรับฟังก์ชัน
ขอ้จ ากดัแบบท่ีเชิงเส้นในการจดัสรรพอร์ทลงทุนในค่าเงินดิจิตอล 



G r a d  D i g e s t | 65 

 

 

 

การพัฒนาแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทยีมส าหรับการคาดการณ์ 
น ้าท่วม ณ สถานีบางระก าและการปรับตัวของชุมชน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  
 

สุภาวดี  ซ้องก๋า1 
ผศ.ดร.ทวี  ชยัพิมลผลิน2 

 
ปัญหาน ้าท่วมเกิดจากปริมาณน ้าท่ีมากเกินศกัยภาพการรองรับของพ้ืนท่ี 

ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน จากสถิติการเกิดน ้าท่วมตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2554 พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของอ าเภอบางระก าประสบกบัน ้าท่วมขงั
เป็นประจ าทุกปี ผูว้ิจยัจึงเกิดขอ้สงสัยต่อสถานการณ์น ้ าท่วมของพ้ืนท่ีในอนาคต 
การปรับตวัของชุมชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางระก าท่ีอาจได้รับผลกระทบจากน ้าท่วมท่ี
เกิดขึ้นทุกปี และประสิทธิภาพของการปรับตวั โดยมีวตัถุประสงค์ คือ 1) พฒันา
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีเหมาะสม            
2) ศึกษาเทคนิคการเพ่ิมตวัแปรขอ้มูลน าเขา้ท่ีเหมาะสมจากแบบจ าลองสภาพอากาศ
และการพยากรณ์อากาศ WRF-ECHAM5 เ พ่ือการคาดการณ์น ้ าท่วมท่ีสถานี          
บางระก า 3) วิเคราะห์พ้ืนท่ีท่ีคาดการณ์ว่าจะไดร้ับผลกระทบจากน ้าท่วมในอนาคต
และการปรับตวัของชุมชนในพ้ืนท่ี 

ผู ้วิจัยเลือกใช้แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network model: ANN) ร่วมกับข้อมูลปริมาณน ้ าฝนกริดรายวันจากแบบจ าลอง
สภาพอากาศและพยากรณ์อากาศ WRF-ECHAM5 ปี พ.ศ. 2535-2552 เป็นขอ้มูล
น าเขา้ และใชร้ะดบัน ้ารายวนัสถานี Y.16 บางระก า เป็นขอ้มูลพยากรณ์ ผลท่ีไดจ้าก
แบบจ าลองน ามาประกอบการวิเคราะห์การปรับตวัของชุมชนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
....................................................................................................................................
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ด้วยแบบจ าลองความกดดันและการปลดปล่อย (Pressure and Release (PAR) 
model) ในส่วนของแบบจ าลองผูว้ิจยัได้เปรียบเทียบวิธีการคดัเลือกขอ้มูลน าเขา้วิธี
สหสัมพนัธ์แบบไขวแ้ละวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน โครงสร้างสถาปัตย-
กรรมเปรียบเทียบชั้นซ่อนเร้น 1 ชั้น และ 2 ชั้น  และโหนดในชั้นซ้อนเร้น n/2 และ 
n โหนด (n แทนจ านวนโหนดในชั้ นข้อมูลน าเข้า ) ใช้กระบวนการเ รียนรู้  
Levenberg-Marquardt (LM) และคดัเลือกการเรียนรู้ของแบบจ าลองท่ีดีสุด 5 อนัดบั
แรก อา้งอิงจากค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of determination: r2) และ
น าผลการพยากรณ์มาท าการค านวณค่าความแตกต่างของระดับน ้ าสูงสุด (Peak 
difference) หรือ PDIFF และใช้เทคนิคการเพ่ิมตวัแปรขอ้มูลน าเขา้ท่ีเหมาะสมจาก
แบบจ าลอง WRF-ECHAM5 ไดแ้ก่ วิธี Moving Window Averaging: MWA (มิติเชิง
พ้ืนท่ี), วิธี Moving window Averaging Time step back: MAT (มิติเชิงเวลา), Moving 
Window Time step back: MWT (มิติเชิงพ้ืนท่ีและเวลา) และทุกตวัแปร 3 วิธีรวมกนั 
และการศึกษาพ้ืนท่ีท่ีคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากน ้าท่วมในอนาคต โดยใช้
ขอ้มูลกริดน ้าฝนรายวนัจากแบบจ าลอง WRF-ECHAM5 ปี พ.ศ. 2578-2607 และ
เลือกแบบจ าลอง ANN ท่ีดีท่ีสุดเป็นแนวทาง น าผลท่ีได้เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีใช้ในการ
เลือกพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบกบัขอ้มูลแบบจ าลองความสูงเชิงเลข พ้ืนท่ีเส่ียงน ้ าท่วม 
รูปร่างของพ้ืนท่ี การวิเคราะห์เหตุการณ์น ้ าท่วม และปัจจยัสืบเน่ืองจากการจดัการ
อุทกภัยในพ้ืนท่ี   นอกจากนั้นได้สัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องและผูน้ า
ชุมชนเก่ียวกับการปรับตัวในพ้ืนท่ีใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ลักษณะน ้ าท่วมและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน 2) การวิเคราะห์การปรับตวัโดยมีชุมชน  
เป็นฐาน   3) การปรับตัวของชุมชนต่อน ้ าท่วมในอนาคต   และ 4) การวิเคราะห์
ความเปราะบางในพ้ืนท่ี 

ผลการศึกษาพบว่า วิธีสหสัมพนัธ์แบบไขวเ้ป็นวิธีการคัดเลือกข้อมูล
น าเขา้ดีท่ีสุด ชั้นซ่อนเร้นท่ีเหมาะสมควรมี 1 ชั้น   และโหนดในชั้นซ่อนเร้นควรมี
เท่ากับตัวแปรในชั้นขอ้มูลน าเขา้ วิธีการเพ่ิมตัวแปรท่ีเหมาะสมควรใช้วิธี MWT   
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีผสมกนัระหว่างมิติเชิงพ้ืนท่ีและมิติเชิงเวลาเขา้ดว้ยกนั ผลการคาดการณ์
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ในอนาคตของสถานี Y.16 พบว่า อาจเกิดน ้าท่วมทุกปี โดยเป็นเหตุการณ์ขนาดกลาง 
(8-10 เมตร) 3 เหตุการณ์ และเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ (>10 เมตร) 27 ปี ภายใน
ระยะเวลา 30 ปี  

ในส่วนของการปรับตวัของชุมชนในอนาคตไดใ้ชแ้บบจ าลองความกดดนั
วิเคราะห์ความเปราะบางในพ้ืนท่ี จึงใช้แบบจ าลองความปลดปล่อย เพ่ือแสดง
ปรับปรุงเงื่อนไขท่ีไม่ปลอดภัย แก้ไขต้นตอสาเหตุของปัญหา เพ่ือให้ชุมชนมี
ศกัยภาพมากขึ้นในการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 
งานวิจัยน้ีได้คัดเลือกต าบลท่านางงามเป็นตัวแทนของพ้ืนท่ีจากปัจจัยทางด้าน
กายภาพ เหตุการณ์น ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554 และปัจจยัสืบเน่ืองจากการจดัการอุทกภยั  

ผลการวิจัยได้สะท้อนให้เห็นว่า การวิเคราะห์แนวทางการปรับตวัของ
ชุมชนจ าเป็นต้องให้ความสนใจทั้งในด้านผลกระทบเชิงกายภาพจากน ้ าท่วมใน
อนาคต และการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายท่ีอาจกระทบต่อวิถี
ชีวิตของประชาชน ในพ้ืนท่ีต าบลท่านางงามชาวบา้นมีวิถีชีวิตอยู่กบัน ้ า โดยมีการ
ปรับตวัตั้งแต่อดีตทั้งในด้านอาชีพและการตั้งถิ่นฐาน เช่น การประมงน ้าจืด มีการ
สร้างบา้นใตถุ้นสูง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีโครงการบางระก าโมเดล  ช่วยลดความ
เส่ียงและเพ่ิมโอกาสให้แก่ชุมชน เช่น เพ่ิมแร่ธาตุให้ดินและพนัธุ์ปลาในช่วงน ้าท่วม 
และมีต้นทุนการจ ากัดศัตรูพืชลดลง และมีน ้ าต้นทุนท่ีช่วยให้ชาวบ้านได้ท านา       
แต่รากฐานของปัญหาท่ีท าให้ความเส่ียงยังคงปรากฏ คือ การพฒันาเศรษฐกิจ
เชิงเดี่ยวท่ีมุ่งเน้นการท านา และอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหว่างภาครัฐและชุมชน 
เกิดความเหลื่อมล ้าในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบ
ชลประทาน รวมไปถึงการช่วยเหลือของภาครัฐไม่ทัว่ถึงในช่วงเกิดภยัในบางพ้ืนท่ี 
ส่งผลต่อความไม่ปลอดภยัแก่ชีวิตของประชาชนหลายประการ โดยเฉพาะกบักลุ่ม
ชุมชนลุ่มน ้ายม เช่น ภาวะหน้ีสิน รายไดต้ ่า ขาดทกัษะอาชีพเสริม ขาดความสามคัคี 
เป็นต้น ฉะนั้นแนวทางการปลดปล่อยความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีศักยภาพ    
เพียงพอท่ีจะเผชิญเหตุการณ์น ้ าท่วมในอนาคต ควรเร่ิมจากการปรับปรุงเง่ือนไขท่ี
ไม่ปลอดภยัอนัเป็นรากฐานส าคญัของความเส่ียงเสียก่อน เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจ
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ท่ีหลากหลาย จดัหาตลาดรองรับผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความ
สามคัคี และกระจายอ านาจในการพฒันาให้เท่าเทียมกนัในแต่ละชุมชน เป็นตน้ เพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพและลดความเปราะบางให้กบัชุมชน 

จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีต่อการศึกษาในอนาคตบางประการ 
ในด้านของแบบจ าลองควรเพ่ิมปัจจยัอื่นนอกจากน ้าฝน ลดความละเอียดของกริด
น ้าฝนจากแบบจ าลอง WRF-ECHAM5 และในด้านการปรับตวัอาจน าเอาแนวคิด 
PAR เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการส่งเสริมการปรับตัวโดยมีชุมชนเป็นฐานต่อไป        
ในขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส่วนของแบบจ าลองหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือสนใจ
ควรให้การสนบัสนุนงบวิจยัเพ่ือต่อยอดการคาดการณ์ระดบัน ้าในพ้ืนท่ี และในส่วน
ของการปรับตวั ภาครัฐควรมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัชุมชนท่ีมีความเปราะบางมาก
ท่ีสุด และผลกัดนัให้ชุมชนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบตัิ วางแผน จนกระทัง่ผลกัดนัเป็น
นโยบาย ทั้งน้ีเพ่ือให้ชุมชนสามารถอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงอย่างปลอดภยัในอนาคต 
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การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   
บวัเร็ว  คนภู1 

รศ.ดร. นฤมล  กิมภากรณ์2 

  
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ตราผลิตภณัฑ์ของนักศึกษา

ต่อหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่      
มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาองค์ประกอบอัตลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และศึกษาความสัมพนัธ์ของการ
รับรู้ตราผลิตภัณฑ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกบัความตั้งใจในการแนะน าผูอ้ื่นมา
ศึกษาต่อ  

ประชากรในการศึกษาครั้ งน้ี คือ นักศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 
2560   เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อ มูล  คือ
แบบสอบถามจะน ามาวิ เคราะห์โดยใช้สถิติ เ ชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)  และใช้สถิติอา้งอิง 
(Inferential Statistics) ไดแ้ก่  

1) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factors analysis) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (confirmatory factor analysis)  เพ่ือลดจ านวนตวัแปร โดยการรวมตัวแปร
อิสระท่ีมีความสัมพันธ์กันให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน เ พ่ือแก้ปัญหาอัน 
เน่ืองมาจากการท่ีตวัแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์สมการความถดถอยมีความ
.................................................................................................................................... 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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สัมพนัธ์กนั (Multicollinearity)  และ 2) การวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) 
เพ่ือวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแนะน าผูอ้ื่นมาศึกษาต่อ  

1)  ผลวิเคราะห์องค์ประกอบ (factors analysis) ด้วยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) ทั้ง 10 องค์ประกอบ  จ านวน 40 ตวัแปร 
พบว่า   
 องค์ประกอบท่ี 1 การรับรู้ อธิพลของคุณค่า ส่ิงท่ีปรากฏ (Effect of 
Instrumental value) การรับรู้ตราผลิตภณัฑข์องนักศึกษาต่อดา้นการรับรู้คุณค่าของ
ส่ือ/ส่ิงท่ีปรากฏ (Instrumental value) อยู่ในระดบัมาก โดยพบว่ามีปัจจยัท่ีส าคญัคือ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคปัจจุบนั รวดเร็วมาก  

องค์ประกอบท่ี 2 การรับรู้อิทธิพลของรูปโฉมท่ีปรากฏ Effect of Appearance 
การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาต่อด้านการรับรู้รูปโฉม (The appearance) และ
อิทธิพลของ (The effect) อยู่ในระดบัมาก โดยพบว่ามีปัจจยัท่ีส าคญัคือ การแต่งกาย
ของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ
อย่างมาก  

องคป์ระกอบท่ี  3 การรับรู้สัญลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์(Branding Logo)  การ
รับรู้ตราผลิตภณัฑ์ของนักศึกษาต่อด้านสัญลกัษณ์ (Logo) อยู่ในระดบั ปานกลาง 
โดยพบว่ามีปัจจยัท่ีส าคญัคือ สัญลกัษณ์ (Logo) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ มีความโดดเด่นแตกต่างจากสถาบนัอื่นอย่างชดัเจน    
 องคป์ระกอบท่ี 4  การรับรู้กายภาพอาคารสถานท่ี (Archi texture) การรับรู้
ตราผลิตภณัฑ์ของนักศึกษาต่อด้านกายภาพ (Physique) อยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า
สถานท่ีตั้งของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีความเป็นธรรมชาติ  สงบ 
ร่มร่ืนอย่างย่ิง   
  องคป์ระกอบท่ี 5 การรับรู้ราคาจากส่ิงท่ีปรากฏ (Price value) การรับรู้ตรา
ผลิตภณัฑ์ของนักศึกษาต่อด้านการรับรู้คุณค่าด้านราคาจากส่ิงท่ีปรากฏ (The cost)  
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อยู่ในระดับมาก โดยพบว่ามีปัจจัยท่ีส าคัญคือค่าเทอมของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่น่าจะไม่แพงมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 บุคลิกภาพของตราผลิตภัณฑ์ (Personality Branding) 
การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาต่อด้านบุคลิกภาพ (Personality) อยู่ในระดบั 
มาก โดยพบว่ามีปัจจยัท่ีส าคัญคือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็น
สถาบนัท่ีมีความน่าไวว้างใจและน่าเช่ือถือ  

องคป์ระกอบท่ี 7 ภาพการสะทอ้นตวัตนของตราผลิตภณัฑก์บัผูใ้ชภ้ายนอก 
ของผูใ้ชต้ราผลิตภณัฑ ์(Customer Branding  Reflection) การรับรู้ตราผลิตภณัฑข์อง
นักศึกษาต่อดา้นความสามารถในการการสะทอ้นตวัตนตราผลิตภณัฑ ์(Reflection) 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่ามีปัจจัยท่ีส าคัญคือ ถ้าเปรียบคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นคนหน่ึงคน คนคนน้ีมีลกัษณะหลายอย่างท่ีเหมือนกบัฉัน  

องค์ประกอบท่ี 8 การรับรู้ภาพลักษณ์แห่งตัวตนของตราผลิตภัณฑ์   :        
มีระบบระเบียบการรับรู้ตราผลิตภณัฑ์ของนักศึกษาต่อด้านการได้มีส่วนร่วมหรือ
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัคณะบริหารธุรกิจดา้นมุมมองจากภายนอก อยู่ในระดบัมาก   โดย
พบว่ามีปัจจยัท่ีส าคญัคือ การได้มีส่วนร่วมหรือส่วนเก่ียวขอ้งกบัคณะบริหารธุรกิจ
ท าให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนท่ีมีเหตุผล  
 องคป์ระกอบท่ี 9  การรับรู้ภาพลกัษณ์แห่งตนของตราผลิตภณัฑ ์ : อ  านาจ
ควบคุมการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาต่อด้านการได้มีส่วนร่วมหรือส่วน
เก่ียวขอ้งกบัคณะบริหารธุรกิจ ดา้นมุมมองจากภายในตนเอง   อยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยพบว่ามีปัจจัยท่ีส าคัญคือ การได้มีส่วนร่วมหรือส่วนเก่ียวข้องกับคณะ
บริหารธุรกิจท าให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนเขม้แข็ง   
  องค์ประกอบท่ี 10  ภาพลักษณ์แห่งตนของตราผลิตภัณฑ์ :  ทันสมัย      
ไม่ยุ่งยาก (Brand Self-Image : In trend and Easy going) การรับรู้ตราผลิตภณัฑ์ของ
นักศึกษาต่อด้านการรับรู้เก่ียวกบัตนเองของบุคลากรในองคก์าร (Self-Image)  อยู่
ในระดบัมาก  โดยพบว่ามีปัจจยัท่ีส าคญัคือ การไดมี้ส่วนร่วมหรือส่วนเก่ียวขอ้งกับ
คณะบริหารธุรกิจท าให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่    
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2) ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) พบว่า มีองค์ประกอบ 
อัตลักษณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจแนะน า ผู ้อื่นมาศึกษาต่อในหลัก สูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่
องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์แห่งตนของตราผลิตภณัฑ์ : ทนัสมยัไม่ยุ่งยาก   การ
สะทอ้นความเป็นตวัตน ความรู้สึกภายในจิตใจ ผ่านทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อ
ตราผลิตภัณฑ์ ด้านการได้ท างานร่วมหรือมีส่วนเก่ียวข้องสัมพันธ์กับคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท าให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนทันสมัย  องค์- 
ประกอบด้านการรับรู้ภาพลกัษณ์แห่งตัวตนของตราผลิตภัณฑ์ : มีระบบระเบียบ  
ด้านการไดมี้ส่วนร่วมหรือส่วนเก่ียวขอ้งกบัคณะบริหารธุรกิจ  ท าให้ฉันรู้สึกว่าฉัน
เป็นคนท่ีมีเหตุผล  และองค์ประกอบด้านการรับรู้ภาพลักษณ์แห่งตนของตรา
ผลิตภัณฑ์ : อ านาจควบคุม ด้านการได้มีส่วนร่วมหรือส่วนเก่ียวข้องกับคณะ
บริหารธุรกิจท าให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนท่ีมีอ านาจเหนือผูอ้ื่น และการไดมี้ส่วนร่วม
หรือส่วนเก่ียวขอ้งกบัคณะบริหารธุรกิจท าให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนเขม้แข็ง  
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กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้า          
เพื่อร่วมเครือข่ายตรวจสภาพอ่างเก็บน ้าในพืน้ทีจั่งหวัดล าปาง 

 
สุเมธ  ธิมา1 

รศ. ศิริพงษ ์  ลดาวลัย ์ณ อยุธยา2 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษากระบวนการพฒันาจิตอาสาและ   

จิตสาธารณะให้กบักลุ่มเกษตรผูใ้ช้น ้ า ให้มีความสมคัรใจเขา้มาเป็นอาสาสมคัรร่วม
เครือข่ายกลุ่มแอพพลิเคชัน่ไลน์ ตรวจสภาพอ่างเก็บน ้าในพ้ืนท่ีไดม้ากขึ้น 2) เพ่ือศึกษา
กระบวนการความร่วมมือระหว่างส านักงานชลประทานท่ี 2  องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรอิสระ กลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้น ้ า ในการตรวจสภาพอ่างเก็บน ้ าในพ้ืนท่ี 
ส านักงานชลประทานท่ี 2 จังหวดัล าปาง  3) ศึกษาหารูปแบบ และลักษณะความ 
สัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายการจัดการตรวจสภาพอ่างเก็บน ้ า ระหว่างส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่น กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้า ในพ้ืนท่ีส านกังาน
ชลประทานท่ี 2 จงัหวดัล าปาง 

 
 
 

 
 
 
__________________ 
 
.................................................................................................................................... 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 



G r a d  D i g e s t | 74 

 

 

 

การศึกษาใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ได้แก่ ผูอ้  านวยการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้น ้ า ทั้งหมด 34 คน          
ผลการศึกษาพบว่า  

1) กระบวนการพฒันาจิตอาสาและจิตสาธารณะ  ให้กบักลุ่มเกษตรผูใ้ชน้ ้ า 
ให้มีความสมคัรใจเขา้มาเป็นอาสาสมคัรร่วมเครือข่ายกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ ตรวจ
สภาพอ่างเก็บน ้ าในพ้ืนท่ี จงัหวดัล าปาง ของส านักงานชลประทานท่ี 2 ได้มากขึ้น 
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อยผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 3 กลุ่ม สามารถสรุปความ
คิดเห็นโดยรวมไดด้งัน้ี  

กระบวนการพฒันาจิตอาสาและจิตสาธารณะให้กบักลุ่มเกษตรผูใ้ช้น ้ า 
ควรเร่ิมจากการจดัอบรม ผูเ้จ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใหญ่บา้น และ
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้น ้ า เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการอ่างเก็บน ้ า เพ่ือสร้าง
ความตระหนักรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากอ่างเก็บน ้ า ท่ีอาจเกิดขึ้นกบัตนเอง
และชุมชน ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง เพ่ือสร้างจิตส านึก ให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้า
มีความรู้สึกหวงแหน เห็นคุณค่าของอ่างเก็บน ้ า สร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ 
เพ่ือให้เกิดความคิดว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาอ่างเก็บน ้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ตลอดเวลา โดยมีส านกังานชลประทานท่ี 2 เป็นแกนน า  

หลังจากนั้ น ควรจัดให้มีการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงเ พ่ือให้กลุ่ม
เกษตรกรผูใ้ช้น ้ า ได้ลงมือท างานจริง ได้เห็นสภาพอ่างเก็บน ้ า รู้จกัวิธีการสังเกตุ
จุดบกพร่องต่างๆได้   ส่วนระยะเวลาการจดัการเรียนรู้ ควรจดัช่วงเสร็จส้ินฤดูการ
เก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถเขา้ร่วมได้ 

ส าหรับเกณฑ์การคดัเลือก ผูเ้ขา้ร่วมเครือข่ายกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ ผูใ้ห้
ขอ้มูลได้ให้ขอ้แนะน าว่า ให้ท าการเชิญชวนเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีการท าเกษตรกรรม
จ านวนมาก หรือผูมี้ท่ีพกัอาศยัอยู่ใกลอ้่างเก็บน ้ า มาร่วมเป็นอาสาสมคัรโดยต้อง
พิจารณาจากผูท่ี้สมคัรใจ เต็มใจ ตั้งใจเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นอาสาสมคัรอย่างแทจ้ริง 

หลงัจากการคดัเลือกผูท่ี้มีความยินดีเขา้มาเป็นอาสาสมคัรแลว้ ตอ้งจดัให้มี
พ่ีเลี้ ยงโดยให้เจ้าหน้าท่ีชลประทานมาท าหน้าท่ีคอยให้ ค  าปรึกษา แนะน า การ
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ท างานตรวจสภาพอ่างเก็บน ้ า เพราะแม้จะได้รับการอบรมความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกบัการดูแลรักษาอ่างเก็บน ้าไปแลว้ แต่ยงัขาดประสบการณ์ ดงันั้นการลงมือท า
โดยมีพ่ีเลี้ยง จากชลประทาน ขณะลงตรวจ จะช่วยสร้างความมัน่ใจให้อาสาสมคัร
ไดม้ากขึ้น นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีจากชลประธานควรลงพ้ืนท่ีร่วมตรวจสภาพอ่างเก็บ
น ้ าร่วมกบัอาสาสมคัร อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ ง เพ่ือทบทวนองค์ความรู้ และควรจดั
ฝึกอบรมให้กบัผูม้าเป็นอาสาสมคัรใหม่ในทุกขั้นตอนดว้ย 

2) ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการเขา้มาร่วมกนัตรวจ
สภาพอ่างเก็บน ้ าในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่าย ควรเร่ิมจากการคดัเลือกชุมชนท่ีมีอ่าง
เก็บน ้าท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง  

การสร้างความร่วมมือระหว่างส านกังานชลประทานท่ี 2 องคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น  และ กลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้น ้ า ในการตรวจสภาพอ่างเก็บน ้ า ผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั้งหมดเห็นดว้ยกบัการท างานร่วมกนัในรูปแบบของเครือข่าย และควรเร่ิมจากการ
คัดเลือกชุมชนท่ีมีอ่างเก็บน ้ าท่ีตั้งอยู่ เพ่ือท าการส ารวจสภาพชุมชน และค้นหา
ขอ้เท็จจริงก่อน  

การสร้างความร่วมมือโดยเร่ิมจาก การร่วมมือกนัระหว่างเจ้าหน้าท่ีจาก
ส านกังานชลประทานท่ี 2  ผูอ้  านวยการกองช่างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และ
ผูใ้หญ่บา้น ลงพ้ืนท่ีร่วมกนั เพ่ือส ารวจสภาพชุมชน เพ่ือคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
สภาพปัญหาของพ้ืนท่ีเป็นล าดบัแรกก่อน เพ่ือทุกฝ่ายจะไดร้ับทราบถึงสภาพปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นจริงและแนวทางในการวางแผนแกไ้ขร่วมกนัได ้ดงัเช่นท่ีผ่านมา พบปัญหา
การใชน้ ้าจากอ่างเก็บน ้า เช่น มีความขดัแยง้ระหว่างชาวบา้น เน่ืองจากหมู่บา้นท่ีอยู่ 
ทา้ยน ้ าไม่ได้รับน ้ าจากอ่างเก็บน ้ า เพราะน ้าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้ ามีไม่มากพอ และ  
ไม่มีระบบคลองดาดคอนกรีตชลประทานไปถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูกอย่างทัว่ถึง  ท าให้น ้ า
เกิดการรั่วซึมระหว่างทาง ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงเกิดการแย่งน ้ากนั ดงันั้น 
ถ้าต้องการให้เกิดความร่วมมือจากทุกกลุ่มอย่างแท้จริง จ าเป็นต้องแก้ไขและ  
หาทางออกของปัญหาความขดัแยง้ท่ีมีอยู่ก่อน   มิฉะนั้น การท ากิจกรรมตรวจสภาพ
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อ่างเก็บน ้ า จะไม่ได้รับการร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้ าด้านท้ายน ้ าอย่าง
แน่นอน 

ในส่วนของการสร้างความร่วมมือ ควรเร่ิมจากการจัดประชุม รับฟัง 
ขอ้คิดเห็น และร่วมวางแผน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างฝ่ายงานฝ่าย
จดัการความปลอดภยัเขื่อนและอาคารชลประทาน ส านักงานชลประทานท่ี 2  กบั 
อาสาสมคัรจากกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้า ตวัแทนทอ้งถิ่น และผูน้ าชุมชน  

3) รูปแบบและลกัษณะความสัมพนัธ์ของ ภาคีเครือข่ายการจดัการตรวจ
สภาพอ่างเก็บน ้ าในพ้ืนท่ีส านักงานชลประทานท่ี 2 จังหวัดล าปาง ระหว่าง 
ส านักงานชลประทานท่ี 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรอิสระ  กลุ่ม
เกษตรกรผูใ้ชน้ ้า ในพ้ืนท่ีส านกังานชลประทานท่ี 2 จงัหวดัล าปาง 

กลุ่มแรก ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการกองช่าง 2 ราย ผูใ้หญ่บา้นบางส่วน 
และตวัแทนกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้าส่วนหน่ึง มีความเห็นว่า ส านกังานชลประทานท่ี 2 
ควรเป็นแกนหลกัของเครือข่าย เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีชลประทาน  มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยั และเป็นผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญ ท่ีสามารถ
ให้ความรู้ ในการปฏิบติังานกบักลุ่มอื่นๆได ้ดงันั้น แกนหลกัในการรวบรวมขอ้มูล
ควรเป็นเจ้าหน้าท่ีของกรมชลประทาน ส่วนแกนหลักในการท างาน ผลักดัน
นโยบาย ควรเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจ เช่น ผูอ้  านวยการกองช่างขององคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น หรือผูอ้  านวยการโครงการชลประทานจงัหวดัล าปาง 

 ผูใ้หญ่บ้านส่วนใหญ่ และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้น ้ าส่วนหน่ึงกลบั     
มีความเห็นว่า แกนน าหลกัควรเป็นกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ า  เช่น ประธานกลุ่มผูใ้ช้น ้ า 
และอาสาสมคัรกลุ่มผูใ้ชน้ ้า เน่ืองจากเป็นผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ีตลอดเวลา  

ส่วนลกัษณะความสัมพนัธ์ของเครือข่ายนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่   โดย 
เฉพาะกลุ่มผูใ้หญ่บา้น มีความเห็นว่า ความสัมพนัธ์ของเครือข่าย ไม่ควรเป็นแบบ
ราชการมากเกินไป  และควรมีลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นแบบแนวราบ เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายสามารถติดต่อ พูดคุย ปรึกษาหารือกนัอย่างไม่เป็นทางการ เพราะหากท าแบบ
เป็นทางการมากเกินไป กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้าอาจไม่กลา้แสดงออก หรือไม่ให้ความ
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ความร่วมมือเท่าท่ีควร  ดงันั้น การพฒันาเครือข่ายให้มีความยัง่ยืน ตอ้งท าให้ทุกภาค
ส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างเขม้แข็ง ตอ้งท าให้
สถานะของสมาชิกในเครือข่าย จากทุกภาคส่วนมีความเท่าเทียมกนั ความสัมพนัธ์
จึงเป็นลกัษณะแนวราบแบบและแบบไม่เป็นทางการ หรือเป็นความสัมพนัธ์ฉันท์
เพ่ือนถา้ท าได้จะสร้างความเขม้แข็งให้กบัเครือข่ายกลุ่มผูใ้ช้น ้ าเป็นอย่างมาก    แต่  
ถา้ใช้ลกัษณะความสัมพนัธ์ในแนวดิ่งแบบเป็นทางการ ในลกัษณะเจ้านายลูกนอ้ง 
จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือ จากกลุ่มผูใ้ชน้ ้าเป็นอย่างมาก 
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สถานการณ์ความเหลือ่มล า้ทางด้านรายได้และปัจจัยที่มีผลต่อ 
การกระจายรายได้ของประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และ 11 
 

ธมกร ขนัธศิริกุล1 
ผศ.ดร.ไพรัช   กาญจนการุณ2 

รศ.ดร.นิสิต   พนัธมิตร3    
ผศ.ดร กญัญ์ชล   วฒันากูล4 

 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระจายรายไดใ้นประเทศไทย 
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559)   ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิปี พ.ศ.2550 พ.ศ.2554 และพ.ศ. 2558 แยก
เป็นรายจังหวดั จ านวน 228 ข้อมูล โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  
 ประเทศไทยไดเ้ร่ิมจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ เป็นแผนการสร้างยุทธศาสตร์และ
ตวัช้ีวดัการพฒันา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 ส่วนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาความยากจนเป็นหลกั 
โดยระบุเป้าหมายสัดส่วนความยากจนของประเทศให้อยู่ในระดบัไม่เกินร้อยละ 12 
ของจ านวนประชากรต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)  ท่ีจะ
เพ่ิมหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาเพ่ือมุ่งพฒันาสู่  “สังคมร่มเยน็เป็นสุข” 
.................................................................................................................................... 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2,3,4 อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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โดยมีเป้าหมายลดสัดส่วนผูอ้ยู่ใตเ้ส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 4 รวมไปถึงสร้าง
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สัดส่วนรายไดข้องกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งสุด 20% แรก ต่อ
รายไดข้องกลุ่มท่ี มีรายไดต้ ่าสุด 20% ไม่เกิน 10 เท่าภายในปี2554 และต่อเน่ืองมาถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งพฒันาภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขบัเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจน
ย่ิงขึ้นในทุกระดบั ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา โดยมีตวัช้ีวดัสัดส่วนรายได้
ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้สูงสุดร้อยละ 10 กบักลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ10 
จะเห็นได้ว่าตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9-11 จะเร่ิมมีการ
มุ่งเนน้และให้ความส าคญักบัการกระจายรายไดข้องประเทศ ผ่านตวัช้ีวดัท่ีส าคญัใน
การลดความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้มีความเท่าเทียม
กนัมากขึ้น 
 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิจีนีสามารถสรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อค่าสัมประสิทธ์ิจีนีมากท่ีสุดไดแ้ก่   
 1. สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัในภาคเกษตรต่อผลิตภณัฑม์วลรวม
ทั้งหมดในจงัหวดั  
 2. สัดส่วนของค่าใชจ้่ายต่อรายไดข้องครัวเรือน  
 3. จ านวนหน้ีสินต่อครัวเรือน 
 4. จ านวนของผูท่ี้อยู่นอกก าลงัแรงงาน  

2. ผลการเปรียบเทียบการกระจายรายได้ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนท่ี 10 และ 11 ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
 1) ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ตวัแปรหุ่นปี (DUMMY YEAR)  
 สัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นปี(DUMMY YEAR) ขอ้มูลปี พ.ศ.2554  ท่ีน า 
มาวิเคราะห์นั้น   มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธ์ิจีนีในทิศทางท่ีเป็นลบ  โดยมีขอ้มูล   
ปี2550 เป็นข้อมูลฐานปีท่ีใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ว่าในช่วง
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แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 10 (ช่วงปี 2550-2554) มีการกระจายรายได้ท่ีเท่าเทียม
กนัมากขึ้น และย่ิงดีขึ้นในปี พ.ศ.2558 โดยพิจารณาไดจ้ากสัมประสิทธ์ิของตวัแปร
ดงักล่าว มีค่าเป็นลบมากกว่าขอ้มูลปี พ.ศ.2554  
 สรุปได้ว่า การด าเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในมาตรการต่างๆ มีผล   
ท าให้มีการกระจายรายไดข้องประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 10 (ช่วงปี 2550-
2554) ดีขึ้ น  และย่ิงดีขึ้ นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 11 (ช่วงปี 2555-2559)  
เป็นไปตามหน่ึงในวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัด้านเศรษฐกิจของแผนพฒันา
เศรษฐกิจ ฉบับท่ี 10 และ 11 ท่ีมุ่งเน้นสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมี
รายได้สูงสุดร้อยละ 10 กบักลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ 10  หรือก็คือการมุ่งเน้นให้
เกิดความเท่าเทียมกนัดา้นรายไดข้องประชากรในประเทศนัน่เอง 
 2)  ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ตวัแปรหุ่นภาค (DUMMY REGION)  
 สัมประสิทธ์ิของตัวแปรหุ่นภาค (DUMMY REGION)  ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอิทธิพลต่อสัมประสิทธ์ิจีนีในทิศทางบวก  แสดงว่าการ
กระจายรายได้ของทั้ง 2 ภาคน้ี  มีความเท่าเทียมกนัน้อยลงอย่างมีนัยส าคญั โดย 
ภาคเหนือ มีการกระจายรายไดท่ี้แย่ท่ีสุด รองลงมาคือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 สรุปไดว้่า  การด าเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในมาตรการต่างๆ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างแผนเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 10 และ 11 มีแนวโน้มท่ีมีการกระจายรายได้ท่ีดีขึ้น แต่เม่ือเปรียบ- 
เทียบระหว่างภูมิภาค 6 ภูมิภาค   พบว่า ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการ
กระจายรายไดท่ี้แย่ลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ    ดงันั้นนโยบายของรัฐบาลท่ีใช้ใน
การแก้ปัญหาการกระจายรายได้ของประเทศไทยยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
เพราะแมว้่าค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ของประเทศโดยรวมจะลดลง แต่เม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคแลว้ยงัมีความเหลื่อมล ้ าด้านการกระจายรายได้อย่าง      
มีนยัส าคญั 



G r a d  D i g e s t | 81 

 

 

 

 3) ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ตวัแปรหุ่นปีร่วมกบัตวัแปรหุ่นภาค (DUMMY 
YEAR *REGION) 
 จากแบบจ าลอง เม่ือน าข้อมูลหุ่นปีร่วมกับตัวแปรหุ่นภาค (DUMMY 
YEAR *REGION)  เพ่ือเปรียบเทียบการกระรายรายไดข้องแต่ละภูมิภาคในแต่ละปี 
กลับพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อสัมประสิทธ์ิจีนี ซ่ึงหมายความว่าเม่ือเปรียบเทียบ
การกระจายรายไดต้ามแต่ละภูมิภาคในแต่ละปี    ไม่มีการกระจายรายไดท่ี้ดีขึ้นอย่าง   
มีนยัส าคญั  
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