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คำนำ 
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สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมในมิติต่างๆ 
 ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนำผลงานทั้ง 20 เรื่องมาจัดทำเป็นสรุป
ความสำคัญที่ได้จากงาน ให้ออกมาเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ต่อไป 
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การสังเคราะห์ การหาลักษณะเฉพาะและการทดสอบสมบัติของไฮโดร
เจลชนิดใหม่ที่มีโซเดียม 2-อะคริลามิโด-2-เมทิลพรอเพนซัลโฟเนตและ 

เจลาตินเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับใช้เป็นวัสดุปิดแผล 
 
อภิชญา กาปัญญา1, ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์  สมสุนันท์2, ดร.โรเบริ์ต  มอลลอย3 

และ รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จริานุสรณก์ุล4 
 

ปัจจุบันนี้ วัสดุปิดแผลที่ใช้โดยทั่วไปมีหลากหลายรูปแบบ เช่น พลาสเตอร์ 
ผ้าก๊อซ แผ่นโฟม หรือ สเปรย์ อย่างไรก็ตามวัสดุดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ
ป ้องก ันส ิ ่ งแปลกปลอมภายนอกเข ้าส ู ่บาดแผล รวมถ ึงการ เพ ื ่อปกก ันการ
กระทบกระเทือนจากปัจจัยภายนอก จึงมีการพัฒนาวัสดุปิดแผล เพื่อช่วยเร่งการสมาน
ของบาดแผล โดยไฮโดรเจลเป็นวัสดุที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
สำหรับนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผล เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความชุ่มชื้น อ่อนนุ่ม มี
สมบัติในการดูดซับสารคัดหลั่งจากบาดแผล รวมถึงยอมให้แก๊สและไอน้ำซึมผ่านได้ดี 
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการรักษาของบาดแผล 

ในงานวิจัยนี้ ได้เตรียมวัสดุปิดแผลชนิด 
ไฮโดรเจล โดยมีองค์ประกอบหลักได้แก่  
โซเดียม 2-อะคริลามิโด 2- เมทิลพรอเพนซัลโฟเนต  
(sodium 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate)   
เนื่องจากมอนอเมอร์ชนิดนี้มีลักษณะเด่น 
ทางโครงสร้างโมเลกุลโดยมีโครงสร้างคล้ายกับ 
สาร Proteoglycan ที่อยู่ในเมทริกซ์ของบาดแผล 
 
1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2,3 อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4 อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การผลิตวัสดุทางชีวภาพโดยนำสารที่มีโครงสร้างคล้ายกับสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือ
เรียกว่าการจำลองหรือเลียนแบบสารทางชีวภาพ (biomimesis) เป็นประโยชน์และถูก
นำมาใช้ในการพัฒนาวัสดุทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง รวมถึงมีคุณสมบัติในการดูด
ซับของเหลวที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบได้อย่างดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการ
นำมาสังเคราะห์เป็นวัสดุปิดแผล เพื่อที่จะสามารถดูดซับสารคัดหลั่งจากบาดแผลได้ใน
ปริมาณมาก ในงานวิจัยนี ้ได้นำมอนอเมอร์ชนิดนี ้มาสังเคราะห์ ร่วมกับเจลาติน 
(gelatin) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติเพื่อเป็นการพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของไฮโดรเจล 
ได้แก่ ความยืดหยุ่น และความคงทนต่อแรงดึง รวมถึงการยึดติดผิวที่ดี ทำให้ง่ายและ
สะดวกสบายต่อการใช้งานและลดอาการบาดเจ็บในขณะเปลี่ยนวัสดุปิดแผล จากผล
การศึกษา พบว่า เจลาติน ช่วยส่งเสริมความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility) 
และช่วยส่งเสริมให้เซลล์แบ่งตัวและเพิ่มจำนวน (Proliferation) ได้เร็วขึ้น เพื่อเป็นการ
เร่งกระบวนการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อและทำให้บาดแผลหายเร็วยิ่งขึ้น และในงานวิจัยนี้ 
ได้ศึกษาการเติม พอลิเอทิลีน ไกลคอล (poly ethylene glycol) ซึ่งเป็นสารเพิ่มความ
ชุ่มชื้น (humectant) ให้แก่ไฮโดรเจล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความชุ่มช้ืน
ของวัสดุปิดแผลและเพื่อให้กระบวนการรักษาบาดแผลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาการเพิ่มความสามารถในการต้านแบคทีเรียของวัสดุ
ปิดแผล โดยการเติมยา Chlorhexidine gluconate ซึ่งเป็น antiseptic ในไฮโดรเจล
ที่สังเคราะห์ขึ้นได้ ศึกษาปริมาณของยาที่เหมาะสมต่อการต้านการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียทั้งแกรมบวก และแกรมลบ โดยที่ไม่เป็นพิษต่อเซลลผ์วิหนัง จากผลการศึกษา
ในภาพรวม พบว่า วัสดุปิดแผลที่เตรียมได้ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุปิดแผลในอุดม
คติ กล่าวคือ มีความสามารถในการดูดซับสารคัดหลั่งจากบาดแผลได้ดี ให้ความชุ่มชื้น
กับบาดแผล มีอัตราการผ่านของไอน้ำที ่เหมาะสม ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ รวมถึงมี
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ความสามารถในการต้านแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ
อย่างยิ่งของวัสดุปิดแผล ท่ีจะช่วยเพิ่มอัตราการหายของบาดแผลได้ 
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การออกแบบและสร้างซิปขนาดจุลภาคในการแยกสเปิร์ม X และ Y  

โดยการใช้เทคโนโลยีระบบกลไฟฟ้าจุลภาค 
 
ชาลิณี พิพัฒนพิภพ1, รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกลุ2, ผศ.ดร.อรรถพล สมทุคุปติ์3,             
ผศ.ดร.วสวัชร นาคเขียว4 และ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์5   
 

งานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ของไหลจุลภาคสำหรับการ
แยกสเปิร์มโดยใช้เทคโนโลยีระบบกลไฟฟ้าจุลภาคเพื่อทำการแยกสเปิร์ม X และ Y  
ระบบกลไฟฟ้าจุลภาคคือ ระบบหรืออุปกรณ์ขนาดเล็กระดับไมโครเมตร (10-6ของ
เมตร) ประกอบด้วยโครงสร้างทางกลและการขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าซึ่งทั้งสองส่วนถูก
สร้างด้วยก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ร ะ ดั บ ไ ม โ ค ร เ ม ต ร (Microfabrication) พร้อม
กับการนำเทคนิคกลของไหลจุภาคในการสร้างอุปกรณ์ของไหลจุลภาคหรืออุปกรณ์ไม
โครฟลูอิดิกชิปเข้ามาสร้าง โดยการออกแบบช่องการไหลและการผลิตด้วยเทคนิคช็อปลิ
โทรกราฟี (Soft lithography) เพื่อเพิ่มโอกาสในการคัดแยกสเปิร์ม ซึ่งระบบการคัด
แยกนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระบบหลักๆ คือ 1. ระบบการคัดแยกตัวอสุจิแข็งแรงออกจาก
สเปิร์มที่อ่อนแอ 2. ระบบการตรวจนับเซลล์และการเรียงเซลล์ 
เป็นเชิงเดี ่ยว และ3. ระบบการคัดแยกอสุจิ X และ Y  โดยถูกนำเสนอผ่านการใช้
อุปกรณ์บนห้องปฏิบัติการ (lab-on-a-chip) ซึ่งการทดลองนี้จะเริ่มจากการนำน้ำเช้ือ
จากวัวซึ่งเป็นอสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาใช้ในการทดลอง 

 
 

 
1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2,3,4 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5 อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระบบที่หนึ่ง ระบบการแยกอสุจิที่แข็งแรงออกจากตัวอสุจิที่ไม่แข็งแรงใช้
หลักการไหลแบบราบเรียบในระบบของไหลจุลภาคในโครงสร้างที่เป็นรูปตัววาย โดยได้
ทำการออกแบบด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DoE) 
และทำการวิเคราะห์ผลด้วยแบบจำลองสถานการณ์ (COMSOL) และนำมาเข้า
โปรแกรมการวิเคราะห์ผล Minitabสำหรับการได้มาซึ่งโครงสร้างที่ดีที่สุด ซึ่งผลการ
ทดลองนี้สามารถได้ค่าที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบที่ความพึงพอใจสูงสุด 97.99% 
และนำผลจากค่าที่ดีที่สุดทำการสร้างอุปกรณ์การคัดแยกอสุจิด้วยเทคนิคช็อปลิโทรก
ราฟี ซึ่งมีความสำเร็จในการแยกตัวอสุจิที่แข็งแรงออกจากอ่อนแอได้ที่ 95.33% โดย
ข้อผิดพลาดของผลการทดลองจากโปรแกรมเมื่อเทียบกับผลการทดลองจริงคือ 1.09% 
และข้อผิดพลาดของเป้าหมายเท่ากับ 1.05%เท่านั้น จากการทดลองพบว่าตัวอสุจิที่
เคลื่อนไหวมีความแข็งแรงจะถูกแยกออกจากตัวอสุจิที่ไม่เคลื่อนไหลหรืออ่อนแอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบที่สองเป็นระบบการตรวจนับเซลล์และการเรียงเซลล์เป็นเชิงเดี่ยวโดย
อาศัยการวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าและการออกแบบลักษณะช่องการไหลแบบเชิงเดี่ยวให้มี
ขนาดพอเหมาะกับตัวอสุจิเพื่อจัดเรียงเซลล์อสุจิสามารถว่ายผ่านพื้นที่การตรวจสอบที
ละหนึ่งโดยการวัดค่าความต้านทานของตัวอสุจิซึ ่งจะถูกวัดโดยเครื ่องวัด RLC และ
แสดงผลด้วยโปรแกรม LabVIEW ที่ได้สร้างขึ ้นมาเฉพาะสำหรับใช้ในการตรวจนับ
สเปิร์ม ค่าความถูกต้องของผลการทดลองเทียบกับค่ามาตรฐาน CASA คือ 94.76% 
โดยมีค่าความเชื ่อมั่นที่มีนัยสำคัญที่ 99.97% ของค่าสัมประสิทธิ ์การตรวจวัด (R-
squared)   

ระบบที่สาม ระบบการคัดแยกสเปิร์ม X และ Y โดยการคัดแยกนี้จะอาศัย
หลักท่ีว่าพ้ืนผิวของอสุจิที่มีประจุบวกและลบแตกต่างกัน จากโครงสร้างที่ได้สร้างขึ้นใน
รูปแบบของตัววายแล้วทำการประยุกต์ใช้ หลักการแยกประจุไฟฟ้าได้รับการดัดแปลง
มาจากหลักการอิเลคโตรโฟเรซิส โดยการสร้างข้ัวอิเล็กโทรดคู่ที่ทำจากฟิล์มโลหะบาง ๆ 
ถูกนำมารวมไว้ในระบบของไหลจุลภาคและได้ทำการศึกษาการแยกสเปิร์มโดยการใช้



G r a d  D i g e s t  | 7 

 
 

เม็ดลูกปัดมีประจุโดยอนุมานให้เป็นตัวอสุจิ X และY ซึ่งผลจากต้นแบบการแยกเม็ด
ลูกปัดที่มีประจุโดยการใช้หลักการแยกด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าขึ้นบนชิปแล้วสร้างช่อง
ทางการไหลระดับไมโครเมตรแบบรูปตัววาย พบว่าสามารถทำการแยกเม็ดลูกปัดที่มี
ประจุลบได้ถึง 91.01% และ ประจุบวก 81.82% อย่างไรก็ตามตัวอสุจิวัวที่เคลื่อนย้าย
ได้ตลอดเวลาในการทดลองไม่สามารถแยกออกได้โดยการใช้อุปกรณ์นี้เนื่องจากการ
สนามไฟฟ้าไม่แข็งแรงพอที่จะดึงดูดตัวอสุจิเองได้ ดังนั้นวัสดุคาร์บอนนาโนทิวชนิด
หลายชั้น(WMCNTs) จึงถูกนำมาสร้างขึ้นเป็นอิเล็กโทรดและถูกรวมไว้ในอุปกรณ์ของ
ไหลจุลภาคเพื่อดึงดูดตัวอสุจิที ่มีประจุไฟฟ้า โดยการใช้หลักการสร้างอุปกรณ์ด้วย
เทคนิค X-ray Lithography  จากการทดลองพบว่าผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ
เพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ/อาร์เอ็นเอที่ศึกษาอย่างจำเพาะและสามารถติดตามวัดปริมาณการ
เพิ่มจำนวนของดีเอ็นเอ/อาร์เอ็นเอเป้าหมายได้ (PCR real-time) พบว่าการคัดแยก
สเปิร์ม X และ Y สามารถทำการคัดแยกสเปิร์ม X ได้ที่ 51.29% และสเปิร์ม Y ได้ที่ 
74.62%  

งานทดลองนี้ได้ทำการทดลองโดยการใช้ตัวอย่างอสุจิจากวัวซึ่งถือว่าเป็นสัตว์
เศรษฐกิจของประเทศและมีมูลค่ามหาศาล หากสามารถทำการคัดแยกน้ำเชื้อได้จะทำ
ให้เกิดการลดต้นทุนในการนำเข้าน้ำเชื้อจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยล้าน
บาทต่อปีด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า นอกจากนี้แล้วอุปกรณ์นี้ยังสามารถนำไปพัฒนา
สำหรับการคัดแยกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นอีกด้วย เช่น คน ม้า แพะ แกะ เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่าจากความสำเร็จของต้นแบบงานวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด
สำหรับผู้ที ่สนใจในการคัดแยกสเปิร์ม X และ Y ซึ่งจะทำให้เกิดคุณค่า มูลค่า และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย อนึ่งสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ซึ่งจะทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปศสุัตว์
หรือฟาร์ม ลดความเสี ่ยงที ่จะได้ลูกที ่เกิดการจากเพศที ่ไม่ต้องการได้ ้ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการผสมพันธุ์ของสัตว์แต่ละครั้ง  รวมทั้งลดความ
เสี่ยงในการบาดเจ็บและการสูญเสียของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์แต่ละครั้งได้ 
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อีกทั้งยังสามารถกำหนดทิศทางการประกอบธุรกิจ สามารถควบคุมสัดส่วนประชากร
ของเพศที่ต้องการ ทั้งนี้จะส่งผลให้กรมอุตสาหกรรมปศุสัตว์หรือฟาร์มในประเทศไทยมี
รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและมีศักยภาพในการแข่งขันส่งออกกับตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย 
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การตรวจสอบและการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum 
 truncatum s. l. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ 

ถั่วเหลืองท่ีดื้อต่อสาร carbendazim 
 

ธีรนัย โพธิ1, อ.ดร.สรญัยา วัลยะเสวี2 และ ผศ.ดร.พรประพา คงตระกูล3   
 

การอุบัติขึ้นของเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่พัฒนาตัวเองให้ต้านทานต่อสารป้องกัน
กำจัดเช้ือรา หรือท่ีเรียกว่า “เช้ือดื้อยา” นั้นจัดเป็นภัยเงียบท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 
กล่าวคือ เมื ่อเชื ้อราเกิดการดื้อต่อสารป้องกันกำจัดเชื ้อราแล้วนั้น เกษตรกรจะไม่
สามารถใช้สารชนิดเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีปฏิบัติที่เกษตรกรนิยมใช้ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้คือการเพิ่มอัตราการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา อย่างไรก็ตาม 
แม้ว ่าเกษตรกรจะเพิ ่มอ ัตราการใช้สารขึ ้นก ็ไม่อาจที ่จะควบคุมโรคได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผลทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่า การตกค้าง
ของสารเคมีในผลผลิต สิ่งแวดล้อม หรือการเพิ่มความเสี่ยงในการได้รับสารพิษของตัว
เกษตรกรเอง ดังนั ้นวิทยานิพนธ์เร ื ่อง “การตรวจสอบและการควบคุมเชื ้อรา  
Colletotrichum truncatum s. l. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลอืงที่ดื้อต่อสาร 
carbendazim” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการอุบัติของเชื้อราสาเหตุโรคแอน
แทรคโนสของถั่วเหลืองที่ดื้อต่อสารป้องกันกำจัดเช้ือรา carbendazim ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ศึกษากลไกการเกิดความต้านทานระดับโมเลกุล และหาแนวทางในการควบคมุ 
และป้องกันกำจัดโดยการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัด 

 
 
1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
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เช ื ้อราที ่ม ีกลไกการออกฤทธ ิ ์แตกต ่างจากกลุ ่มของสารป ้องกันกำจัดเช ื ้อรา 
carbendazim รวมถึงการใช้สารธรรมชาติ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา
สาเหตุโรคแอนแทรคโนส โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ใน
การเฝ้าระวัง และการวางแผนในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต 

การศึกษานี้ได้เก็บรวบรวมเชื้อรา Colletotrichum truncatum สาเหตุโรค
แอนแทรคโนสได้ จำนวน 52 ไอโซเลท จาก 4 พื้นที่เพาะปลูก ได้แก่ อำเภอสันกำแพง 
และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย เมื่อประเมินระดับความต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อรา carbendazim 
พบว่า เชื้อราที่ทำการศึกษาจำนวน 46 ไอโซเลท จากทั้งหมด 52 ไอโซเลท (คิดเป็น 
88.46%) มีการต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดเชื ้อรา carbendazim ในระดับสูง 
(highly resistant; EC50 > 1,000 µg/ml) ซึ่งคิดเป็นเป็นสัดส่วนต่อแต่ละพื้นที่เท่ากับ 
100, 100, 58 และ 90% ตามลำดับ เมื่อศึกษากลไกทางโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อรา carbendazim โดยตรวจสอบการกลายพันธุ์ของ

ยีน -tubulin (TUB2) นั้น พบการแทนที่ของนิวคลีโอไทด์ที ่ตำแหน่ง codon 198 
จาก adenine เป็น cytosine (GAG → GCG) ส่งผลทำให้กรดอะมิโนที่ได้จากการ
ถอดรหัสเปลี่ยนจาก glutamic acid (E) เป็น alanine (A) [E198A] นอกจากนี้ยังพบ
การแทนที ่ของนิวคลีโอไทด์ที ่ตำแหน่ง codon 200 จาก thymine เป็น adenine 
(TTC → TAC) ในเชื้อราบางไอโซเลท ทำให้กรดอะมิโนที่ได้จากการถอดรหัสเปลี่ยน
จาก phenylalanine (F) เป ็น tyrosine (Y) [F200Y] การค้นพบนี ้ช ี ้ ให ้เห ็นว ่าใน
สถานการณ์ป ัจจ ุบ ันม ีการอ ุบั ต ิของเช ื ้อราท ี ่ด ื ้อต ่อสารป ้องกันกำจ ัดเช ื ้อรา 
carbendazim ขึ้นแล้วในแปลงปลูกของเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรควรจัดการเกี่ยวกับ
การใช้สารป้องกันกำจัดเช้ือรา carbendazim ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของถี่ว
เหลือง โดยสลับสับเปลี่ยนใช้กับสารในกลุ่มอื่นที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากลุ่ม
ของสารป ้องก ันกำจ ัด เช ื ้ อรา carbendazim (กล ุ ่ ม  methyl benzimidazole 
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carbamate; MBC) หรือแม้แต่การเลือกใช้สารทดแทนสารเคมอีื่น ๆ เช่น น้ำส้มควันไม้ 
น้ำหมักสมุนไพร รวมถึงการควบคุมโรคโดยใช้ชีวภัณฑ์ เป็นต้น  

การศึกษานี้ยังได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิด 
สารสกัดจากกากกาแฟ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO2  nanoparticle) และ
เชื ้อจุล ินทรีย ์ปฏิปักษ์ ในสภาพห้องปฏิบัต ิการ พบว่าสารป้องกันกำจัดเชื ้อรา 
mancozeb, propineb, difenoconazole, azoxystrobin และเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
Bacillus siamensis และ Trichoderma asperellum มีประสิทธิภาพสูงในการยับยัง้
การเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสทั้งไอโซเลทที่ดื้อต่อสาร carbendazim 
และไอโซเลทปกติ ช้ีให้เห็นว่า สารป้องกันกำจัดเช้ือรา และเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ข้างตน้
นี้ มีแนวโน้มที่จะนำมาใช้ในการบูรณาการ เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนส และลดความ
เสี่ยงของการเกิดการดื้อต่อสารป้องกันกำจัดเช้ือรา carbendazim หรือสารอื่น ๆ ได้ใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสารป้องกันกำจัดเชื้อรา azoxystrobin จะมีประสิทธภิาพ
ในการควบคุมการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลือง แต่การศึกษา
นี้ช้ีให้เห็นว่า เชื้อราบางไอโซเลทมีแนวโน้มที่จะเกิดการต้านทานต่อสาร azoxystrobin 
ซึ่งความต้านทานนี้เป็นแบบต้านทานร่วมของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีกลไกการออก
ฤทธิ์แตกต่างกัน เรียกว่า “double-fungicides resistance” ดังนั ้นการตรวจสอบ
ติดตาม และการเฝ้าระวังการอุบัต ิของเชื ้อราที ่ดื ้อต่อสารป้องกันกำจัดเชื ้อรา 
carbendazim หรือสารป้องกันกำจัดเชื้อราในกลุ่มอื่น ๆ จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบและสมบูรณ์ที่สุด และจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

สำหรับสารสกัดจากกากกาแฟที่ได้จากการสกัดแบบ mild hydrothermal 
pretreatment รวมถึงการใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที ่ใช้ในการศึกษานี้ พบว่า
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเส้นใย การสร้างสปอร์ รวมถึงการยับยั้งการงอก
ของสปอร์นั้นค่อนข้างต่ำ ชี้ให้เห็นว่าการใช้ความเข้มข้นของสารดังกล่าวอาจยังไม่
เหมาะสมที่จะนำมาใช้ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรค อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้เป็นเพียง
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การทดสอบประสิทธิภาพในสภาพห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการทดสอบในสภาพโรงเรือน
ทดลอง หรือสภาพแปลงปลูกควรจะมีการศึกษาต่อไป เพื่อจะได้ใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่
สามารถนำมาใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลือง และลดความเสี่ยงของการเกิด
การต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดเชื ้อรา carbendazim หรือสารอื่น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

ดังนั ้นการศึกษานี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือเกษตรกร ในการเฝ้าระวัง และทราบสถานการณ์การเกิดเชื้อดื้อยาใน
แปลงของเกษตรกร ความเข้าใจในกลไกระดับโมเลกุลที ่ทำให้เกิดการดื ้อต่อสาร 
carbendazim ยังเป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการในนำไปใช้พัฒนาชุดตรวจสอบเช้ือรา
ที่ดื้อต่อสารป้องกันกำจัดเชื ้อรา carbendazim ที่สะดวก และรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการจัดการโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลือง และพืชอื่น  ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การสำรวจหนอนพยาธิในปลาทรายแดง (Nemipterus spp.)  
ที่วางจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ 

 
รัตนชัย ตัญญะ1,2 และ รศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์3 

 
 ปัจจุบันกระบวนการในการจัดการและการขนส่งอาหารทะเลจากอ่าวไทย

มายังจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือมีความสะดวกและรวดเร็ว ทำให้อาหารทะเลมีความสด
ใหม่และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคจึงสามารถพบการจำหน่ายอาหาร
ทะเลสดได้ทั่วไป อาทิ ตลาดสด หรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้พฤติกรรมการ
บร ิ โ ภคอาหารท ี ่ ไ ม ่ ผ ่ านการปร ุ งส ุ ก  เ ช ่ น  อาหารญ ี ่ ป ุ ่ น ในร ูปแบบของ 
ซูชิหรือซาชิมิ ที่มีการนำเอาปลา หมึก หรือกุ้ง จากทะเลมารับประทานแบบดบิ ๆ  กำลัง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมทั้งปลาทรายแดงหรือที่ภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า อิโตโยริ 
(Itoyori) ได้มีการนำมาบริโภคแบบดิบเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
อาหารทะเลสดและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ทำให้มีความ
เสี่ยงสูงท่ีจะได้รับหนอนพยาธิและก่อให้เกิดโรคหนอนพยาธิได้ 

การสำรวจหนอนพยาธิในปลาทรายแดงที่วางจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในครั ้งนี ้ จะเป็นการตรวจหาหนอนพยาธิทั ้งภายนอกและภายในตัวปลา จากนั้น
ทำการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสงเพื ่อทำการจำแนกชนิดในเบื ้องต้น และทำการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) เพื่อให้สามารถ
เห็นรายละเอียดที่มีขนาดเล็กต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการจัดจำแนก 

 
 

1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
3 อาจารย์เกษียณอายุราชการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ชนิดของหนอนพยาธิได้ เช่น ส่วนยื ่นหรือ sense organs เป็นต้น จากนั ้นทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมโดยอาศัยวิธีทางอณูชีววิทยาด้วยยีน ITS1-5.8S-ITS2 
บน ribosomal DNA ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความแม่นยำสูง และได้รับการยอมรับในระดับ
สากล เพื ่อให้สามารถระบุชนิดของหนอนพยาธิได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตลอดจน
สามารถหาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหนอนพยาธิในกลุ ่มที่กำลังศึกษาได้ 
จากนั้นคำนวณหาค่าความชุก (prevalence) ค่าความหนาแน่น (intensity) และค่า
ความอุดมสมบูรณ์ (abundance) ของหนอนพยาธิดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนป ้องก ันการแพร ่ ระบาดของหนอนพยาธ ิ รวมถ ึ งลดโอกาส เส ี ่ ยง 
ต่อการเกิดโรคหนอนพยาธิในคนและสัตว์ต่อไป 

จากการสำรวจหนอนพยาธิในปลาทรายแดง จำนวน 2 ชนิด (ภาพที่ 1) คือ 
ปลาทรายแดงโม่ง (Nemipterus hexodon) และปลาทรายแดงญี่ปุ่น (N. japonicus) 
ที่วางจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2562 พบว่า ในปลาทรายแดงโม่งพบการติดหนอนพยาธิทั้งหมด 3 ชนิด คือพยาธิ
ปลิงใส 2 ชนิด ได้แก่ Calydiscoides nemipteris และ Microcotyle sp. และพยาธิ
ตัวกลม  1 ชนิด คือ Anisakis typica  ส่วนปลาทรายแดงญี่ปุ่นมีการติดหนอนพยาธิ
ทั ้งหมด 6 ชนิด เป็นพยาธิปลิงใส 2 ชนิด ได้แก่ Calydiscoides nemipteris และ 
Microcotyle sp.  พยาธิใบไม้ 1 ชนิด คือ Opecoelus sp. พยาธิตัวกลม 2 ชนิด คือ 
A. typica และ Camallanus sp. พยาธิหัวหนาม 1 ชนิด คือ Rhadinorhynchus 
cololabis โดยมีค่าความชุกรวม (total prevalence) ของหนอนพยาธิในปลาทราย
แดงโม่งและปลาทรายแดงญี่ปุ่น เท่ากับ 78% และ 66% ตามลำดับ ค่าความหนาแน่น
รวม (total intensity) เท่ากับ 7.23 และ 16.36 และค่าความอุดมสมบูรณ์รวม (total 
abundance) เท่ากับ 5.64 และ 10.80 ตามลำดับ 

เนื่องจากหนอนพยาธิอะนิสซาคิส เป็นพยาธิตัวกลมที่มีรายงานการก่อให้เกิด
โ ร ค  anisakiasis ใ น ค น  ซ ึ ่ ง เ ก ิ ด จ า ก ก า ร ท ี ่ ร ั บป ร ะท า น ปล าทะ เ ล  ห มึ ก 
หรือหอย ที ่มีตัวอ่อนหนอนพยาธิระยะ L3 ที ่ยังมีชีวิตเข้าไป ผู ้ป่วยจะมีอาการ 
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ปวดท้องฉับพลัน คลื ่นไส้ อาเจียน และท้องร่วงภายใน 1–12 ชั ่วโมง และหาก 
ตัวอ่อนหนอนพยาธิไชทะลุกระเพาะอาหารจะทำให้เกิดอาการอักเสบรุนแรง เรียกว่า 
gastric anisakiasis ผ ู ้ ว ิ จ ั ย จ ึ งม ี ความสนใจท ี ่ จะทำการศ ึ กษาหนอนพยาธิ  
A. typica ที ่พบอย่างละเอียด และพบว่าขณะทำการศึกษาพยาธิชนิดนี ้จากปลา 
ในห้องปฏิบัติการ พบว่าพยาธิชนิดนี้ยังมีการเคลื่อนไหวท่ีชัดเจนอยู่ นั่นหมายถึงโอกาส
เสี่ยงท่ีจะติดต่อได้ในคนและสัตว์ย่อมมีโอกาสมากขึ้นไปด้วย 

 
ภาพที่ 1 ปลาทรายแดงโม่ง (ซ้าย) และปลาทรายแดงญี่ปุ่น (ขวา) 

การศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยวิธีการ SEM พบว่า ลักษณะของส่วนยื่น (mucron) 
ที่บริเวณปลายหางของ A. typica มีความแตกต่างจาก A. simplex ที่มีการรายงานมา
ก่อนหน้านี้ โดยชนิด A. simplex ซึ่งเป็นชนิดที่มีรายงานการก่อให้เกิดโรคในคนนั้นมี
ล ั ก ษณ ะ  mucron เ ป ็ น ร ู ป ก ร ว ย  ส ่ ว น ชน ิ ด  A. typica  ท ี ่ พ บ ใน ค ร ั ้ ง นี้  
มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก (ภาพท่ี 2) ดังนั้น ลักษณะของ mucron จึงอาจสามารถ
ใช้เป็นเกณฑ์หนึ ่งในการจำแนกชนิดของหนอนพยาธิอะนิสซาคิสในการศึกษา 
ในอนาคตได้ 

จากการศึกษาด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยาโดยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ
ตำแหน่ง ITS1-5.8S-ITS2 บน ribosomal DNA แล้วเปรียบเทียบกับฐานข ้อมูล 
GenBank พบว่าหนอนพยาธิอะนิสซาคิสที่พบเป็นชนิด A. typica ด้วยค่าความเหมือน 
100 เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการด้วยวิธี Maximum 
Likelihood แ ล ะ  Neighbour-Joining ย ื น ย ั น ว ่ า ต ั ว อ ่ อ น ห น อ น พ ย า ธิ  
อะนิสซาคิสที่พบ คือ A. typica และอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับหนอนพยาธิอะนิสซาคิส 
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ภาพที่ 2  ภาพถ่ายหนอนพยาธิ Anisakis typica (ซ้ายมอื)   ภาพถา่ย SEM และรูปวาด

เปรียบเทียบรูปร่างและขนาดของ mucron ของหนอนพยาธ ิ(ขวามือ) 
A. Anisakis simplex (Ishii et al., 1989) และ B. A. typica ที่พบในปลาทรายแดงโม่ง จาก

การศึกษาครั้งนี้ 

 

 
ภาพที่ 3 Phylogenetic tree แสดงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการจากลำดับนิว 

คลีโอไทด์ของบริเวณ ตำแหน่ง ITS1-5.8S-ITS2 ของหนอนพยาธิ Anisakis spp. 
แต่ละชนิด โดยวิธ ีMaximum Likelihood (ซ้าย) Neighbour-Joining (ขวา)  

มี Hysterothylacium aduncum เป็น out group (bootstrap replications 1,000 คร้ัง) 

 หมายเหตุ: เครื่องหมาย * คือ Accession No. ของหนอนพยาธิที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ 
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ที ่พบจากประเทศในทวีปเอเชีย แต่มีความแตกต่างจากหนอนพยาธิอะนิสซาคิส 
ที่พบจากทวีปยุโรปและอเมริกา (ภาพท่ี 3) ที่สำคัญคือการศึกษาครั้งนี้เป็นรายงานการ
พบหนอนพยาธิในปลาทรายแดงทั้งสองชนิดที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นครั้งแรก 

 

เอกสารอ้างอิง 
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การประเมินชุดทดสอบนวัตกรรมอิมมูโนโครมาโทกราฟิกสตริป 
สำหรับตรวจติดตามสภาวะของกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

แบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
 

วีรญา ทองคำ1, ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา2, ดร.ศภุชัย ศักดิ์ขจรภพ3 และ  
อ.ดร.อำภา ยาสมุทร์4 
 

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาพัฒนาชุดทดสอบนวัตกรรมอิมมูโนโครมาโท
กราฟิกสตริป โดยทำการพัฒนาระบบการตรวจหานิวทรัลไลซิงแอนติบอดีต่ออินเตอ
เฟียรอนแกมมา   ออโตแอนติบอดีในผ ู ้ป ่วย adult-onset immunodeficiency 
(AOID) ซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตจากการติดเชื้อฉวยโอกาส หากไม่ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยอย่างถูกต้อง ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจที่จำกัด วิธีตรวจมี
ขั ้นตอนมาก และต้องการเครื ่องมือพิเศษ เช่น ELISA และ flow-cytometry ใน
การศึกษานี ้ได ้ทดสอบตัวอย่างที ่ได้ร ับมาจากสถาบันวิจ ัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการตรวจพบแอนติบอดีต่ออินเตอเฟียรอนแกมมา โดยวิธี 
indirect ELISA แต่ยังไม่มีข้อมูลของนิวทรัลไลซิงแอนติบอดีต่ออินเตอเฟียรอนแกมมา 
ผู้วิจัยจึงพัฒนาชุดทดสอบแบบ competitive immunochromatographic strip เพื่อ
ตรวจหานิวทรัล ไลซิงแอนติบอดีต่ออินเตอเฟียรอนแกมมา  โดยมีองค์ประกอบสำคัญ
เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดี โคลน B27 ที่ถูกค้นพบว่ามีฤทธิ์นิวทรัลไลซิงแอนติบอดี
ต่ออินเตอเฟียรอนแกมมา มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 แต่ไม่มีการนำมาประยุกต์ใช้มาก่อน 
จากผลการทดลอง พบว่า ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหานิวทรัลไลซิงแอนติบอดีต่ออิน
เตอเฟียรอนแกมมาในซีรัมได้ (รูปที่ 1) ชุดทดสอบ 

 
1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
2,4 อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คระเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 นักวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ในรูปแบบ point of care testing (POCT) นี้จะส่งผลให้การตรวจวินิจฉัย 
AOID สามารถทำได้ในวงกว้างขึ้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา และประเมินสภาวะ
ผู้ป่วย  

 

 

รูปที่ 
1 หลักการและการอา่นผลของชุดทดสอบโครมาโทกราฟิกสตริป เพื่อ

ตรวจหานวิทรัลไลซิงแอนติบอดีต่ออินเตอเฟียรอนแกมมาออโตแอนติบอดีในผู้ป่วย AOID 

นอกจากนี้ยังได้นำเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟิกสตริปมาพัฒนาชุดทดสอบ
ยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิด protease inhibitors (PIs) ได้ทุกชนิดด้วยชุดทดสอบเดียว 
เพื่อทำให้การทดสอบมีความง่าย และทำได้ทุกที่ โดยไม่อาศัยห้องปฏิบัติการเฉพาะใน
การเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ติดเชื้อเอชไอวี และไม่ต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ ราคาแพง เช่น 
HPLC ที่ตรวจได้เพียงปริมาณยาเท่านั้น แต่ไม่สามารถตรวจประสิทธิภาพยาได้ จุดเด่น
ของชุดทดสอบนี ้ ค ือ ตรวจได้ทั ้งการทำงานของเอชไอวีโปรติเอส และทดสอบ
ประสิทธิภาพยา PI และยังสามารถใช้ประเมินภาวะดื้อยาของเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ ด้วย
การลดขั้นตอนเหลือเพียงการเตรียมตัวอย่างผสมกับ recombinant HIV protease 
และจุ่มชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟิกสตริป นอกจากใช้ตรวจยา PI จากพลาสมา
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ผู้ป่วยโดยตรง ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นมานี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อค้นหายา PI 
ตัวใหม่จากสารสกัดสมุนไพร หรือเคมีสังเคราะห์ เพื ่อลดกระบวนการหา lead 
compounds โดยเฉพาะในกรณีที่เอนไซม์โปรติเอสของเอชไอวีมีการกลายพันธุ์ และ
ไม่สามารถใช้ยาที่มีในปัจจุบันได้ ซึ ่งผู ้วิจัยได้พัฒนาชุดทดสอบแบบ POCT ในการ
ตรวจหาระดับยาต้านการทำงานของเอชไอวี       โปรติเอสและตรวจติดตามผลโดย
หลักการของโครมาโทกราฟิกสตริป (รูปที่ 2) ซึ่งการศึกษาเบื้องต้นกำหนด cut-off 
ของ lopinavir ที่ 1,000 ng/ml ซึ่งเป็นระดับยาในการรักษา จากนั้นนำชุดทดสอบ
ดังกล่าวมาประเมินกับพลาสมาของผู้ป่วยที่ได้รับยา PI ผู้ป่วยท่ีได้รับต้านไวรัส   เอชไอ
วีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ยา PI และพลาสมาคนปกติ เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน HPLC พบว่า
ชุดทดสอบนี้มีความแม่นยำ ความจำเพาะ และค่าความไวสูง อยู่ที่ร้อยละ 97.8 , 96.8 
และ 100 ตามลำดับ 
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รูปที่ 2 หลักการและการอา่นผลของชุดทดสอบแบบ โครมาโทกราฟิกสตริป เพือ่ตรวจการทำงานและ
ยาต้านเอชไอวีโปรติเอส (Thongkum et al., 2019) 

นอกจากชุดทดสอบข้างต้น ในวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาระบบการ
พัฒนาชุดทดสอบ POCT ชนิดไบโอเซนเซอร์ หลักการนี้สามารถใช้ตรวจติดตามสารชีว
โมเลกุลที่มีความไวสูง และใช้ตัวอย่างในปริมาณน้อย โดยไม่ต้องมีการติดฉลากตัว
ติดตาม อ่านผลการทดสอบได้รวดเร็ว ระบบทดสอบต้นแบบนี้ได้มีการพัฒนาอิมมูโน
เซนเซอร์ที่มีการตรึงแอนติบอดีที่จำเพาะกับอินเตอเฟียรอนแกมมา หรือโปรตีนแมทท
ริกแคบซิดของเชื้อเอชไอวีบนอิเล็คโทรดทองคำ ผลการทดลองพบว่า อิมมูโนเซนเซอร์ที่
พัฒนาขึ้นสามารถตรวจติดตามการจับกันอย่างจำเพาะของแอนติบอดีกับแอนติเจน 
และไม่เกิดการจับกับชุดควบคุมที่ให้ผลเป็นลบ ในอนาคตการศึกษานี้จะถูกนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบเชิงปริมาณสำหรับตรวจนิวทรัลไลซิงแอนติบอดีต่อ
อินเตอเฟียรอนแกมมา และระดับยาต้านไวรัสในผู้ป่วยท่ีติดเชื้อเอชไอวี  

           ปฏิกิรยิาที่ไมม่ียา PI                           ปฏิกิริยาที่มี PI 
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ผลการศึกษาวิจัยในวิทยานิพน์นี้เป็นต้นน้ำของการพัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์
ความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ โดยมีการบูรณาการระหว่างภาครัฐ และ
เอกชน  

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์นี ้ได้ร ับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก โครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม คือ บริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ 
จำกัด, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ทางผู้วิจัยยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการ
ทำวิจัยด้านต่างๆ จากศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและวินิจฉัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีว
การแพทย ์  คณะเทคน ิคการแพทย์  สถาบ ันว ิ จ ั ยว ิ จ ั ยว ิทยาศาสตร ์ ส ุ ขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงาน Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัย National 
Chung Hsing University และบริษัท Zensor R&D Corp ประเทศไต้หวัน 

เอกสารอ้างอิง 

 Thongkum W, Hadpech S, Tawon Y, Cressey TR, Tayapiwatana C, Semi-
quantification of HIV-1 protease inhibitor concentrations in clinical samples of HIV-
infected patients using a gold nanoparticle based immunochromatographic assay. 
Anal Chim Acta. 1071. 2019.  86e97. 
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ผลของการเปลี่ยนแปลงเชื้อประจำถิ่นภายในลำไส้ต่อการเรียนรู้จดจำ
และการทำงานของไมโครเกลียในหนูอ้วนที่ดื้อต่ออินซูลิน  

ซึ่งมีหรือไม่มีภาวะพร่องเทสโทสเทอโรน 
 
ฐิติกร จันทรไ์ชย1, ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร2,  
รศ.ดร.วาสนา ปรัชญาสกลุ3 และ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร3 
 

ปัจจุบันสัดส่วนของผู้ที่มีภาวะอ้วนได้เพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก  โดย
การศึกษาของเราก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าภาวะอ้วนจากการรับประทานอาหารที่มี
ไขมันสูงเป็นเวลานานไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินส่วนปลายและ
มีระดับไขมันโลหิตสูง ทั้งยังคงทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินในสมอง เกิดภาวะเครียด
ออกซิเดชั่นในสมอง ไมโตคอนเดรียในสมองทำงานผิดปกติ การทำงานของจุดประสาน
ประสาทภายในฮิปโปแคมปัสผิดปกติ ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้จดจำที่ลดลง  

นอกจากน้ีการรับประทานอาหารที่มี
ไขมันสูงยังส่งผลให้เกิดภาวะขาดสมดุลของเชื้อ
ประจำถิ่นภายในลำไส้อีกด้วย ทั้งนี้มีรายงาน
ว่าการรับประทานโพรไบโอติกให้ผลดีต่อการ
ทำงานของสมอง และการรับประทานพรีไบโอ
ต ิ ก  แ บ บ ไ ซ โ ล โ อ ล ิ โ ก แ ซ ็ ก ค า ไ ร ด์  
(xylooligosaccharides, XOS) 

 
1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก  
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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สามารถช่วยบรรเทาค่าเมทาบอลิกท่ีผิดปกติในหนูเบาหวานได้ อย่างไรก็ตาม ผลของพ
รีไบโอติก (XOS) โพรไบโอติก (L. paracasei HIIO1) และซินไบโอติก ต่อค่าเมทาบอ
ลิก การทำงานของไมโตคอนเดรีย การทำงานของไมโครเกลีย และการเรียนรู้จดจำใน
หนูอ้วนท่ีดื้อต่ออินซูลินยังไม่มีผู้ทำการศึกษามาก่อน จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาท่ี 1 โดย
หนูวิสต้า 

เพศผู้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับอาหารปกติ และกลุ่มที่ไดร้บั
อาหารไขมันสูงเป็นเวลา 24 สัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ 13 หนูที ่ได้รับอาหารแต่ละ
ประเภทจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยอีก 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ได้รับยาหลอก กลุ่มที่
ได้รับพรีไบโอติกแบบ ไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ (10% XOS in PBS, 1ml/day) กลุ่มที่
ได้รับโพรไบโอติก แลกโตบาซิลลัส พาราเคซีไอ เอ็ชทูวัน (1x108 cfu of L. paracasei 
HII01, 1 ml/day) และกลุ่มที่ได้รับซินไบโอติก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงมีการเปลี่ยนแปลงเชื้อประจำถิ่นภายในลำไส้ เกิด
ภาวะอักเสบภายในลำไส้ ร่ายกายทั้งระบบ และภายในสอง มีการเปลี่ยนแปลงค่าเมทา
บอลิก ซึ่งผลดังกล่าวจะทุเลาลงในหนูอ้วนกลุ่มที่ได้รับพรีไบโอติก โพรไบโอติก และซิน
ไบโอติก นอกจากน้ียังช่วยลด การทำงานท่ีผิดปกติของไมโครเกลีย ลดภาวะเครียดออก
ซิเดชั่น ลดการตายของเซลล์ประสาทภายในฮิปโปแคมปัส ลดการปรับเปลี่ยนที่จุด
ประสานประสาทท่ีผิดปกติ ลดการทำงานไมโตคอนเดรียที่ผิดปกติ นำมาสู่การฟื้นฟูการ
เรียนรู้จดจำในท่ีสุด 

นอกจากภาวะอ้วนแล้ว เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเทสทอสเทอโรนมีผลช่วย
ควบคุมการทำงานระบบเมทาบอลิซึม เทสทอสเทอโรนยังมีผลช่วยควบคุมการทำงาน
ของจุดประสานประสาทภายในสมอง โดยภาวะพร่องเทสทอสเทอโรนทั้งในคลินิกและ
ในสัตว์ทดลองสัมพันธ์กับการเรียนรู้จดจำที่ลดลง อย่างไรก็ตามผลของการมีภาวะพร่อง
เทสโทสเทอโรนภายหลังจากการมีภาวะอ้วน ต่อการเรียนรู้จดจำและพยาธิสภาพใน
สมองยังไม่มีผู้ทำการศึกษา จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาที่ 2 ซึ่งหนูวิสต้าเพศผู้ จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับอาหารปกติ และกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงเป็น
เวลา 24 สัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ 13 หนูที ่ได้รับอาหารแต่ละประเภทจะถูกแบ่ง
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ออกเป็นกลุ่มย่อยอีก 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการทำหมันหลอกและกลุ่มที่ได้รับการ
ทำหมันจริง ผลการศึกษาพบว่าหนูอ้วนท่ีได้รับการทำหมันหลอกจะมีการเรียนรู้จดจำที่
ลดลงเมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับอาหารปกติที่ได้รับการทำหมันหลอก นอกจากนี้เรายัง
พบว่าภายหลังจากการทำหมันเป็นระยะเวลา 4 และ 8 สัปดาห์ หนูท่ีได้รับอาหารปกติ
ที ่ได้รับการทำหมันจริง และหนูอ้วนทั้งสองกลุ่มมีการเรียนรู ้จดจำที่ลดลงในระดับ
เดียวกัน ทว่า 12 สัปดาห์ภายหลังจากการทำหมัน หนูอ้วนที่ได้รับการทำหมันจริง มี
ความผิดปกติของไมโครเกลียไซต์ที่และการเรียนรู้จดจำลดลงมากที่สุด นอกจากนี้เรา
พบว่าระดับอนุมูลอิสระและการตายของเซลล์ในฮิปโปแคมปัส ในหนูที่ได้รับอาหารที่มี
ไขมันสูงซึ่งมีหรือไม่มีภาวะพร่องเทสโทสเทอโรนมีระดบัท่ีเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่างกัน ในขณะที่
หนูที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับมีภาวะพร่องเทสโทสเทอโรน มีระดับอนุมูลอสิระ
และการตายของเซลล์ในคอร์เทกซ์สูงที่สุด จากผลทั้งหมดนี้แสดงว่าภาวะพร่องเทสโท
สเทอโรนส่งผลให้มีการลดลงของการเรียนรู้จดจำเลวร้ายมากขึ้นในหนูอ้วนที่ดื้อต่อ
อินซูลินผ่านทางภาวะเครียดออกซิเดชั่น การทำงานของไมโครเกลีย และการตายของ
เซลล์ 

ทั้งนี้ภาวะอ้วนจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นเวลานาน และภาวะ
พร่องเทสโทรเทอโรนล้วนก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นทั้งในเนื้อเยื่อส่วนปลาย 
และในสมอง การลดลงของภาวะเครียดออกซิเดชั่นนี้จึงอาจเป็นตัวกลางที่สำคัญและ
เป็นเป้าประสงค์ของการทำการรักษาเพื่อป้องกันการลดลงของการเรียนรู้จดจำได้ใน
ภาวะเหล่านี้ได้ โดยการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าการได้รับเอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน (N-
acetyl cysteine) มีผลต้านอนุมูลอิสระและช่วยฟื้นฟูการเรยีนรู้จดจำในภาวะที่มพียาธิ
สภาพหลายๆอย่างได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีผู้ทำการศึกษาถึงของการได้รับเทสโท
สเทอโรนทดแทน และการได้รับเอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน ต่อการเปลี่ยนแปลงเชื้อประจำ
ถิ่นภายในลำไส้ ความไวต่อการตอบสนองต่ออินซูลิน การเปลี่ยนแปลงจุดประสาน
ประสาท ภาวะเครียดออกซิเดช่ัน การทำงานของไมโครเกลียและแอสโทรไซต์ การตาย
ของเซลล์ในสมองส่วนฮิบโปแคมปัส และการเรียนรู้จดจำในหนูอ้วนตัวผู้ที่ดือ้ต่ออินซลูนิ
ร่วมกับภาวะพร่องเทสโทสเทอโรน จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาท่ี 3 โดยหนูวิสต้าเพศผู้จะ
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ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับอาหารปกติ และกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูง
เป็นเวลา 28 สัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ 13 หนูที่ได้รับอาหารแต่ละประเภทจะถูกแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อยอีก 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการทำหมันหลอกและกลุ่มที่ได้รับการ
ทำหมันจริง และในสัปดาห์ที่ 25 หนูท่ีได้รับการทำหมันจริงในอาหารแต่ละประเภทจะ
ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยอีก 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการรักษาหลอก กลุ่มที่ได้รับเทส
โทสเทอโรนทดแทน (2 mg/kg/day)และกลุ่มที ่ได้รับเอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน (100 
mg/kg) ซึ่งจะได้รับการรักษาทั้งสิ้นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าทั้งการ
รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นเวลานาน และภาวะพร่องเทสโทสเทอโรนต่างทำให้
เกิด การเปลี่ยนแปลงเชื้อประจำถิ่น มีความผิดปกติที่ตัวกั้นกรองระหว่างหลอดเลือด
และสมอง มีภาวะเครียดออกซิเดชั่น มีภาวะอักเสบในฮิปโปแคมปัส มีการทำงานที่
ผิดปกติของไมโครเกลียและแอสโทรไซต์ มีการตายของเซลล ์รวมทั้งมีความผดิปกติของ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของเซลล์ประสาทภายในฮิปโปแคมปัสจึงนำไปสู่การ
เรียนรู้จดจำที่ลดลง ภาวะพร่องเทสโทสเทอโรนจะยิ่งทำให้พยาธิสภาพเหล่านี้และการ
สูญเสียการเรียนรู้จดจำมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหนูอ้วนที่ดื้อต่ออินซูลิน  เป็นที่
น่าสนใจว่าการได้รับเทสโทสเทอโรนทดแทน และได้รับเอ็น-อะเซทิลซิสเทอีนสามารถ
ช่วยบรรเทาพยาธิสภาพเหล่านี้และช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้จดจำในหนูอ้วนดื้อต่ออินซลูิน
ร่วมกับมีภาวะพร่องเทสโทสเทอโรนได้ 
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การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดจีโนมของเชื้อซัลโมเนลลา  
เอ็นเทอริกา ที่เพาะแยกได้จากเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคและ 

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 
 

ธีรรัตน์ ประเสริฐศรี1, รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี2,  
ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี3 และ ผศ.ดร.มาณู ดอีุดม4 
 

เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) เป็นหนึ่งในเชื้อก่อโรคสำคัญในระบบ
ทางเดินอาหาร ซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ผ่านทางการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน
เชื้อซัลโมเนลลา โดยเฉพาะอาหารที่มาจากสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค เช่น เนื้อสัตว์ การ
ติดเชื้อซัลโมเนลลาในมนุษย์จะก่อโรครุนแรงในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ เด็ก ผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน จากสถิติของกระทรวง-สาธารณสุข ประเทศ
ไทยมีรายงานผู้ป่วยด้วยกลุ่มอาการอาหารเป็นพิษมากกว่า 120 ,000 รายต่อปี และ
ประมาณ 17,000 รายเป็นผู้ป่วยทางภาคเหนือ จากสถิติดังกล่าวนำไปสู่โจทย์วิจัย
โครงการนี้ แต่เนื่องจากกลุ่มอาการอาหารเป็นพิษเกิดได้หลายสาเหตุ ผู้วิจัยจึงเจาะจง
เฉพาะผู้ป่วยด้วยกลุ่มอาการอาหารเป็นพิษจากการติดเชื้อซัลโมเนลลาเท่านั้น เพราะ
พบการปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าวในเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคค่อนข้างมาก 

 

 
1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คระสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข  
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4 อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ดุษฎีนิพนธ์นี ้มีวัตถุประสงค์หลัก โดยมุ่งเน้นถึงการหาความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของเชื้อซัลโมเนลลาที่เพาะแยกได้จากห่วงโซ่การผลิตอาหาร (ตั้งแต่ฟาร์มปศุ
สัตว์ถึงผู้บริโภค) โดยอาศัยวิธีการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) และ
การศึกษาลำดับ   นิวคลีโอไทด์ตลอดจีโนม (Whole genome sequencing; WGS) 
ของเชื้อซัลโมเนลลาเป็นเกณฑ์ รวมไปถึงการศึกษาลักษณะที่ปรากฎ  (Phenotype) 
และลักษณะทางพันธุกรรม (Genotype) ของการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial 
resistance) ในเชื ้อซัลโมเนลลาดังกล่าว และทำการประเมินความสามารถในการ
พยากรณ์ลักษณะที่ปรากฎของการดื้อต่อยาต้านจุลชีพจากข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรม
ที่ได้จากการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดจีโนมของเชื้อดังกล่าว 

การทดสอบลายพิมพ์ด ีเอ ็นเอของเชื ้อซัลโมเนลลาผู ้ว ิจ ัยได ้เล ือกวิธี  
Repetitive element sequence-based PCR ( rep-PCR)  ซ ึ ่ ง เป ็นว ิธ ีท ี ่ ง ่ ายและ
สามารถนำไปใช้ได้กับทุกห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังให้ค่าอำนาจการจำแนกใกล้เคียงกับ
วิธี Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) ซึ่งเป็น molecular gold standard 
ในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อซัลโมเนลลา 

น อ ก จ า ก น ี ้  ท า ง ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ไ ด ้ น ำ เ ท ค โ น โ ล ย ี  Oxford Nanopore 
Technonologies’ (ONT) MinION เป็นเทคโนโลยีการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์
ตลอดจีโนมรุ่นที่ 3 (3rd generation sequencing) ซึ่งเป็นวิธีท่ีทำได้ง่าย ราคาถูก และ
เครื่องมือมีขนาดเล็กซึ่งสามารถพกพาได้ อีกทั้งยังให้ผลได้ใกล้เคียงกับเทคโนโลยีรุ่นท่ี 2 
(2nd generation sequencing) ซึ่งมีราคาสูง และจากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของ
เชื ้อซัลโมเนลลาทั้งวิธี rep-PCR และ WGS by ONT พบว่า เชื ้อที ่เพาะแยกได้จาก
เนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคและผู้ป่วยติดเช้ือซัลโมเนลลามีความคล้ายคลึงกันค่อนสูงในแต่
ละซีโรไทป์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเชื้อซัลโมเนลลาสามารถวนเวียนและส่งผ่านไปยังมนษุย์
ได้โดยผ่านทางการปนเปื้อนในห่วงโซ่การผลิตอาหาร 

นอกจากนี ้ ผู ้ว ิจัยได้ทำการศึกษาลักษณะการดื้อต่อยาปฏิชีวนะเชื ้อซัล
โมเนลลา พบว่าเชื ้อดังกล่าวมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด  ได้แก่ ampicillin, 
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chloramphenicol, nalidixic acid,  norfloxacin,  streptomycin,  sulfisoxazole-
trimethoprim, sulfamethoxazole, tetracycline และ colistin ซึ่งการพบการดื้อ
ต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อที่เพาะแยกได้จากเนื้อสัตว์และผู้ป่วยจะนำไปสู่ปัญหาที่ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างในวงการแพทย์และสัตวแพทย์อย่างยิ ่ง เนื ่องจากยาปฏิชีวนะ
โดยเฉพาะยา colistin ถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะตัวสุดท้ายของศตวรรษท่ี 21 ในการรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบท่ีดื้อต่อยาปฏชีิวนะหลายชนิด (last-line therapeutic 
drug against multidrug-resistant Gram-negative pathogens) นอกจากนี้ยังพบ 
ยีนดื้อต่อยาโคลิสติน (mcr-1) ในตัวอย่างเชื้อซัลโมเนลลาดังกลา่ว และเมื่อทำการศึกษา
ในระดับจีโนมพบว่า ยีน mcr-1 ที่พบนั้น อยู่เฉพาะบน plasmid เท่านั้น และเมื่อนำ 
plasmid ดังกล่าวไปเปรียบเทียบในฐานข้อมูล พบว่ามีความคล้าคลึงกับ plasmid ที่
พบในเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่เพาะแยกได้จากตัวอย่างที่มาจาก
สัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภคบริเวณกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากผลการศึกษา
และการทบทวนวรรณกรรม ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่าเชื้อแบคทีเรียมีการถ่ายทอดยีน 
mcr-1 และยีนดื้อต่อยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ โดยอาศัยการส่งผ่าน mobile genetic 
element บน plasmid  

ผลการศึกษาจากดุษฎีนิพนธ์นี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้าง
และพัฒนามาตรการควบคุมและป้องกันเช้ือซัลโมเนลลา รวมไปถึงการถ่ายทอดการดื้อ
ต่อยาปฏิชีวนะในห่วงโซ่การผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นส่วน
หนึ่งในกระบวนการแก้ปัญหาการดื้อต่อยาปฏิชีวนะอย่างยั่งยืน 
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การพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวินิจฉัย 

ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีดี 

 

ณัฐสิทธิ์ เพียรไทย1 และ ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ2 

 

 วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการมีความจำเป็น
สำหรับการควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีผลต่อความถูกต้องแม่นยำและ
ความน่าเชื่อถือของผลการตรวจ ปัจจุบันยังไม่มีวัสดุควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับ
การตรวจวินิจฉัยภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีดี ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้
เพื่อเตรียมวัสดุควบคุมคุณภาพชนิดผงแห้งสำหรับการตรวจวินิจฉัยภาวะพร่องเอนไซม์
จีซิกส์พีดี โดยเตรียมจากเลือดอาสาสมัครปกติจำนวน 5 ราย และผู้ที่มีภาวะพร่อง
เอนไซม์จีซิกส์พีดีจำนวน 5 ราย โดยนำเม็ดเลือดแดงอัดแน่นมาล้างด้วยน้ำเกลือที่มี
ความเข้มข้นร้อยละ 0.85 และแตกทำลายเม็ดเลือดแดงในสารละลายซูโครสความ
เข้มข้นร้อยละ 5 จากนั้นเติมสารละลายน้ำเลือดจำนวน 5 มิลลิลิตรลงในขวดสีชาขนาด
บรรจุ 10 มิลลิลิตร จากนั้นจึงนำไปเตรียมเป็นผงแห้งโดยกระบวนการระเหิดแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง หลังจากกระบวนการระเหิดแห้งเสร็จสิ้นทำการวัดปริมาณเอนไซม์โดยชุด
ทดสอบ พร้อมทั้งทดสอบความคงสภาพของวัสดุควบคุมคุณภาพที่เตรียมได้ภายหลัง
การเก็บรักษาไว้ที่ -20 °C เป็นเวลานาน 1, 3, 6 และ 12 เดือน นอกจากนี้ยังทดสอบ
ความคงสภาพภายหลังการละลายวัสดุควบคุมคุณภาพ และเก็บรักษาไว้ท่ี -20 °C และ 
4 °C เป็นเวลานาน 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ ด้วยวิธี fluorescent spot test, rapid 
test และ methemoglobin reduction test อีกทั้งได้จัดส่งวัสดุควบคุมคุณภาพ 

 
1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลจำนวน 11 แห่ง พบว่าวัสดุควบคุมคุณภาพชนิดผง
แห้งที่เตรียมจากเม็ดเลือดแดงของอาสาสมัครคนปกติ มีค่าเฉลี่ยปริมาณเอนไซม์จซีกิส์
พีดีที่ 6.84 mUnit/mL ขณะที่วัสดุควบคุมคุณภาพที่เตรียมจากเม็ดเลือดแดงของผู้ที่มี
ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีดีมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 0.04 mUnit/mL วัสดุควบคุมคุณภาพที่
เก็บรักษาไว้ท่ี -20 °C มีความคงสภาพตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ทำการทดสอบ และ
ภายหลังการละลายวัสดุควบคุมคุณภาพคงสภาพไปตลอด 4 สัปดาห์ไม่ว่าจะเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ -20 °C และ 4 °C นอกจากนี้ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทั้ง 11 แห่ง
ให้ผลถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามวัสดุควบคุมคุณภาพที่เตรียมขึ้นมาไม่
สามารถใช้ทดสอบกับวิธีตรวจชนิด methemoglobin reduction test การศึกษาครั้ง
นี้สรุปได้ว่าวัสดุควบคุมคุณภาพที่เตรียมขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุควบคุมสำหรับการ
วินิจฉัยภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีด ีด้วยวิธี fluorescent spot test และ rapid 
diagnosis test ได้ 
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ผลของตัวยับยั้งกระบวนการเนครอพโทซิสต่อกระบวนการเรียนรู้จดจำ 
และพยาธิสภาพในสมอง ของหนูขาวที่มีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินจาก

การเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง 
 
เกวรินทร์ จินาวงค1์, ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร2,  
ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ3, และ ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร4 

 
 ภาวะอ้วนเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการผิดปกติของระบบเมตาบอลิค ซึ ่งสามารถ
พัฒนาไปสู่โรคเรื้อรังต่าง ๆ รวมถึงการเกิดโรคทางสมอง ผ่านกระบวนการที่สมองมี
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน การทำงานท่ีผิดปกติของไมโทคอนเดรีย การสูญเสียการทำงานของ
จุดประสานประสาท และทำให้เกิดการตายของเซลล์ประสาทในที่สุด โดยที่สาเหตุ
เหล่านี้นำไปสู่โรคสมองเสื่อม  เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการรายงานถึงรูปแบบการตายของ
เซลล์แบบใหม่ หรือที่เรียกว่าเนครอพโทสิส โดยพบว่าการตายของเซลล์แบบเนครอพ
โทสิสนี้มีบทบาทสำคัญในการเกิดโรคทางสมอง  ซึ่งพบว่าการให้ตัวยับยั้งกระบวนการ
เนครอพโทสิสสามารถช่วยลดความรุนแรงของการเกิดความผิดปกติทางสมอง อีกทั้งยัง
ช่วยฟื้นฟูกระบวนการเรียนรู้จดจำของสมองอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาถึงผล
ของตัวยับยั้งกระบวนการเนครอพโทสิสต่อการเรียนรู้จดจำ และความผิดปกติในการ
ทำงานของสมอง ในหนูขาวที่มีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินจากการถูกเหนี่ยวนำด้วย
อาหารไขมันสูงยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานว่า 
ตัวยับยั้งกระบวนการเนครอพโทสิสให้ผลดีเทียบเท่ากับเมทฟอร์มินซึ ่งเป็นยาต้าน
เบาหวานที่ใช้ในปัจจุบัน ในการฟื้นฟูกระบวนการเรียนรู้และจดจำของสมอง ผ่านการ
ลดลงของการอักเสบของสมอง ลดความเครียดออกซิเดช่ันของสมอง ลดการทำงานท่ี 
1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2,3 อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4 อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก  
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ผิดปกติของไมโทคอนเดรีย ลดการตายของเซลล์ประสาท และเพิ่มการทำงานของจุด
ประสานประสาทของสมอง ในหนูขาวที่มีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินจากการถูก
เหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง  
 ในการศึกษานี้ หนูขาวเพศผู้จำนวน 32 ตัว ถูกสุ ่มออกเป็น 2 กลุ่มอาหาร 
ประกอบไปด้วยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติจำนวน 8 ตัว และกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ไขมันสูงจำนวน 24 ตัว หนูทั ้งสองกลุ่มจะได้รับอาหารเป็นระยะเวลาทั้งหมด 20 
สัปดาห์ เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 13 หนูในกลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารไขมันสูงได้ถูกแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) หนูที่ได้รับน้ำเกลือ เป็นกลุ่มที่ได้รับการรักษาหลอก  2) หนูที่
ได ้ร ับการรักษาด้วยยาเมทฟอร์มิน และ 3) หนูที ่ได ้ร ับการรักษาด้วยตัวยับยั้ง
กระบวนการเนครอพโทสิส โดยที ่หนูจะได้รับยาต่าง ๆ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 
สัปดาห์  หลังจากนั้นหนูทั้งหมดถูกนำไปทดสอบกระบวนการเรียนรู้จดจำของสมอง 
และเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อนำไปตรวจหาตัวแปรเมทาบอลิสม  ในช่วงสุดท้ายของ
การศึกษาหนูทุกตัวจะได้รับการการุณยฆาตเพื่อเก็บเนื้อเยื่อสมองนำไปวิเคราะห์หา
ค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการศึกษาพบว่าหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงนั้นไม่เพียงแต่นำไปสู่
ภาวะร่างกายดื ้อต่ออินซูลิน แต่ยังพบการเกิดภาวะสมองดื ้อต่ออินซูลินอีกด้วย 
นอกจากน้ียังพบว่าการรับประทานอาหารไขมันสูงยังส่งผลทำให้เกิดความเครียดออกซิ
เดชั่นในสมอง นำไปสู่การทำลายของตัวกรองกั้นระหว่างหลอดเลือดและสมอง การ
อักเสบของสมองที่เพิ่มขึ้น การทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองผิดปกติ เกิดการ
ทำงานที่เพิ่มขึ้นของไมโครเกลีย การตายของสมองแบบเนครอพโทสิส แต่ไม่พบการ
ตายของสมองแบบอะพอพโทสิส เกิดการสูญเสียการทำงานของจุดประสานประสาท
ของสมอง และการเพิ่มขึ้นของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้
ล้วนนำไปสู่ภาวะการเรียนรู้และจดจำที่ถดถอย 
 การให้การรักษาด้วยยาเมทฟอร์มิน และตัวยับยั้งกระบวนการเนครอพโทสิส 
ทั้งสองชนิดสามารถป้องกันการเกิดภาวะการเรียนรู้และจดจำได้อีกด้วย  แต่อย่างไรก็
ตามการรักษาด้วยตัวยับยั้งกระบวนการเนครอพโทสิสไม่สามารถลดการเกิดภาวะดื้อ
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ต่ออินซูลินทั ้งในร่างกายและสมองได้ ดังนั ้นการศึกษานี ้จึงสรุปได้ว่าการยับยั้ง
กระบวนการเนครอพโทสิสสามารถเพิ่มความสามารถในการรียนรู้และจดจำไดด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นผลมาจากการฟื้นฟูการทำงานของจุดประสานประสาท และการ
ทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองในหนูที่มีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลิน แต่ผลดีที่
เกิดขึ้นนี้ไม่ได้สัมพันธ์กับภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินในร่างกายและสมอง แต่การให้
การรักาด้วยเมทฟอร์มินสามารถลดการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินทั้งในร่ างกายและใน
สมองได้ 
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การพัฒนาชุดตรวจวิธีการเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอเบนท์ 
ที่เตรียมขึ้นเอง เพื่อติดตามระดับแอนติบอดี 

ของเสือต่อวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว 
 

ชนากานต์ อารีวงศ์1, รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี2,  
ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศลิปชั์ย3 และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์4 
 

โรคไข้หัดแมว หรือ Feline panleukopenia เป็นโรคติดต่อที ่เกิดจากเช้ือ 
Feline panleukopeniavirus (FPV) ซ ึ ่ งจ ั ดอย ู ่ ใน  Family Parvoviridae, Genus 
Parvovirus โดยเชื้อนี้เป็น non-enveloped single-stranded DNA virus ที่มีขนาด
เล็ก มีความทนทานสูง สามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานถึง 1 ปี (Poole,1972) โรค
ไข้หัดแมวเป็นโรคที่มีอัตราการตายสูงและรุนแรงในสัตว์ที่มีอายุน้อย โดยโรคนี้สามารถ
พบได้ในสัตว์ตระกูลแมวทุกชนิด (Barker et al., 1983; Scott, 1987; Steinel et al., 
2001; Kruse et al., 2010) รวมทั้งเสือโคร่ง (Panthera tigris)  ซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูล
แมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ โดยถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่มี
สถานะใกล้สูญพันธ์ุในธรรมชาติโดย IUCN (International Union for Conservation 
of Nature) Red List of Threatened Species (Goodrich, 2015) เน ื ่ องจากถูก
คุกคามจากการล่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งในประเทศไทยเสือโคร่งก็มีสถานะ
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสวนสัตว์หลายแห่งทั่วโลกได้มีการ
ดูแลเลี้ยงดูและศึกษาเกี่ยวกับเสือโคร่งเพื่อการอนุรักษ์เพ่ิมมากข้ึน 
 
1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข  
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3,4 อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การฉีดวัคซีนคือวิธีการป้องกันโรคไข้หัดแมวที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน โดยการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมวในสัตว์ป่าตระกูลแมวได้มีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย
มาเป็นเวลานานในสวนสัตว์ต่าง ๆ ทั่วโลก แต่เป็นการประยุกต์ใช้วัคซีนและโปรแกรม
วัคซีนสำหรับแมวมาใช้ในเสือ ซึ่งรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองของภูมิคุ้มกนั
ต่อวัคซีนนี้ในเสือโคร่งยังคงมีเพียงเล็กน้อย เนื่องจากขาดวิธีทดสอบทางภูมิคุ้มกันที่
จำเพาะในการประเมินระดับแอนติบอดีของเสือภายหลังจากการได้รับวัคซีน ทั้งนี้ ใน
การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคของเสือโคร่งในที่เ ลี ้ยงจำเป็นต้องมีการตรวจ
แอนติบอดีต่อโรคติดเชื ้อที ่สำคัญเช่นเดียวกับในแมว เนื ่องจากเป็นสัตว์ในตระกูล 
Felidae เช่นเดียวกัน มีสายวิวัฒนาการใกล้เคียงกัน จึงสามารถเกิดโรคติดเชื้อจาก
สาเหตุเดียวกันกับแมวได้ โดยที่ผ่านมาการตรวจระดับภูมิคุ้มกันของสัตว์ป่าตระกูลแมว
ดว้ยวิธี ELISA นั้น มักจะใช้ conjugated antibody ของแมวมาทดแทน (Harrison et 
al., 2014) ซึ่งอาจทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อน ดังนั้น การผลิต secondary antibody 
และการพัฒนาชุดตรวจที่มีความจำเพาะกับเสือโคร่ง จะสามารถช่วยให้การทำงานของ
ส ัตวแพทย์ในการควบคุมและเฝ ้าระวั งโรคในสัตว ์ป ่าชนิดนี ้ เป ็นไปได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและมีความแม่นยำมากยิ่งข้ึน   

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุดตรวจวิธีการ indirect ELISA ที่
เตรียมขึ้นเอง เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันสำหรับ
เสือโคร่งในปัจจุบัน และเพื่อติดตามระดับแอนติบอดีของเสือต่อวัคซีนป้องกันโรคไข้หัด
แมว โดยใช้  capsid protein VP2 ของเช ื ้อ Feline panleukopenia virus เป็น
แอนติเจนสำหรับเคลือบก้นหลุม และใช้โพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่ออิมมูโน
โกลบูล ินจ ี  ( Immunoglobulin G; IgG) ของเส ือโคร ่งซ ึ ่ งต ิดฉลากด ้วยเอนไซม์  
horseradish peroxidase (HRP) เป็นแอนติบอดีทุต ิยภูมิ (secondary antibody) 
โดยการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิคด้วยวิธี checkerboard titration พบว่า
อัตราส่วนท่ีเหมาะสมสำหรบัการทดสอบ ได้แก่ ซีรั่มเสือเจือจางในอัตราสว่น 1:100 กับ
แอนติบอดีต่อ IgG ของเสือติดฉลากด้วยเอนไซม์ HRP (HRP-conjugated anti-tiger 
IgG antibody) อัตราส่วน 1:2000 และซีรั ่มเสือเจือจางในอัตราส่วน 1:200 กับ
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แอนติบอดีต่อ IgG ของแมวติดฉลากด้วยเอนไซม์ HRP (HRP-conjugated anti-cat 
IgG antibody) อัตราส่วน 1:1000 จากนั้นนำค่าที่ได้จากการทดสอบมาคำนวณหาค่า 
cut-off โดยค่าที่คำนวณได้ของวิธีการ indirect ELISA ด้วย HRP-conjugated anti-
tiger IgG antibody และ HRP-conjugated anti-cat IgG antibody เท่ากับ 0.089 
และ 0.396 ตามลำดับ ในการศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี Bayesian เพื่อ
ประเมินความไวและความจำเพาะของวิธีการตรวจ indirect ELISA เปรียบเทียบกับวิธี 
hemagglutination inhibition (HI) ซึ ่งทดสอบในตัวอย่างซ ีร ั ่มเส ือจำนวน 221 
ตัวอย่าง พบว่าความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) ของวิธี  indirect 
ELISA ส ูงกว ่าว ิธ ี  HI โดยความไวและความจำเพาะของว ิธ ี   ELISA ที ่ ใ ช้ HRP-
conjugated anti-tiger IgG antibody คือ ร้อยละ 86.2 และ 57.5 ในขณะที่ความไว
และความจำเพาะของวิธี  ELISA ที่ใช้ HRP-conjugated anti-cat IgG antibody คือ 
ร้อยละ 86.8 และ 64.2 ส่วนความไวและความจำเพาะของวิธี HI คือ ร้อยละ 79.2 
และ 54.0 จากการทดสอบตัวอย่างซีรั ่มของเสือโคร่งด้วยวิธี indirect ELISA ที่
พัฒนาขึ้น ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ Feline panleukopenia virus ใน 197 ตัวอย่าง 
จาก 221 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 89.1 ดังนั้น จากผลการศึกษาท้ังหมดแสดงให้เห็นว่า
ชุดตรวจวิธีการ indirect ELISA ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจระดับแอนติบอดีในเสือโคร่งได้  

การศึกษานี้ประสบความสำเร็จในการผลิต purified rabbit anti-tiger IgG 
(Areewong et al., 2019) ซึ่งมีประสิทธิภาพและมีความจำเพาะกับ IgG ของเสือโคร่ง
และสัตว์ป่าตระกูลแมวอื่นๆ และสามารถนำไปติดฉลากด้วยเอนไซม์ HRP ได้เป็น 
conjugated antibody เพ ื ่อใช ้ เป ็น secondary antibodyในการตรวจด ้วยว ิธี  
indirect ELISA และประสบความสำเร ็จในการใช้ capsid protein VP2 ของเช้ือ 
Feline panleukopenia virus ในการเป็นแอนติเจนสำหรับเคลือบก้นหลุมในวิธี 
ELISA เพื่อตรวจแอนติบอดีต่อโรคไข้หัดแมวในเสือโคร่งได้ (Areewong et al., 2020) 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก 
ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 
ชฎาพร โทปุรินทร์1, อ.ดร.อักษรา ทองประชุม2  
และ ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง3 
 

โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่สำคัญและพบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะเด็กในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เด็กอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมาก ทำให้เด็กมีโอกาส
เกิดการเจ็บป่วยและแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากได้ง่าย ในปี 2561 พบอัตราป่วยของ
โรคมือเท้าปากในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สูงเป็นอันดับ 1 ในจังหวัดลำพูน และสูง
เป็นอันดับ 4 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน การเกิดโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ส่งผลกระทบมากมายทั้งต่อตัวเด็ก ผู ้ปกครอง ผู ้ดูแลเด็ก และผู้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ โดยเฉพาะ
ผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด ดังนั้นผู้ดูแลเด็กจึงมีบทบาทสำคัญในการ
ดูแลป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากให้กับเด็กในระหว่างท่ีเด็กอาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ควบคุมโรคมือเท้าปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย
ได้นำกรอบแนวคิด PRECEDE MODEL มาใช้ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
ธันวาคม 2562 ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วยวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ 

 
 

1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารย์ประจำภาควิชาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทยแ์ละสัตวแพทย์สาธารณสขุ  
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  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบในผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน จำนวน 113 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ส่วนวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 10 แห่ง แห่งละ 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
หาข้อสรุปร่วมกัน  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผู้ดูแลเด็กปฏิบัติงาน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ร้อยละ 57.50) รองลงมาสังกัดเทศบาลตำบล (ร้อยละ 
42.50) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 99.10) อายุเฉลี ่ย 44 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 70.80) ระยะเวลาดูแลเด็กอยู่ระหว่าง 10-20 ปี (ร้อยละ 40.71) 
และเคยมีประสบการณ์ดูแลเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก (ร้อยละ 69.00) ด้านปัจจยันำ 
พบว่าความรู้เกี ่ยวกับโรคมือเท้าปากอยู ่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ  46.90)  และ
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 68.14) ด้านปัจจัยเอื้อ 
พบว่าการได้รับสนับสนุนทรัพยากรป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากอยู่ในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 48.67) ด้านปัจจัยเสริม พบว่าการได้รับคำแนะนำป้องกันควบคุมโรคมือเท้า
ปากจากบุคคลต่างๆ อยู ่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 68.14) และการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากจากสื่อต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ  76.11) 
ด้านพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ  
71.68) ส่วนปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคมือเ ท้า
ปาก ได้ แก่  ทั ศนคติ เกี่ ยวกับโรคมือ เท้ าปาก การ ได้ รับคำแนะนำป้องกัน
ควบคุมโรคมือ เท้าปากจากบุคคลต่างๆ และสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สามารถทำนายได้ ร้ อยละ 30.50 อย่ า งมีนั ยสำคัญทางสถิติ  ( R2=0.305, 
p<0.05)  

ก า ร วิ จ ั ย เ ชิ ง คุณภ าพ  พบ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า นน โ ยบ าย และแผนกา ร
ดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรการ
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แนวทางดำ เนิ นงานป้ องกั นควบคุ ม โรคมื อ เท้ าปากของกรมควบคุม โรค 
กระทรวงสาธารณสุข เช่น  การคัดกรองและแยกเด็กป่วย การ ให้ความรู้
เ รื่ องโรคติดต่อกับเด็กและผู้ปกครอง การมีนโยบาย ให้ เด็กหยุดเรียนเมื่อ
เด็กป่วย และปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่ัวคราวเมื่อเกิดการระบาดของโรคมือ
เท้ าปาก อย่ างไรก็ตามแม้ว่ าจะมีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการ แต่
ศูนย์พัฒนาเด็ ก เล็ กบางแห่ งมีการดำเนินงานไม่ ถูกต้อง เช่น  ไม่มีการคัด
กรอง เด็ กก่ อนขึ้ น รถรั บส่ ง  การ ใช้ ผ้ า เช็ ดมื อผ้ า เช็ ดหน้ าร่ วมกัน  การทำ
ความสะอาดของเล่นของใช้ไม่ถูกต้อง และปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อยกว่า 
5 วันทำการ ซึ่ งปัจจัย เหล่ านี้ อาจส่ งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้ า
ปากในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้  ทั้ งนี้ การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ งอาจมีความแตกต่ างกันขึ้ นอยู่กับจำนวนศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก  ซึ ่ ง พบว่ าศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ กภาย ใต้ สั ง กั ด เทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ ดู แลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  จำนวน 1  
แห่ ง  จะสามารถบริหารจัดการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ เพียงพอและทั่ วถึ งมากกว่าอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ต้องดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนหลายแห่ง  

ดังนั ้นหน่วยงานในพื้นที ่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยงาน
สาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง สามารถนำผลการวิจัยครั ้งนี ้ไปใช้
วางแผน จัดทำโครงการ กิจกรรม และแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนว
ทางการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น 
กำหนดนโยบายให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย 5 วันทำการ ส่งเสริมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและ
ทัศนคติเชิงบวก สนับสนุนทรัพยากรในการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากให้เพียงพอ
และทั่วถึง การให้คำแนะนำด้านความรู้ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ เกิดความรู้และ
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พฤติกรรมที่ถูกต้อง สามารถดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ปฏิบัติการสร้างความเป็นพลเมืองเชิงวัฒนธรรมในโรงเรียนชายแดนไทย 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
วสันต์ สรรพสุข1, รศ.ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์2, รศ.ดรขวัญชีวัน  บัวแดง3 
และ ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา4 
 

โรงเรียนบ้านริมโขง พื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ประกอบไปภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสัญชาติที่
หลากหลายของนักเรียน และเป็นสนาม (Field) ปฏิบัติการสร้างความเป็นพลเมืองที่
เปิดให้ผู ้ปฏิบัติการที่มีอุดมการณ์หลากหลายประเภทเข้ามาประชันขันแข่ง เช่น 
ชาตินิยม (Nationalism) ท้องถิ่นนิยม (Localism) ชาติพันธุ์นิยม (Ethnicism)  และ
พหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism) ผ่านกลไกหลักสูตรทางการและหลักสูตรแฝง
ให้แก่นักเรียน ทว่าในขณะเดียวกันระบบโรงเรียนก็มักทำให้ความหลากหลายของ
นักเรียนและการเมืองของอุดมการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของการประนีประนอมมองไม่
เห็นการยื้อแย่งช่วงชิง การศึกษาในครั้งจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์
ปฏิบัติการสร้างอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองของผู้ปฏิบัติการที่เป็นองค์กรภาครัฐ และ
องค์กรนอกภาครัฐในโรงเรียนบ้านริมโขง และ 2) ศึกษาและวเิคราะห์ผลการปฏิบัติการ
สร้างอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองของผู้ปฏิบัติการที่เป็นองค์กรภาครัฐ และองค์กรนอก
ภาครัฐท่ีมีต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านริมโขง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์
วิทยา (Phenomenological Research) และเก็บข้อมูลจากการใช้ข้อมูลเอกสาร การ
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ โดยอาศัยแนวคิดการ 

 

1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พหุวัฒนธรรมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4 อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ศึกษาพหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ แนวคิดปฏิบัติการของอุดมการณ์ และแนวคิดพลเมือง
เชิงวัฒนธรรมเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์  

ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนบ้านริมโขงเป็นสนามของการช่วงชิงและปฏิบัตกิาร
สร้างความเป็นพลเมืองของผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนที่สำคัญ ได้แก่  อำเภอเชียง
ของ เทศบาลตำบลเวียง ชุมชนบ้านโจ้โก้ ศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเชียงของ โครงการเคียง
ริมโขง และกลุ่มรักษ์เชียงของ ซึ่งผู้ปฏิบัติการดังกล่าวเข้ามาช่วงชิงและปฏิบัติการผ่าน
พื้นที่ทางอุดมการณ์ที่สำคัญในโรงเรียน ได้แก่ 1) พื้นที่นโยบายของโรงเรียน ในฐานะ
พื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการกำหนดพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของครู
และนักเรียนในโรงเรียนโดยผู้ปฏิบัติการอาศัยเครือข่ายอุปถัมภ์ระหว่างผู้ปฏิบัติการกับ
ผู้บริหารและครูในฐานะทุนทางสังคมเป็นยุทธวิธีในช่วงชิงพื้นที่ความคิดเพื่อการแทรก
ซึมและผลักดันให้อุดมการณ์ของตนถูกผลิตซ้ำในพื้นที่นโยบายโรงเรียน 2) พื้นที่
หลักสูตรทางการ เป็นพื้นที่ความรู้สำคัญในการผลิตซ้ำอุดมการณ์และสร้างการครอบงำ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้แก่พลเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งผู้ปฏิบัติการเข้า
มาปฏิบัติการผ่านหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาสื่อการสอน การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ 3) พื้นที่
หลักสูตรแฝง เป็นพื้นที่ความรู้ที่แฝงเร้นอยู่ในสิ่งประดิษฐ์ทางกายภาพ เช่น ข้อความ 
คำขวัญ ช่ืออาคารสถานท่ีต่าง ๆ บอร์ดความรู้ ป้าย และห้องศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ และ
ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันในโรงเรียนซึ่งสอดแทรกอยู่ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
โดยมีความสัมพันธ์และเชื ่อมโยงกับปฏิบัติการในพื้นที่นโยบายและพื้นที่หลักสูตร
ทางการของโรงเรียน 

ทั้งนี้หากพิจารณาจากองค์กรผู้ปฏิบัติการแล้ว พบว่า อำเภอเชียงของเป็น
องค์กรภาครัฐท่ีสามารถช่วงชิงและผลิตซ้ำอุดมการณ์รัฐเพื่อตอบสนองตามนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่ชายแดนของรัฐบาลไทยได้ค่อนข้างมากและครอบคลุมพื้นที่ที่หลากหลาย 
ทว่าปฏิบัติการส่วนใหญ่ไม่มีความยืดหยุ่นและไมใ่กล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลุ่มรักษ์
เชียงของเป็นองค์กรนอกภาครัฐที่สามารถช่วงชิงและผลิตซ้ำอุดมการณ์ท้องถิ่นนยิมได้
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ค่อนข้างมากและครอบคลุมหลายพื้นที่เช่นกัน รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ
และมีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากกว่าในการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกร่วม
ผูกพันกับความเป็นท้องถิ่น รู้จักรากเหง้าความเป็นชาติพันธุ์ มีอัตลักษณ์เชิงซ้อน และ
สำหรับผู้ปฏิบัติการอื่น ๆ ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียง ชุมชนบ้านโจ้โก้ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ
เด็กเชียงของ และโครงการเคียงริมโขง ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นยังไม่ทรงพลังอำนาจพอใน
การช่วงชิงและปฏิบัติการได้ครบทุกพื้นที่ในระบบโรงเรียน หรือจำกัดเฉพาะนักเรียน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่กระนั้นการช่วงชิงและปฏิบัติการดังกล่าวก็เน้นย้ำให้เห็นนัย
ยะของโรงเรียนชายแดนในฐานะสนามปฏิบัติการของอุดมการณ์ที่มีการต่อสู้ช่วงชิงเพื่อ
ใช้โรงเรียนเป็นกลไกในการสร้างอุดมการณ์ความพลเมืองเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ รวมถึงสร้างความตระหนัก และเคารพ
ต่อภูมิหลังทางวัฒนธรรมของนักเรียน 

อย่างไรก็ตาม การเข้ามาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีโรงเรียนของผู้ปฏิบัติการทั้งที่เป็น
องค์กรภาครัฐ และองค์กรนอกภาครัฐได้สร้างชุดอุดมการณ์ทางเลือก สร้างพื้นที่ทาง
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงปลดปล่อยและเสริมพลังอำนาจนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่ม
วัฒนธรรมรอง เช่น นักเรียนไร้สัญชาติ นักเรียนชาติพันธ์ุ และนักเรียนลูกหลานแรงงาน
ข้ามชาติ เป็นต้น ให้พวกเขาสามารถมองเห็นและแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองเชิง
วัฒนธรรมที่มีลักษณะเชิงซ้อนและมีพลวัตได้มากข้ึน ขณะเดียวกันพวกเขาเหล่านี้ก็มิได้
เป็นเพียงผู ้ถูกกระทำ (Passive Actors) เท่านั ้น หากแต่พวกเขาเป็นผู้กระทำการ 
(Active Actors) ที่สามารถเลือกรับ ปรับใช้ หรือจัดวางชุดอุดมการณ์ต่าง ๆ ใหม่ให้
สอดคล้องกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงการเป็นสมาชิก การมีสำนึกร่วม พื้นที่
การอ้าง และการอ้างสิทธิในฐานะพลเมืองเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ได้แก่ 1) การ
มีสำนึกทางชาติพันธุ์ร่วมกัน เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง
ของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มวัฒนธรรมรอง เป็นการปรับใช้เพื่อเปิดพื้นที่ทาง
สังคมและวัฒนธรรมให้สามารถอ้างถึงความเป็นชาติพันธุ ์ผ่านการเป็นสมาชิกที ่มี
ประสบการณ์ ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันเพื่อ
สร้างพื้นที่ให้พวกเขาสามารถแสดงออกและยืนหยัดในความเป็นตัวตนบนพ้ืนฐานการมี



G r a d  D i g e s t  | 49 

 
 

สำนึกร่วมทางชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดน 2) การเป็นสมาชิกของชุมชนชายแดน  เป็น
ทางเลือกหนึ่งของการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนไร้
สัญชาติและนักเรียนที่ข้ามมาจากประเทศ สปป.ลาว และพม่า ซึ่งพวกเขาพยายาม
สร้างอัตลักษณ์ความเป็นพลเมืองใหม่โดยไม่ผูกติดกับสถานะทางสัญชาติ ชาติพันธุ์ 
ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจ ทว่ายึดโยงกับการแสดงออกถึงการเป็นสมาชิกของ
ชุมชนชายแดนที่มีความรู้สึกร่วม สนับสนุน ส่งเสริมต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน 3) การเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นการปรับใช้และแสดงออกในฐานะที่เป็น
สมาชิกขององค์กรในพ้ืนที่ชายแดน เช่น สมาชิกของมูลนิธิ  องค์กรศาสนา และสมาชิก
ของโรงเรียนบ้านริมโขง เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิบาง
ประการได้ เช่น สิทธิทางการศึกษาและสิทธิการรักษาพยาบาล รวมถึงเป็นการตอบโต้
และต่อรองกับสถานะความเป็นอื่นและความเป็นชายขอบภายใต้อุดมการณ์พลเมือง
ของรัฐชาติได้ และ 4) การเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ เป็นการแสดงออกถึงความเป็น
พลเมืองที่มีความยืดหยุ่นของผู้คนในพ้ืนท่ีชายแดนที่ซึ่งไม่ถูกจำกัดเฉพาะเพียงรัฐชาติใด
รัฐชาติหนึ่งเท่านั้น แต่หมายถึงรัฐชาติที่เป็นถิ่นฐานที่อยู่ในปัจจุบัน และรัฐชาติเป็นถ่ิน
ฐานบ้านเกิดของตนเองและครอบครัวผ่านสำนึกต่อการเป็นพวกพ้อง เครือญาติ การใช้
ภาษา ขนบประเพณี รวมถึงการสืบสายเลือดจากบรรพชนกลุ่มเดียวกัน  

ฉะนั้น การปรับใช้และการแสดงออกของนักเรียนดังที่กล่าวข้างต้นเป็นการ
เน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็นพลเมืองเชิงวัฒนธรรมที่หลากชั้นหลายแบบของนักเรียนที่
แตกต่างกันไปตามภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสัญชาติของตนเอง เป็นปรากฏการณ์ที่
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการอ้างสิทธิใหม่ ๆ ที ่ให้ค ุณค่าและเคารพต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิที่จะแตกต่างทางวัฒนธรรม และเป็นปฏิบัติการใน
ชีวิตประจำวันที่มีสิทธิในการเข้าร่วม การเป็นส่วนหนึ่ง และได้รับการเคารพอย่างมี
ศักดิ์ศรี ขณะเดียวกันการปรับใช้และแสดงออกดังกล่าวก็มีความเลื่อนไหลและสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไข สถานการณ์ ผลประโยชน์ และอำนาจที่พวกเขามีปฏิบัติ
สัมพันธ์อยู่ในขณะนั้น ๆ  
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การจำลองแบบผลตอบแทนและความผันผวนพหุตัวแปร 

ของดัชนีสามกลุ่มสำคัญในตลาดหุ้นโลก 
 

จิตติมา สิงห์เวชสกลุ1, ศ.ดร.ทรงศกัดิ์  ศรีบุญจติต์2, รศ.ดร.ชูเกยีรติ ชัยบุญศรี2 
และ รศ.ดร.ผทัยรตัน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล2 

 
การศึกษาของดุษฎีนิพนธ์นี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็น

หนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในโลกมากที่สุดและมีบทบาทที่โดดเด่นต่อทุก
เศรษฐกิจ เพราะ นักลงทุนหลายประเภท รวมถึง สภาบันการเงินได้ลงทุนในตลาด
การเงิน สิ่งนี้นำมาซึ่งความเสี ่ยงหรือความผันผวนของผลตอบแทนและเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการลงทุนหรือการบริหารความเสี่ยง โดยความผันผวนในตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นโลกนั้นมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อมีความผันผวนเกิดในตลาดหนึง่
ย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดที่เหลือ โดยข้อมูลของความผันผวนและความสัมพันธ์ในดัชนี
ตลาดหุ ้นเป็นข้อมูลที ่ม ีประโยชน์ต ่อนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั ้น การศึกษานี้จึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความผันผวนและการ
เชื่อมโยงกันของตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นโลก โดยการศึกษานี้ได้ทำการเสนอ
แบบจำลองทางเศรษฐมิติทางการเงินซึ่งเป็นแบบจำลองผลตอบแทนและความผันผวน
แบบหลายตัวแปรในการหาความผันผวนและการพึ่งพากันของตลาดหลักทรัพย์โลกซึ่ง
การศึกษานี้ได้มุ ่งนำเสนอแบบจำลองทางเศรษฐมิติทางการเงินที่เหมาะสมได้แก่  
แบบจำลอง การ์ชแบบหลายตัวแปร (Multivariate GARCH) ซึ่งประกอบด้วย ดีเวกช์ 
การ์ช (DVECH-GARCH), เบก การ์ช (BEKK-GARCH), ซีซี การ์ช (CC-GARCH), ดีซีซี 
การ์ช (DCC-GARCH), วามาร์ การ์ช (VARMA GARCH),  
 
1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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วามาร์ เอการ์ช (VARMA AGARCH) โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการศึกษานี ้ได้นำเสนอ
แบบจำลองใหม่คือ แบบจำลอง ซีไวน์ คอปูลา-ออโตรีเกรสซีฟ การ์ช ที ่ใช้การ
ป ร ะ ม า ณแ บ บ ข ั ้ น ตอน เ ด ี ย ว  ( C-vine copula based AR-GARCH model 
employing one-step estimation) ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการทำการ
แจกแจงร่วม เนื่องจาก แบบจำลองเดิม คือ ซีไวน์ คอปูลา-ออโตรีเกรสซีฟ การ์ช ที่ใช้
การประมาณสองขั้นตอน (copula with two-step estimation ) นั้นอาจไม่สามารถ
ประมาณการค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองใน เออาร์ การ์ช (AR-GARCH ) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะได้รับการสมมุติให้เป็นอิสระในการประมาณการในขั้นตอนที่ 1 
และ 2  แต่ในขณะที่แบบจำลองใหม่นั้นมีการประมาณการที่มีความเกี่ยวข้องกันใน
การหาความผันผวนและการเช่ือมโยงกันของตลาดหุ้นโลก  

 กรณีศึกษาที่นำมาใช้ในดุษฎีนิพนธ์ได้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มตลาดหลกัทรัพย์
สำคัญในโลกนี้ ประกอบด้วย 1) กลุ่มตลาดหุ้นอาเซียน (ASEAN)  2) กลุ่มตลาดหุ้นบ
ริกซ์ (BRICS) และ 3) กลุ่มตลาดหุ้นโลกซึ่งประกอบด้วยสองกลุ่มของประเทศและ
ตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญสามแหง่ในโลก จากผลตอบแทนของดัชนีหุ้นระหว่างปี 2008 
ถึง 2019 โดยแต่ละหัวข้อได้มีการวิเคราะห์ผ่านแบบจำลองทางเศรฐมิติการเงินที่
กล่าวมาข้างต้น ผลการศึกษาสรุปว่าแบบจำลอง ซีไวน์ คอปูลา-ออโตรีเกรสซีฟ การ์ช 
ด้วยการประมาณการแบบขั ้นตอนเด ียว เป็นแบบจำลองที ่เหมาะสมที ่ส ุดใน
แบบจำลองทั้งหมดในการประมาณการผลตอบแทน ความผันผวนและการพึ่งพากัน
ของตลาดหลักทรัพย์ เพราะ ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลอง ซีไวน์ คอปูลา-ออโตรเีก
รสซีฟ การ์ช ด้วยการประมาณการแบบขั ้นตอนเดียว มีประสิทธิภาพที ่ส ูงกว่า
แบบจำลองผลตอบแทนและความผันผวนแบบพหุตัวแปรที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากค่า
ต่ำสุดของการเลือกแบบจำลอง  

ในส่วนแรกคือการวิเคราะห์ความผันผวนและการเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุ้นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนสำหรับ 5 ประเทศ โดยใช้แบบจำลอง ซีไวน์ คอปูลา-ออโตรีเกรสซีฟ 
ทรี การ์ช  ด้วยการประมาณการแบบขั้นตอนเดียวโดยตวัแปรที่เกี่ยวข้องประกอบดว้ย
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ดัชนีตลาดหุ้นประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร ์การค้นพบเชิง
ประจักษ์เผยว่าความผันผวนในประเทศเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่สำคัญใน
ช่วงเวลาปัจจุบันมาจากเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นในช่วงก่อนหน้า โดยประเทศไทยและ
ฟิลิปปินส์มีความผันผวนสูงสุดในด้านของ อาร์ช และ การ์ช ตามลำดับนอกเหนือจาก
นี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการลงทุนกับประเทศฟิลิปปินส์ที่สูง
กว่าประเทศอื่น ๆ ดังนั้นตลาดหุ้นของฟิลิปปินส์จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนในประเทศไทย
ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในแง่ของความเสี่ยงและความมั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่ไม่สมดุลซึ่งเกิดจากผลกระทบระหว่างสองตลาด อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกต
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์นั้นต่ำที่สุดในบรรดาประเทศในกลุ่ม
อาเซียนและรัฐบาลที่เกี่ยวข้องควรพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์การลงทุนที่ใกล้ชิด
ระหว่างสองประเทศนี้ 

 ในส่วนที่สองคือการสำรวจความผันผวนและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ตลาดหุ้นในบริกซ์ BRICS ซึ่งประกอบด้วยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศบราซิล, 
รัสเซีย, อินเดีย, จีนและแอฟริกาใต้ โดยใช้แบบจำลองซีไวน์ คอปูลา-ออโตรีเกรสซีฟ 
วัน การ์ช ผลลัพธ์เชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าผลการประมาณที่ได้จากแบบจำลอง ออ
โต้รีเกรสซีฟ ของผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นจากข้อมูลในอดีตโดยอิงจากดัชนี
ตลาดหุ้นในห้าประเทศ สามารถทำนายค่าดัชนีปัจจุบันและความผันผวนของดัชนี
เหล่านั้นได้ โดยแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตสามารถทำให้เกิดความผันผวน
ในดัชนีตลาดหุ้นในปัจจุบันได้อย่างไร ในส่วนของการพึ่งพากันของตลาดหลักทรัพย์ใน
ห้าประเทศนี้พบว่าบราซิลมีความสัมพันธ์กับจีนอย่างสูงซึ่งจีนได้กลายเป็นหนึ่งใน
ตลาดที่มีศักยภาพสูงที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและ
แอฟริกาใต้นั้นมีค่าน้อยที่สุดและรัฐบาลของทั้ งสองประเทศควรเพิ่มแรงจูงใจเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างกัน นอกเหนือจากนี้ นักลงทนุผู้ที่
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงสามารถแบ่งการลงทุนของพวกเขาในสองประเทศนี้เพื่อที ่จะ
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หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือความเสียหายจำนวนมากที่อาจเกิดขึ้นในแห่งใดแห่งหนึ่งของ
สองตลาดหลักทรัพย์นี้ 

 ส่วนสุดท้ายเป็นการค้นหาความผันผวนของหลายตัวแปรและโครงสร้างการ
พึ่งพาอาศัยกันของกลุ่มตลาดหุ้นโลกซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ของสามประเทศ 
สหรัฐอเมริกาม ญี่ปุ ่น และ จีน กับ สองกลุ่มของประเทศในภูมิภาค ยุโรป และ 
อาเซียน โดยใช้แบบจำลองซีไวน์ คอปูลา-ออโตรีเกรสซีฟ วัน การ์ช ด้วยการประมาณ
แบบขั้นตอนเดียว หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่า พารามิเตอร์ในรูปแบบ
ค่าเฉลี ่ยและความแปรปรวนของการแจกแจงขั ้นต้นมีความสำคัญทางสถิติโดย
เหตุการณ์ในอดีตมีอิทธิพลต่อปัจจุบันในแง่ของผลตอบแทนและความผันผวน 
นอกจากนี ้จากการสำรวจโครงสร้างการพึ ่งพากันพบว่าในบรรดาห้าตลาดที่
ทำการศึกษา สหรัฐอเมริกาและยุโรปมีความสัมพันธ์ที ่แข็งแกร่งที ่ส ุดเนื ่องจาก
สหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและประเทศมหาอำนาจ 
ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว
เหล่านี้มีความสำคัญสำหรับนักลงทุนในการวางแผนการลงทุนและสำหรับผู้กำหนด
นโยบายเพื ่อปรับปรุงนโยบายที ่ได้นำมาใช้เนื ่องจากประเทศที ่พัฒนาแล้วจะมี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างเศรษฐกิจโลกมากกว่า เพราะสองประเทศนี้เป็นผู้นำใน
ตลาดทรัพย์โลก 
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ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของ 
ผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย 

 
สาลาม๊ะ  หลงสะเตียะ1, รศ.ดร.ปิน่แก้ว เหลืองอร่ามศรี2,  
ผศ.ดร.อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล3 และ ผศ.ดร.อริยา เศวตามร์4 

 

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวต่อภรรยามุสลิมอาเจะห์ ในฐานะผลิตผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
บริบททางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพลิกผันของชุดวาทกรรมความสัมพันธ์เชิง
อำนาจระหว่างสามีภรรยาในครอบครัวและสังคม เป็นการพลิกผันที่ก่อให้เกิดการ
กลั่นตัวไปสู่การทำให้ความรุนแรงในครอบครัวต่อผู ้หญิงเป็นเรื ่องปกติ ธรรมดาใน
ชีวิตประจำวัน และเกิดการฝังแน่นด้วยวัฒนธรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงใน
ปริมณฑลส่วนตัว การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาโดยเก็บข้อมูลจาก
ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงผู้นิยามตัวเองเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวโดยสามี 
อายุระหว่าง 25 – 65 ปี จำนวน 13 กรณี ในเขตพื้นที่เมืองบันดาอาเจะฮ์ (Banda 
Aceh) มณฑลอาเจะห์ เบซาร์ (Kabupaten Aceh Besar) และมณฑลอาเจะห์ตอน
เหนือ (Kabupaten Aceh Utara) การทำวิจัยภาคสนามเริ่มตัง้แต่เดือนตลุาคม 2557 
– เดือนกุมภาพันธ์ 2560   

 
 

1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2,3 อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4 อาจารย์ประจำภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ประการแรก การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใน
ระดับมหภาค โดยเฉพาะโครงสร้างทางศาสนาในบริบททางประวัติศาสตร์ที ่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา ได้เปิดโอกาส
ให้เกิดการพลิกผันของระบบคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในครอบครัว
ระหว่างสามีภรรยาจากชุดเดิม นำไปสู่การสามารถทำให้ผู้ชายในฐานะสามีเลื่อนฐานะ
และชนช้ันเหนือผู้หญิง โดยเป็นอำนาจที่ทำงานบนฐานของความเป็นเพศชายในฐานะ
เพศซึ่งมีอำนาจนำท่ีชอบธรรมเหนือภรรยาโดยไร้เง่ือนไข 

ประการที ่สอง ผลจากการเปลี ่ยนผ่านของสังคมอาเจะห์อันเนื ่องมาจาก
การเมืองของการใช้ศาสนาหรือการเมืองเรื ่องตีความกฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื ่อง
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศ มีส่วนผลักผู้หญิงไปอยู่ในสภาวะปลายสุด ที่เป็น
ผลพวงจากการทำงานของอำนาจนำของผู้ชายที่ข้าม ฝ่า และแทรกสถานะและชนช้ัน
ทางสังคม ซึ่งทำให้ชนชั้นหรือสถานะไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้เข้าใจความ
รุนแรงต่อผู้หญิงในระบบครอบครัวได้เลย 

ประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการข้างต้น ไม่ได้เป็นเพียงการ
เปลี่ยนผ่านที่นำไปสู่สภาวการณ์ที่ผู้ชายมีอำนาจทางเพศเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลต่อการที่ผู้หญิงมีการรับเอาตัวตนความเป็นผู้หญิงมุสลิมอาเจะห์ (Internalized) 
เข้ามาเป็นตัวตนของตนเอง ซึ่งทำให้พบว่า ในการต่อรองความหมายเรื่องความเป็น
ผู้หญิงในอาเจะห์ในระบบความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างสามีภรรยานั้น ผู้หญิงส่วน
ใหญ่ยังคงเลือกที่จะต่อรองตัวตนในฐานะที่เป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ เพียงแต่ผู้หญิงมีการ
เลือกที่จะนิยามความเป็นภรรยาในมิติที่เช่ือมโยงกับความรุนแรงที่ต่างกัน ดังนั้น การ
หย่า การออกจากความสัมพันธ์สามีภรรยาจึงไม่อาจพิจารณาได้ว่า ผู้หญิงได้ท้าทาย
ระบบอำนาจชายเป็นใหญ่ในครอบครัว การที่เป็นเช่นนี้ เนื่องด้วย ในสังคมจารีตแบบอา
เจะห์ ผู้หญิงไม่พื้นที่มากพอที่จะสามารถนิยามตัวตนออกนอกกรอบของความเป็น
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ผู้หญิงที่จะไม่พึ่งพาสามีและครอบครัว การต้องเผชิญกับความรุนแรงของผู้หญิง ถึง
ที่สุด ในเมื่อสังคมไม่เปิดพื้นท่ีให้กับการนิยามเสรีภาพทางเพศของผู้หญิง ในฐานะที่จะ
เป็นผู้หญิงอิสระ ผู้หญิงจึงยังคงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสามีและครอบครัวในการสร้าง
ตัวตนของตนเอง ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคตหลังจากออกจากความสัมพันธ์ผ่าน
การหย่าร้างไปแล้ว ในขณะเดียวกัน พบว่า ในเครือญาติใกล้ชิดของผู้หญิงเป็นปัจจัยที่
สำคัญในการสนับสนุน หรือผลิตซ้ำการตกเป็นเบี้ยล่างผู้ชายของผู้หญิง และเครือญาติ
ส่วนใหญ่จะปกป้องผู้ชาย 
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ในคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ 

 
เลาฟั้ง บัณฑติเทอดสกุล1, ผศ. ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล2  
และ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย3 
 
 งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในมุมมองของกลุ่มชาติพนัธุ์
ในคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้” เป็นการพยายามค้นหาคำอธิบายต่อปัญหาการเข้าไม่ถงึ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในคดีที่มีข้อเท็จจริงว่าชาวบ้านที่เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์บนพื้นที่สูง ใช้ที่ดินทำกินและใช้ไม้สร้างบ้านอยู่อาศัย ซึ่งเป็นคดีที่มีลักษณะที่
พิเศษเฉพาะและแตกต่างออกไปจากคดีประเภทอื่นๆ โดยฝ่ายชาวบ้านผู้ถูกกล่าวหา
มองว่าตนเองมีความชอบธรรมและไม่ได้ละเมิดต่อศีลธรรมของสังคม ในขณะที่ฝ่าย
เจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดต่อบทบัญญัติกฎหมาย ซึ่งข้อ
ถกเถียงเหล่านี้ดำเนินไปภายใต้วาทะกรรม “ชาวเขาทำลายป่า” ที่ช้ีว่าพฤติกรรมการ
ใช้ไม้และที่ดินของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนท่ีสูงทำให้ทรัพยากรของชาติเสียหาย ประกอบ
กับสังคมในปัจจุบันกำลังตื ่นตัวกับปัญหาทรัพยากรป่าไม้เสื ่อมโทรมและปัญหา
สภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็มีเหตุผลเบื้องหลังอีกประการที่ถูกละเลยไปจากการ
ถกเถียงในสังคม คือ การใช้ที่ดินและทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์กระทบต่อส่วนแบ่ง
ในผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจ  
 ทฤษฎีชาติพันธุ์แนววิพากษ์ (Critical Race Theory : CRT) เกิดขึ้นช่วง
กลางทศวรรษ 1970 โดยเริ่มจากการตั้งข้อสังเกตและการวิเคราะห์ของนักวิชาการ
ด้านกฎหมายที่เป็นคนผิวสีในอเมริกา ที่พบว่าภายหลังขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรี 
 

1 มหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารย์พิเศษภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาพและความเท่าเทียมกันของคนผิวสีประสบความสำเร็จ จนเกิดกฎหมายรับรอง
สิทธิพลเมือง การต่อต้านการเหยียดผิวสี และการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ซึ่ง
คนท่ัวไปโดยเฉพาะนักกฎหมายเช่ือว่า การเหยียดสีผิวจะยุติลงเมื่อสังคมมีกฎหมายที่
บัญญัติให้พลเมืองทุกคนมีความเท่าเทียมกัน แต่คนผิวสีในสังคมอริกันยังคงถูกเลือก
ปฏิบัติและไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างกว้างขวาง4 โดยนักวิชาการกลุ่มนี้เสนอว่า 
ภายใต้ระบบกฎหมายที่รับรองให้พลเมืองมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนั้น ชนชั้นนำ
ผิวขาวได้ออกแบบระบบกฎหมายให้คนผิวขาวยังคงมีอภิสิทธิ์เหนือคนผิวสี จึงเกิด
ปรากฏการณ์ที่บทบัญญัติกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่ทัศนะคติต่อเช้ือชาติหรือสี
ผิวของคนในสังคมอเมริกันไม่ได้เปลี่ยนไปด้วย ทำให้ระบบความคิด ความเชื่อเรื ่อง
การเหยียดผิวยังคงดำรงอยู่ในสังคม ที่สำคัญคือได้ฝังรากลึกลงไปในระบบโครงสร้าง
อำนาจของสังคม ซึ่งกลุ่มนักวิชาการดังกล่าวนี้เรียกแนวทางการวิพากษ์นี้ว่า Critical 
Race Theory5  
 โดยเฉพาะข้อเสนอของ Kimberle Williams Crenshaw ที่เสนอว่า แม้
จะมีกฎหมายยกเลิกระบบทาสและการเลือกปฏิบัติไปแล้ว แต่ระบบกฎหมายของ
อเมริกาก็ยังทำหน้าที่แบ่งแยกเช้ือชาติหรือสีผิวอยู่ดี และความเชื่อในความเป็นกลางที่
เป็นทางการของระบบกฎหมาย กลับเป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้าของสิทธิพลเมือง  
ซึ่งการพิจารณาว่า สังคมที่มีคนหลากหลายทางชาติพันธุ์อยู่ด้วยกัน มีความเท่าเทียม
กันจริงหรือไม่ ไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายหรือเพียงการเล่นถ้อยคำ โดย 
Crenshaw เสนอว่าอุดมคติแบบชนชั้น ได้สร้างชุดของเหตุผลที่รองรับผลประโยชน์
ของกลุ ่มคนผิวขาว ในขณะที่กีดกันผลประโยชน์ของฝ่ายอื ่นๆ ซึ ่งไม่เพียงสร้าง
ความชอบธรรมให้คนผิวขาวสามารถกดขี่คนผิวสีได้เท่าน้ัน แต่ยังกำหนด 
 

4Rachel Alicia Griffin, Critical Race Theory as a Means to Deconstruct, Recover and 
Evolve in Communication Studies, Communication Law Review, Volume 10, Issue 1. 
5Richard Delgado and Jean Stefancic, Critical Race Theory :  An introduction, New 
York University press, pp 3-4. 
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ความสัมพันธ์ทางชนช้ันของคนในสังคม ที่มีลักษณะเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันด้วย 
ดังนั้น แม้ว่ากฎหมายชนชั้นจะถูกขจัดไปแล้วแต่ระบบความคิดแบบชนชั้นยังคงดำรง
อยู่ในลักษณะเป็นธรรมเนียมเงียบที่คนขาวมีอำนาจสูงสุด (White supremacy as 
unspoken norm)6 
 นอกจากนี้นักวิชาการชาติพันธุ์แนววิพากษ์ ยังมีความเห็นว่าสาเหตุที่ไม่มี
การแก้ไขปัญหาเชื้อชาติอย่างแท้จริง เนื่องมาจากขณะที่สังคมต่อสู้เพื่อขับเคลื่อนสิทธิ
พลเมืองในอเมริกา สังคมอเมริกันไม่ได้สนใจที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องเชื้อชาติมา
ถกเถียงด้วย ทำให้ระบบความคิด ความเชื่อเรื่องการเหยียดผิวยังคงดำรงอยู่ในสังคม 
แม้ว่ากฎหมายแบ่งแยกสีผิวจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม7 แต่การเหยียดสีผิวยังคงมีพื้นที่
ทางอุดมคติอยู ่ในสังคม ซึ่งทำให้ทั ้งนักการเมืองฝ่ายซ้าย พวกนักสังคมนิยมหัว
ก้าวหน้า และระบบศาลเอง ไม่มุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลีย่นแปลงทางสังคมอย่างแท้จรงิ 
ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นกลไกท่ีทำหน้าที่ปกปักรักษาสภาพปัญหานี้เอาไว้8 
 ทฤษฎี CRT มีหลักการสำคัญ คือ ประการแรก เชื้อชาติและชาตินิยมเป็น
การประกอบสร้างทางสังคม (Social Construction) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางชีววิทยาหรือเผ่าพันธุ์มนุษย์ หากแต่เชื้อชาติถูกสร้างขึ้น จัดการหรือยกเลิกโดย
สังคม ประการที่สอง การเหยียดเชื้อชาติเกิดขึ้นโดยทั่วไป จนกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นปกติธรรมดาในสังคม (Racism is ordinary) จึงส่งผลให้ปัญหาเชื้อชาติหรือ 
 

6Kimberle Williams Crenshaw, Race, Reform, and Retrenchment : Transformation 
and Legitimation on Antidiscrimination Law, Harvard Law Review, , May 1988, 
Volume 101, Number 7. 
7Michelle Alexander, The new Jim Crow : mass incarceration in the age of 
colorblindness, (The New Press, New York, 2010). 
8Elizabeth Dickinson, Addressing Environmental Racism Through Storytelling: 
Toward an Environmental Justice Narrative Framework, Communication 
Department, Salem College, Winston-Salem, NC 27101, USA, p.59, 
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ชาตินิยม เป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงเพื่อแก้ไขได้ยาก และประการที่สาม กฎหมายและ
นโยบายของรัฐ ถูกออกแบบเพื่อรองรับโครงสร้างสังคมที่กำหนดให้คนผิวขาวหรือ
กลุ่มที่มีอำนาจครอบงำ อยู่ในสถานะที่เหนือกว่า (White privilege) ทั ้งด้านจิต
วิญญาณ (Psychic) และด้านวัตถุ (Material) ซึ่งชนชั้นนำจะแก้ไขเปลี่ยนกฎหมาย
หรือนโยบายที่เพิ่มสิทธิของชนกลุ่มน้อยในสังคม ก็ต่อเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อพวกเขาด้วย (Interest convergence)9   
 ผู้วิจัยได้นำหลักการและแนวทางการศึกษาของทฤษฎี  CRT มาปรับใช้
อธิบายต่อปัญหาการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีความผิด
เกี่ยวกับป่าไม้ ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ทั้งนี้เพื่อพยายามที่
จะสร้างชุดคำอธิบายใหม่ๆ ต่อปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ที่แฝงอยู่ในระบบกฎหมาย  
โดยเฉพาะการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐและศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่มีอำนาจบังคับต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ โดยที่มุ่งวเิคราะห์
ลงลึกถึงพื้นฐานทางความคิดของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบัญญัติการและการบังคับใช้
กฎหมาย โดยผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้ปัญหาอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทยกับ
ปัญหาอคติต่อคนผิวสีในสังคมอเมริกันจะมีรายละเอียดที ่แตกต่างกัน แต่ก็มี
ลักษณะร่วมกันหลายประการ อาทิเช่น เป็นกลุ่มคนกลุ่มน้อยที่มีลักษณะที่แตกต่าง
จากคนกลุ่มใหญ่ในสังคม เป็นกลุ่มคนท่ีถูกประวัติศาสตร์จัดให้อยู่ในสถานะทางสังคม
ทีต่่ำกว่า ถูกตีตราว่าเป็นพวกที่ก่ออันตรายต่อสวัสดิภาพของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่รัฐ
จะต้องควบคุมอย่างเข้มงวด  
   ในการเก็บข้อมูลวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้พูดคุยและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของ
กรณีศึกษา ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาคดดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ 
และผู้วิจัยได้เขียนเป็นเรื ่องเล่าสำหรับใช้ทำการวิเคราะห์จำนวน 8 กรณี ซึ ่งจาก
ประสบการณ์ของกรณีศึกษา พวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมและประสบปัญหากา 
 

9Richard Delgado and Jean Stefancic, Critical Race Theory :  An introduction, New 
York University press, pp 6 - 8. 
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การเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามบทบัญญัติกฎหมายหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สร้างสถานการณ์เพื่ออ้างความชอบธรรมในการบังคับ
ใช้กฎหมาย การใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติการทางทหาร การออกนโยบายหรือคำสั่ง
ของข้าราชการระดับสูง การค้นโดยไม่มีหมายค้นจากศาล การประกันตัว การนำ
พยานหลักฐานเข้าสู่คดี การมีทนายความ และการต่อสู้ในชั้นศาล บางกรณีแม้จะ
ได้รับสิทธิก็มีลักษณะเป็นเพียงการทำให้ครบตามแบบพิธีการ มากกว่าที่จะมุ่ง
คุ้มครองสิทธิให้ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม  
 เมื่อพิจารณาปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจาก
เรื่องเล่ากรณีศึกษาด้วยมุมมองของทฤษฎีชาติพันธุ์แนววิพากษ์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
การที่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยทั่วไปมีวิถีชีวิต จารีตประเพณี วัฒนธรรม และ
ความเชื่อเฉพาะ ที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่ใช้ที่ดินและ
ทรัพยากรจากป่าสำหรับการดำรงชีวิต เมื่อคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ถูกนำ
ตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงถูกเลือกปฏิบัติและไม่ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างแท้จริง กล่าวคือ 
 ประการแรก ภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ที่ถูกประกอบสร้าง
ขึ้นมาภายใต้วาทะกรรม “ชาวเขาทำลายป่า” และ “ไร่เลื่อนลอย” ถูกตอกย้ำและ
ผลิตซ้ำอย่างต่อเนื ่อง จนมีอิทธิพลและมีพลังในการชี้นำทัศนคติของคนในสังคม 
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในโครงสร้างของระบบราชการ ให้มีอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ี
สูง ที่สำคัญคือ การตอกย้ำและผลิตซ้ำบ่อยๆ มีผลทำให้เกิดความชอบธรรมให้แก่การ
ใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ต่อของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะ
การสร้างความชอบธรรมเพื่อใช้ความรุนแรงหรือใช้วิธีการทางทหารกับพลเมือง 
ภาพลักษณ์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นนี้ มีผลต่อการกำหนดท่าทีของรัฐต่อกลุ่มชาติพันธุ์
บนพ้ืนท่ีสูง โดยเฉพาะเมื่อรัฐมองว่าการใช้ที่ดินทำกินและทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์
บนพื้นที่สูง เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ  จึงได้กำหนดจัดความสัมพันธ์แบบ
ปราบปราม ม ีการออกนโยบายหรือมาตรการพิเศษต่างๆ นอกจากนี ้ย ังเกิด
ปรากฏการณ์ที ่เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติการด้วยการใช้กองกำลังและความรุนแรงเข้า
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ดำเนินการ ทั้งการใช้กองกำลังเข้าปิดล้อมเพื่อตรวจค้นและจับกุมภายใต้สภาวะที่
ยกเว้นสิทธิบางประการ รวมทั้งการสั่งการให้มีการจัดกองกำลังไปตรวจยึดที่ดิน ข่มขู่
และไล่ยิงชาวบ้านในที่เกิดเหตุ ตลอดจนการใช้อำนาจบังคับยืดที่ดิน 
 ประการที่สอง แม้จะมีกฎหมายบัญญัติรับรองให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคน
มีสิทธิต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในทาง
รูปแบบ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการใช้และการตีความกฎหมายของเจ้าหน้าที่และศาล 
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ “วัฒนธรรมแห่งชาติ” ที่ตั้งอยู่บนฐานคิดของระบบคุณค่า
ทางสังคม ที่มีอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ซึ่งส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 
ต้องเสียเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่และศาลใน
การดำเนินคดี   
 ที่สำคัญคือ การที่ผู้มีอำนาจและคนในสังคมมีความเช่ือว่า ระบบกฎหมายที่
รับรองสิทธิอย่างครบถ้วน ตั้งอยู่บนฐานคิดแบบเสรีนิยม และไม่มีการแบ่งแยกความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มคน เป็นกฎหมายที่มีความเป็นธรรมแล้วนั้น ทำให้รัฐและผู้มี
อำนาจไม่ให้ความสนใจต่อปัญหาการขาดโอกาสเข้าถึงสิทธิของคนบางกลุ่ม ดังนั้น 
การปฏิเสธหรือละเลยต่อสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างซ้ำๆ จนทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐและตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
มองว่าเป็นเรื่องปกติของสังคม จึงส่งผลต่อทางปฏิบัติทำให้เจ้าหน้าท่ีรัฐและศาล ไม่ได้
ตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างจริงจัง บางกรณีเพียงแต่ทำ
ตามแบบแผนในลักษณะที่เป็นพิธีการ ดังนั้น เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์บนพื้นที่สูง ถูกนำตัวไปดำเนินคดีในคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ พวกเขากลายเป็น
ผู้ถูกกระทำโดยกระบวนการยุติธรรมอาญา มากกว่าจะที่เป็นการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม หรือหากประสงค์ที ่จะต่อสู ้คดี ก็ต้องเผชิญกับสภาวะที่
เสียเปรียบ หรือไม่ได้รับโอกาสในการการต่อสู้คดีจริง  
 ประการที่สาม กฎหมายคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ไทย ที่มีเนื้อหาตั้งอยู่บนฐานคิดว่าพลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนั้น 
เป็นกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับคนท่ีมีสถานะทางสังคมในระดับหนึ่งเท่านั้น 
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ในขณะที่คนบางกลุ่มจะถูกกีดกันไม่ให้ได้รับสิทธิ กล่าวคือ การจะเข้าถึงสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้จริงนั้น อาจจะต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่  มี
การศึกษาในระดับหนึ่ง มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และอาจจะต้องมีฐานะทางสังคมที่
เจ้าหน้าที่ยำเกรง ในขณะที ่กลุ ่มชาติพันธุ ์บนพื้นที ่สูง ส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มที่ไม่มี
คุณสมบัติเพียงพอหรือมีต่ำกว่าคนทั่วไป จึงถูกตัดโอกาสที่จะเข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆ 
ตามที่กฎหมายกำหนด  
 สำหรับบทบัญญัติเรื่องสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติรับรอง
หรือคุ้มครองสิทธิในลักษณะที่เป็นกลางสำหรับใช้กับทุกคน โดยละเลยต่อความเฉพาะ
และแตกต่างๆ จากคนส่วนใหญ่ในสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้น ในทางปฏิบัติกลุ่ม
ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงส่วนใหญ่จึงไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิที ่กฎหมายบัญญัติไว้ได้จริง 
ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ต้องเผชิญกับอุปสรรค
มากกว่าหรือ ยากกว่า ในการก้าวข้ามไปใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด  
 ดังนั ้น การที ่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิไว้ จึงไม่ใช่หลักประกันว่า
ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจริง เนื่องจากระบบกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีอาญาที่เป็นแบบเสรีนิยม และมีเนื้อหาเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ
หลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ที่นักกฎหมายเชื่อว่าเป็นวิธีพิจารณาคดีที่ดทีี่สุด
นั้น เมื่อนำมาใช้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และมีความ
แตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ของสังคม จะพบว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ หรือไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิเหล่านั ้นอย่างแท้จริง อีกทั้ง
บทบัญญัติกฎหมายที่ตั้งอยู่บนฐานคิดว่ามีความเป็นกลางนั้น ในทางปฏิบัติแล้วไม่อาจ
อำนวยการให้เกิดความเป็นธรรมต่อคนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้จริง    
 อีกทั้ง โดยสภาพแล้วข้อพิพาทเกี่ยวกับป่าไม้และที่ดินเป็นข้อพิพาททาง
ปกครอง แต่กฎหมายไทยกลับบัญญัติให้เป็นความผิดทางอาญาที ่จะต้องใช้วิธี
พิจารณาคดีอาญา จึงทำให้กฎหมายไม่อาจทำหน้าที่อำนวยการให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายได้จริง ในทางกลับกันระบบกฎหมายดังกล่าว
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นี้ กลับทำหน้าที่ปกปิดความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดี
นโยบายต่อคนชายขอบท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม ความไม่เป็นธรรมจึงยังดำรงอยู่ในสังคม 
 โดยหลักการแล้วกฎหมายควรเป็นกลไกที่คอยทำหน้าอำนวยการให้เกิด
ความเป็นธรรม โดยการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้ารัฐหรือผู้ที่
ได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐ ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
รัฐและประชาชน หากแต่จากการศึกษาของงานวิจัยกลับพบว่า ในทางปฏิบัติแล้ว
ระบบกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรมและปกป้อง
ประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อย แต่กลับเป็นเครื่องมือให้ผู้มีอำนาจใช้กดทับประชาชนที่มี
สถานะเป็นคนชายขอบ แย่งชิงความเป็นเจ้าทรัพยากรหรือหวงกันไว้เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ได้สะดวกขึ้น โดยกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ คือระเบียบที่กำหนดกีดกันคน
ชายขอบไม่ให้เข้าถึงสิทธิในที่ดินและทรัพยากรในพื้นที่ที่ถูกกำหนดว่าเป็นป่าตาม
กฎหมาย ท้ังนี้เพื่อหวงกันไว้สำหรับสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจ โดยกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญา แม้จะมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยใน
กระบวนกรยุติธรรมทางอาญา หากแต่ในทางปฏิบัติแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิบรรดาที่กฎหมายกำหนดไว้ได้จริง 
จึงกลายเป็นเครื่องมือกดทับคนชายขอบที่อยู่กับทรัพยากร ไม่ให้มีโอกาสเข้าถึงส่วน
แบ่งผลประโยชน์ในทรัพยากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
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ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ในประเทศไทย 

 
ปิณฑิรา วลีธนาพันธ์1, รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์2, ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส3,   
ดร.กันตส์ินี กันทะวงศ์วาร4 และ ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรตัน์5 

 

 สถานการณ์การเพิ ่มขึ ้นของจำนวนผู ้ส ูงอายุทั ่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น  
โดยเฉพาะในกล ุ ่มประเทศที ่กำล ังพ ัฒนา จากการคาดการณ์ขององค ์การ
สหประชาชาติ (United Nation, 2017) คาดว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากร
สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2571 โดยวัยสูงอายุ
เป็นช่วงวัยท่ีอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมีการเสื่อมโทรม ซึ่งมักก่อให้เกิดโรคที่ไม่ติดต่อ
และมีลักษณะเรื้อรัง หรือที่เรียกว่า โรคเรื้อรัง นอกจากนี้ยังส่งผลให้ศักยภาพทาง
ร่างกายของผู้สูงอายุถดถอยและนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้ง่าย ด้วย
เหตุนี้การเข้าถึงบริการสุขภาพจึงมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง  

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุมีอุปสรรคที่สำคัญใน
ด้านค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นในแตล่ะปี 
และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ การมีระบบประกันสุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้
ผู ้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ดังนั ้น การศึกษาความ  
เสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทยจำแนกตาม
ระบบประกันสุขภาพในอดีตถึงปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ  

 

 

1มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ที่ผ่านมางานวิจัยที่ศึกษาความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Sun, Deng, Xiong & Tang, 2013) หรือประมาณความสัมพันธ์
ของการใช้บริการด้านสุขภาพ (Liu, Wong & Liu, 2015; Liu, & Wong, 2016) กับ
ระบบประกันสุขภาพและลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น เพศ รายได้ หรือ
การศ ึกษาของบ ุคคล (Prakongsai, Limwattananon & Tangcharoensathien, 
2009; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558) อย่างไรก็ตามการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพอาจมีความแตกต่างกันตามความจำเป็นตามสภาวะด้านสุขภาพของแต่ละ
บุคคล ดังนั้นการประเมินความเสมอภาคจึงต้องควบคุมสถานะด้านสุขภาพก่อน แล้ว
จึงประเมินว่าปัจจัยที่ไม่จำเป็นต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น หลักประกัน
สุขภาพ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพหรือไม่ (Macinko 
& Lima-Costa, 2012 ; Sharma, 2014; Chen, Li & Liu, 2018; Huda, Hayes & 
Dibley, 2018)  

การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่มีขนาดเพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์การเข้าถึงบริการด้าน
ส ุขภาพ (Health service access) ด้วยการใช้บริการส ุขภาพ (Health service 
utilization) และควบคุมสถานะด้านสุขภาพของบุคคลโดยใช้ EQ-5D3 ก่อนพิจารณา
การใช้บริการด้านสุขภาพใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอก 
2) จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยใน 3) จำนวนวันนอนพักในสถานพยาบาล และ 4) 
จำนวนครั้งการใช้บริการทันตกรรม จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติทั้งหมด 5 ปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2560 (มีสำรวจทุก 2 ปี)  

 
3EQ-5D เป็นแบบประเมินคุณภาพชีวิตโดยรวม ซ่ึงวิเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบค่าอรรถประโยชน์ 

(Utility) 
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การวิเคราะห์ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ อาศัยดัชนี
ความไม่เสมอภาคในแนวราบ (The Horizontal Inequity Index: HI) ซึ่งพิจารณา
จากตัวแปรที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ด้วยการควบคุมตัว
แปรที่จำเป็น ดังนั้น ดัชนีความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่คำนวณ
ได้จึงเป็นผลมาจากตัวแปรที่ไม่จำเป็น ซึ่งไม่ควรส่งผลต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
โดยทำการศึกษาความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละ
ปี เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถ
นำไปใช้ประเมินนโยบายด้านสุขภาพในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

ผลการศึกษาหลักพบว่าประเภทของระบบหลักประกันสุขภาพส่งผลให้การ
ใช้บริการผู้ป่วยในและทันตกรรมของผู้สูงอายุมีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจเป็นผลมา
จากแหล่งที่มาของเงินกองทุนและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปรับสิทธิ
ประโยชน์พ้ืนฐานของแต่ละกองทุนให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน อาจช่วยลดความไม่เสมอ
ภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุได้ 

การประเมินความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
โดยใช้ดัชนีความไม่เสมอภาคในแนวราบ (HI) พบว่า รูปแบบการใช้บริการด้านสุขภาพ 
ได้แก่ จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยใน และ
จำนวนวันนอนพักในสถานพยาบาล มีลักษณะแบบ Pro-poor โดยเฉพาะจำนวนครั้ง
การใช้บริการผู้ป่วยในที่มีแนวโน้มความไม่เสมอภาคมากขึ้น แสดงให้เห็นว่านโยบาย
ด้านสุขภาพของภาครัฐประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุที่ยากจนให้
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้มากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การใช้บริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีลกัษณะ 
Pro-rich และมีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้น ทั ้งนี ้การใช้บริการทันตกรรมจำกัดเฉพาะ
ผู้ใช้บริการที่มีฟันในช่องปากหรือมีฟันเทียม ดังนั้นผู้สูงอายุท่ีไม่เข้าข่ายดังกล่าวจึงไมม่ี
ความจำเป็นต้องใช้บริการทันตกรรม จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไปว่า
ผลของความไม่เสมอภาคในการใช้บริการทันตกรรมของผู้สูงอายุนี้เป็นจริงหรือไม่ 
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หรือ อาจเกิดจากจำนวนผู้สูงอายุที่มีฟันในช่องปากมีความแตกต่างกันตามประเภท
ของหลักประกันสุขภาพ หรือ มีความแตกต่างทางด้านทัศนคติของผู ้สูงอายุที ่มี
หลักประกันสุขภาพต่างกัน จึงทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีการใช้บริการทันตกรรมแตกต่าง
กัน 
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Payment for Forest Environmental Services (PFES)  

and Forestland Governance: A Case Study of  

Integrated Shrimp-Mangrove Farming in 

the Mekong Delta of Vietnam 

 

Chau My Duyen1, ผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค2 และ อ.ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์3 

 

Payment for Forest Ecosystem (sometimes Environmental) 

Services (PFES) represents a potential approach to improve natural 

resource management together with biodiversity conservation using 

mainly market-oriented mechanisms. In 2008, Vietnam established 

PFES within its national policy. Seeing the potential to generate and 

increase local incomes, it became the first country in Southeast Asia 

to pass a national law that promoted PFES (Decree No.99 in 2010). 

This study examined the design and implementation processes of 

PFES in Vien An Dong Commune, Ca Mau province, at the most 

southerly point of Vietnam, in order to understand how Forestland 

Allocation policy (FLA) influences PFES policy. This is the first 

province in the Mekong Delta to apply this policy in forest 

management. Data collected from field interviews and participant 

observation were analyzed to investigate the power relations of 

 

1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2,3 อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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different actors involved, how practices developed for different 

groups, and the impacts upon property rights. 

The main findings showed that, firstly, there were five groups 

of social actors who were engaged in PFES including local 

governments (Provincial People’s Committee, District People’s 

Committee, and Commune People’s Committee), government 

agencies (Department of Agriculture and Rural Development, 

Department of Forestry and Nhung Mien Forest Management Board), 

private companies (Minh Phu Company), farmers and NGOs (SNV). 

Each actor has been engaged in the design and implementation 

processes of PFES differently according to their role, incentive, and 

capacity. Minh Phu Company was a powerful actor in the operation of 

PFES. They decided that the most important aspect of PFES is benefit-

sharing due to their economic capacity. Meanwhile, the farmers were 

the powerless actors.  

Secondly, the PFES policy in project area was normally 

designed and operated under the institutional framework of FLA. In 

which, the FLA helped the PFES project identifies stakeholders for 

consultation in the administrative and professional management of 

forestland. Additionally, the power relations of the actors under the 

FLA policy have led to the differentiation in engagement among local 

government authorities and government agencies within PFES 

implementation. Lastly, FLA policy determined who could be the 

beneficiaries of PFES projects.  
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Thirdly, property relations among stakeholders under the new 

policy of PFES have changed. Accordingly, the use rights of farmers 

have improved due to the indirect benefits of the payment scheme. 

However, they were limited in control rights, which was the most 

relevant concerning the topic of benefit-sharing. Consequently, the 

poor have been excluded from the system of benefit-sharing. 

Meanwhile, the newly emerged actor, Minh Phu Company, held the 

control and authoritative rights.  

Lastly, forestland recipients have been able to engage in the 

PFES project due to their rights stated in the law. Their engagements 

were also determined by the form of knowledge, social relations, 

capital, and geographical conditions that they held. However, the 

extent of integration of them highly depended on the capital they held; 

it led to an increased differentiation between the rich and the poor 

within the community. 

The payments of the project during the pilot period of this study did 

not satisfy the expectations of forestland recipients. There needs to be 

more adjustments to better adapt to local circumstances. Currently, it 

is too early to assess the results or impacts of this policy in regard to 

alleviating rural poverty, establishing a sustainable source of private 

funding for forest protection, and the ecological benefits of PFES. 

Moreover, the issue of properly measuring the potential payments in 

order to distribute them equally among all stakeholders is in need of 

consideration. This is because it would give a better incentive for 

forestland recipients to increase the forest ratio of their farm. 
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Thus, further research in this field should consider the topics 

as follows: (1) studying the social, economic and environmental 

effects of PFES; (2) examining the potential methods of measuring the 

payments for environmental services. Nonetheless, this research 

encountered time limitations because the project was only in its pilot 

stage, all stakeholders were new to this process, and were just 

beginning to adjust. Thus, this research could not provide the whole 

picture of PFES in the Mekong Delta. Further research on this project 

is essential in order to understand the transformations taking place 

over a longer period of time. Research should focus on what practices 

are beneficial for all stakeholders and build upon this knowledge in 

order to construct a more effective project framework that can be 

applied in different communities that have similar ecosystems. 
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การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ 
แห่งหนึ่งในภาคเหนือ 

 
กรรณิการ์   จินาใหม่1 และ ผศ.ดร.ชัยวฒิุ ตั้งสมชัย2 

 
บทนำ 

ต้นทุนในธุรกิจบริการไม่เพียงแต่มีความหมายถึงตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
การให้บริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ 
และความสามารถในการควบคุมต้นทุนในการดำเนินกิจการใด เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานหรือกิจการนั้นๆ 
 ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์เป็นธุรกิจหนึ่งที่ต้องทราบข้อมูลต้นทุน เพื่อใช้ในการ
ตัดสินในบริหารทรัพยากรที ่มีอยู ่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจาก
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะสังคมที่ได้รับอิทธิพลของสังคมโลกาภิวัฒน์ 
ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว มาตราฐานการครองชีพที ่สูงขึ ้นและอัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ขนาดครอบครัวในปัจจุบันเล็กลง ทำให้
ความสัมพันธ์ของผู้เป็นเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ และจุดประสงค์
ในการเลี ้ยงเปลี่ยนไปจากอดีต จากที่เลี ้ยงไว้เพื ่อใช้งาน เช่น เฝ้าบ้าน และดูแล
ทรัพย์สิน กลายมาเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อน เพื่อความผ่อนคลาย คลายเหงา จน
ในที่สุดสัตว์เลี้ยงได้กลายมาเป็นสมาชิกที่สำคัญในครอบครัวในที่สุด (ศิรดา สกุลบึง, 
2554: 1) ส่งผลให้ความคาดหวังต่อคุณภาพของระบบบริการเพิ่มมากขึ้น ขณะที่
งบประมาณภาครัฐเริ่มมีจำกัด และการที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด ทำให้เราต้องหา
วิธีจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 ดังนั้นโรงพยาบาลสัตว์ ต้องพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และปรับตัวเพื่อให้มีความสามารถในการบริหารงานให้มีความอยู่
รอดในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันด้วย ทำให้หน่วยงานในระดับบริหารจำเป็นต้อง
ทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการแต่ละ
ระดับ เพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพอย่างเต็มที่ ดังนั้นการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากที่สุด  และพื้นฐานของการที่จะ
ได้ข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรอย่างหนึ่งได้แก่การ
วิเคราะห์ต้นทุนที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ได้   ( ภิรมย์ กมลรัตน์กุล, 2536: 128  ) ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนหรือ
ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการของแต่ละกิจกรรมเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลงานท่ี
ได้รับจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน นอกจากการวิเคราะห์
ต้นทุนจะมีประโยชน์ในการจัดให้บริการมีประสิทธิภาพ ยังมีประโยชน์เพื ่อการ
วางแผน การกำหนดนโยบายสำหรบัการบรหิารงาน โดยใช้ข้อมูลต้นทุนท่ีมีการจัดเกบ็
และผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถนำมากำหนดเป็นต้นทุนต่อหน่วย
มาตรฐานของกิจกรรมต่างๆ ได้ และทำให้สามารถใช้ต้นทุนมาตรฐานที ่ทำการ
วิเคราะห์นี้มาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ การควบคุม ประเมินประสิทธิภาพ
การผลิต การบริหารงบประมาณได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานควบคู่กับการประเมนิ
ระดับการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมได้เป็นอย่างดี (รวมพล สวนสีดา, 2540: 3) 

ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการบริการของ
โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในภาคเหนือ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาวางแผน
พัฒนา จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมในแต่ละหน่วยงานรวมถึงการกำหนด
นโยบายการดำเนินงานของผู้บริหาร และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ต่อไป 
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แนวคิดและทฤษฎี 
  ขั้นตอนและกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล 
 เฉลิมชัย  รอดชนะพรหม (2554) ได้อธิบายขั้นตอนในการวิเคราะห์ต้นทุน
โรงพยาบาลดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของระบบงาน (System Analysis) และ
โครงสร้างการบรหิารงบประมาณและเงินบำรุงของโรงพยาบาล เพือ่จำแนก
หน่วยงานเป็นหน่วยต้นทุน (Cost Center)  ตามลักษณะหนา้ที่และ
ความสัมพันธ์ที่แท้จริงในการบริการ และสนับสนุนกันของแตล่ะหนว่ยงาน 
โดยจดัออกเป็น 4 หน่วยต้นทุนคือ 
1.1) หน่วยต้นทุนท่ีไม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-Revenue Producing Cost 

Center: NRPCC) เช่น งานธุรการ งานการเงินและบญัชี เป็นต้น 
1.2) หน่วยต้นทุนท่ีก่อให้เกิดรายได้ (Revenue Producing Cost Center: 

RPCC) เช่น รังสีวิทยา ห้องปฏิบตักิาร ห้องผ่าตัด เป็นต้น 
1.3) หน่วยงานท่ีบริการผู้ป่วยโดยตรง (Patient Service Area: PS) เช่น 

แผนกผู้ป่วยนอก หอผูป้่วยในต่างๆ เป็นต้น 
1.4) หน่วยงานท่ีให้บริการอื่น (Non-Patient Service Area: NPS) เช่น 

เวชกรรมสังคม ฝ่ายสุขศึกษา เป็นต้น 
2. ศึกษาต้นทุนรวมโดยตรง (Total Direct Cost: TDC) ซึ ่งประกอบด้วย 

ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุนของทุกหน่วยต้นทุน 
3. จัดสรรต้นทุนของหน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) และหน่วย

ต้นทุนที ่ก ่อให้เก ิดรายได้ (RPCC) ซ ึ ่งถ ือเป ็นหน่วยต้นทุนชั ่วคราว 
(Transient Cost Center: TCC) ไปให้กับหน่วยต้นทุนสุดท้าย (Absorbing 
Cost Center: ACC) คือ หน่วยบริการผู้ป่วย (PS) และหน่วยบริการอื่น 
(NPS) โดยต้นทุนที่กระจายไปนี้เรียกว่าต้นทุนทางอ้อมของหน่วยต้นทุน
สุดท้าย 
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4. คำนวณหาต้นทุนทั้งหมด (Full Cost) ซึ่งเท่ากับ ต้นทุนทางตรงรวมกับ
ต้นทุนทางอ้อม 

5. หาต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unit Cost Calculation) 
 
วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์องค์กร ของโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในภาคเหนือ 
โดยได้ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้า
แผนกเพื่อ ทำการจัดระบบการบริหารงานขององค์กร โดยสร้างแผนภูมิโครงสร้างเพื่อ
แสดงลักษณะหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการงานจำแนกหน่วยงานต้นทุน 
 2. จำแนกและจัดกลุ่มหน่วยงานของโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในภาคเหนือ 
ตามลักษณะหน้าที่และประเภทบริการ โดยสัมพันธ์กับการให้บริการและสนับสนุนกัน
ของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
  2.1 กล ุ ่มหน ่วยงานท ี ่ ไม ่ก ่อให ้ เก ิดรายได้  (Non-Revenue 
Producing Cost Center: NRPCC) 
  2.2 กลุ ่มหน่วยงานที ่ก่อให้เกิดรายได้ (Revenue-Producing 
Cost Center: RPCC) 
  2.3 กลุ่มหน่วยงานให้บริการสัตวป์่วย (Patient Service: PS) 
 3. กำหนดเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุน ระหว่างหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NRPCC), หน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้ (RPCC), หน่วยงานให้บริการสัตว์ป่วย 
(PS) โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณที่กำหนดให้สอดคล้องกับการให้บริการมากท่ีสุด 
 4. ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยแบ่งชนิดของข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้ 
  1) ต้นทุนแรงงาน (Labor Costs)   
  2) ต้นทุนค่าวัสดุ (Material Cost) 
  3) ต้นทุนค่าลงทุน (Capital Cost) 
 5. ใช้ว ิธ ีการกระจายต้นท ุนด ้วยว ิธ ีสมการเส ้นตรง (Simultaneous 
Equation Method) เพื่อกระจายต้นทุนจาหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดรายได้ (RPCC) และ
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หน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) ให้ไปเป็นต้นทุนทางอ้อมของหน่วยงานที่
ให้บริการผู้ป่วย (PS) โดยใช้เกณฑ์การกระจายต้นทุน ในการคำนวณเพื่อหาต้นทุน
ทางอ้อมนั้นใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการช่วยคำนวณ (Matlab) เพื่อแก้สมการ 
 6. คำนวณหาต้นทุนรวมของแต่ละหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย ซึ ่งรวม
ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมที่ได้รับจากการปันส่วน 
 7. คำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยบริการ โดยการนำต้นทุนรวมที่ได้หารด้วย
จำนวนการให้บริการของแต่ละหน่วยบริการผู้ป่วย  
 8. จัดทำรายงานและนำเสนอรายงาน เพื่อสรุปผลการศึกษาและเสนอผล
การศึกษาเชิงพรรณนา รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป 
 
ผลการศึกษา  
 ต้นทุนทางตรงรวมของโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในภาคเหนือ มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 34,062,191.00 บาท  หน่วยงานท่ีมีต้นทุนทางตรงรวมสูงที่สุด คือ แผนกสัตว์
ป่วยนอก (C02) 7,380,379.98 บาท รองลงมา คือ แผนกเภสัชกรรม (B01) 
5,204,491.15 บาท และอันดับสาม คือ ห้องฉุกเฉิน (C01) 3,454,180.13 บาท 

หน่วยงานที่ให้บริการสัตว์ป่วยที่มีต้นทุนรวมสูงที่สุด คือ แผนกสัตว์ป่วย
นอก (C02) 16,866,983.44 บาท รองลงมาคือ ห้องฉุกเฉิน (C01) 6,740,551.10 
บาท และหอสัตว์ป่วยหนัก (D01) 5,446,078.78 บาท ตามลำดับ 

ต้นทุนรวมของห้องฉุกเฉินเท่ากับ 6,740,551.10 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อ
หน่วยการให้บริการเท่ากับ 2,594.52 บาทต่อราย 

ต้นทุนรวมของแผนกสัตว์ป่วยนอกเท่ากับ  16,866,983.44 บาท คิดเป็น
ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการเท่ากับ 590.21 บาทต่อราย 
 ต้นทุนรวมของหอสัตว์ป่วยหนักเท่ากับ 5,446,078.78 บาท คิดเป็นต้นทุน
ต่อหน่วยการให้บริการเท่ากับ 30,595.94 บาทต่อราย และ 1,951.99 บาท/วันนอน 
 ต้นทุนรวมของหอสัตว์ป่วยในเท่ากับ 5,008,577.68 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อ
หน่วยการให้บริการเท่ากับ 2,015.52 บาทต่อราย และ 738.29 บาท/วันนอน 
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 บริการสูงที่สุดคือ หอสัตว์ป่วยหนักต้นทุนต่อหน่วยการให้ (30,595.94 บาท
ต่อราย) รองลงมาคือ ห้องฉุกเฉิน (2,594.52 บาทต่อราย) และ หอสัตว์ป่วยใน 
(2,015.52 บาทต่อราย) ตามลำดับ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ี พบว่า โครงสร้างของต้นทุนการให้บริการแผนกสัตว์
ป่วยนอก  ในส่วนของต้นทุนค่าแรงงาน (LC) : ค่าวัสดุ (MC) : ค่าลงทุน (CC) พบว่า 
มีต้นทุนค่าแรงงานสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุน ตามลำดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษาของผู้อื่น ส่วนของต้นทุนการให้บริการของสัตว์ป่วย
ใน มีต้นทุนค่าวัสดุสูงที่สุด รองลงมาคือ ต้นทุนค่าแรงและต้นทุนค่าลงทุนตามลำดับ 
ไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิชญ์กันย์  เผ่าวัฒนา (2544) และเฉลิมชัย  
รอดชนะพรหม (2554) ที่มีสัดส่วนต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยใน คือ ต้นทุนค่าแรงสูง
ที่สุด รองลงมาคือ ต้านทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุน ตามลำดับ 
 โครงสร้างของสัดส่วนท่ีแตกต่างกันนี้ อาจเนื่องมาจาก ขนาดขององค์กรที่มี
ความแตกต่างกัน เนื ่องจากโรงพยาบาลสัตว์ เป็นองค์กรขนาดเล็ก ดังนั ้นหาก
เปร ียบเท ียบก ับองค ์กรขนาดใหญ ่อย ่างเช ่น สถานบร ิการส ุขภาพพ ิ เศษ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่เป็น
โรงพยาบาลขนาดกลาง ก็ย่อมทำให้โครงสร้างของสัดส่วนต้นทุนมีความแตกต่าง 
เนื่องจากโรงพยาบาลสัตว์เป็นองค์กรขนาดเล็ก การจ้างแรงงานเพื่อมาทำหน้าที่ใด
หน้าที่หนึ่ง อาจไม่ก่อให้เกิดผลหรือประสิทธิภาพเท่าที่ต้องการดังนั้ น พบว่าบาง
หน่วยงานเช่น หน่วยรักษาความปลอดภัย หน่วยรักษาความสะอาด ได้มีการจ้างเหมา
ค่าบริการมาจากภายนอก จึงส่งผลต่อโครงสร้างของต้นทุน เนื่องจากค่าจ้างเหมา
บริการ ได้ถูกบันทึกในต้นทุนค่าวัสดุ  
 ในส่วนของต้นทุนท่ีน้อยท่ีสุด คือ ต้นทุนค่าวัสดุ พบว่า ต้นทุนส่วนใหญ่เป็น
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รองลงมาคือ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และงาน
ปรับปรุงอาคารถาวร ตามลำดับ เนื ่องจากโรงพยาบาลสัตว์ได้ก่อตั ้งมาเป็นเวลา
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ยาวนาน ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของการให้บริการ จึงแสดงให้เห็นว่า
ค่าลงทุนในการปรับปรุงอาคารถาวรมีการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคา จึงแสดงในส่วน
ของมูลค่าการลงทุน ส่วนต้นทุนค่าลงทุนที่สูงที ่สุด คือ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสัตว์ป่วย
ที่มารับบริการ และมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง โดยส่วนใหญ่อยู่ที่หอสัตว์ป่วยในและสัตว์
ป่วยหนัก เพื่อสามารถรักษาสัตว์ป่วยในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที  
 เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) พบว่า แผนกสัตว์ป่วยนอกมี
ต้นทุนรวมสูงที่สุด เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสัตว์ป่วย มีการใช้ทรัพยากรทั้ง
ทางด้านบุคลากรและทางด้านวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ค่อนข้างมาก รวมถึง จำนวน
สัตว์ป่วยที่เข้ารับบริการมีจำนวนมากด้วยเช่นกัน รวมทั้งได้รับการปันส่วนของต้นทุน
มาจากหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าบริการห้องตรวจทางรังสี ค่าบริการห้องปฏิบัติการ จึงทำ
ให้มีมูลค่าของต้นทุนรวมสูงตามไปด้วย 
 จากผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการแผนกสัตว์ป่วยนอก
เท่ากับ 590.21 บาทต่อราย และต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการของหอสัตว์ป่วยใน
เท่ากับ 2,015.52 บาทต่อราย และ 738.29 บาท/วันนอน ซึ่งจากผลการศึกษาไม่
สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ในแต่ละโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลทั่วไป มี
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่แตกต่างกันทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบตัิ 
รวมถึงปริมาณการให้บริการ จำนวนผู้มารับบริการ ที่มีความแตกต่างกัน และด้วย
การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ย ังไม่เคยมีผ ู ้ใด
ทำการศึกษา และรายงานผลมาก่อน ดังนั้น จึงไม่สามารถหาข้อสรุปเพื่อเปรียบเทียบ
ได้ แต่สามารถอธิบายได้ว่า ต้นทุนต่อหน่วยของแผนกสัตว์ป่วยนอก มีค่าน้อยกว่าหอ
สัตว์ป่วยใน เนื่องจาก จำนวนผู้รับบริการ และเกณฑ์การปันส่วนของต้นทุนที่แตกต่าง
กัน รวมถึงโครงสร้างของสัดส่วนต้นทุนค่าแรง และต้นทุนค่าวัสดุ ของทั้งสองแผนกอีก
ด้วย  
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ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในภาคเหนือควรมีแผน
นโยบาย การเพิ่มรายได้เนื่องจากหากโรงพยาบาลสัตว์มีความต้องการให้หน่วยงาน
เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นโรงพยาบาลจะต้องมีรายรับเพิ่มมากขึ้น มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมาก
ขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสัตว์ ขยายเวลาการตรวจรักษาและการ
ให้บริการเช่นเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
 ควรเพิ่มนโยบายส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรของ
หน่วยงาน มีการวางแผนการใช้งาน วางแผนการทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า จัดการอบรมให้เจ้าหน้าที ่ม ีความรู ้ ทักษะและ
ความสามารถเหมาะสมกับงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจาก
บางอย่างมีมูลค่าสูง มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อย่างสม่ำเสมอ จะ
ช่วยยืดอายุการใช้งานและเป็นการลดต้นทุนค่าวัสดุและค่าลงทุนในส่วนของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 
 ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายทางด้านอัตราค่าใช้จ่ายหรือราคาในการ
ให้บริการ กำหนดราคายา และอัตราการให้บริการอื่นๆ โดยอ้างอิงจากผลการศึกษา
เนื่องจากผลการศึกษาสามารถบอกตน้ทุนต่อหน่วยของการให้บรกิารได้เช่น เมื่อมีสัตว์ 
1 ตัวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์นั่นหมายถึงว่าเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น 590.21 
บาท ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นน้ีได้ รายรับหรือค่าบริการ
จะต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ดังนั้นหากอัตราค่าบริการต่ำเกินไป ก็อาจทำให้ผล
กำไรน้อยลงนำไปสู่การขาดทุนได้ เหล่านี้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้ประกอบการ
ตัดสินใจ เพื่อกำหนดแผนและนโยบายต่างๆ เพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ในการศึกษาครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด หากข้อมูลที่ได้ศึกษาไม่เพียงเป็น
การบอกถึงตัวเลขของต้นทุนต่างๆ เท่านั้น แต่สามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ทำงาน โดยมีการจัดการองค์ความรู้ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้หน่วยงานหรื อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้ การวางแผนงาน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการ
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วิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรหรือหน่วยงาน มีการจัดการประชุม ร่วมมือกันภายใน
หน่วยงาน โดยทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุง แก้ไข ผลลัพธ์ในหน่วยงาน
ของตนเอง โดยทำเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน เพื่อ
เป็นผลงานของตนเอง และหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดการพัฒนา
องค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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การศึกษามาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในยุคโลกพลิกผัน 

 

อัจฉรา เฟื่องกาญจน์1 และ  ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา2 
 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื ้อหาจาก
เอกสาร วิเคราะห์กระบวนการเชิงพรรณนา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับการบริหารมหาวิทยาลัยใน
ยุค Disruptive และเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
ห ัวหน ้าหน ่วยงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน ่งห ัวหน ้าหน ่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในยุค Disruptive  
จากการศึกษาวิจัยพบว่าการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน
ประกอบด้วย การกำหนดหน้าที ่ความรับผ ิดชอบ บทบาทของตำแหน่ง  และ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไว้แล้ว ซึ ่งไม่เพียงพอในสถานการณ์ป ัจจุบัน และ  
ยังมีค ุณสมบัติและคุณลักษณะที ่หัวหน้าหน่วยงานจะต้องกำหนดเพิ ่มเติมใน 
ยุค Disruptive  ทั้งนี้เป็นเพราะมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อรักษา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยให้คงอยู่ และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
โดยเฉพาะคุณลักษณะสำคัญของบุคลากรที ่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  
ที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ ้นในปัจจุบันมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานในที่มีความเหมาะสมในยุค Disruptive World 
สามารถแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

1 มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำสำนกัวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานในที่มีความเหมาะสมในยุค 
Disruptive World สามารถแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  การทำงานข้ามสายงาน  
หน้าท่ีในการเตรียมคนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง และหน้าท่ีในการเป็นพ่ีเลี้ยง 2. บทบาทของ
ตำแหน่ง ประกอบด้วย บทบาทในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent)  
และบทบาทในการเป็นเพื่อนคู่คิดผู้บริหาร (Business partner) และ 3. คุณสมบัติ 
เฉพาะตำแหน่ง แบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านแรก คือ ด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ซึ่งให้
ความสำคัญกับประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าระดับคุณวุฒิการศึกษา  
ด้านที่สอง คือ ด้านความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการปรับ
มุมมองความคิด (mindset) ในประเด็นของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 2) ทักษะ
การทำงานท่ีเกิดจากการเพิ่มทักษะ (Upskill) และสร้างทักษะใหม่ (Reskill) โดยเน้น
ทักษะด้านพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก 3) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
บูรณาการ (Integrative Thinking) ที่อธิบายถึงใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่โดยคิด
วิเคราะห์และเชื ่อมโยงอย่างเป็นระบบ และ 4) ทักษะการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ที่เน้นประเด็นของความเข้าใจที่ตรงกันและการเชื่อมโยงการ
ทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

ทั้งนี้ในด้านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น หากมหาวิทยาลัย 
จะปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานใหม่ให้มีความเหมาะสมกบั
ยุค Disruptive  โดยไม่กำหนดระดับคุณวุฒิของผู้ดำรงตำแหน่ง แต่ใช้ประสบการณ์
ทางการบริหารหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดแทนคุณวุฒิ
การศึกษานั ้น สามารถสรุปพฤติกรรมที ่พึงประสงค์ของผู ้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยงาน หรือสมรรถนะที่ (Competency) ที่คาดหวังของหัวหน้าหน่วยงาน  เป็น 3 
ป ร ะ เ ด ็ น  ด ั ง น ี ้  ไ ด ้ แ ก ่  1 )  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ร ั บ ต ั ว  เ ร ิ ่ ม จ า ก 
การปรับ Mindset ของตนเองให้ยอมรับและเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและมอง 
การเปลี่ยนแปลงน้ันเป็นโอกาสในการพัฒนา  หรือปรับการเรียนรู้ของตนเองให้เป็นผู้
ที ่จำเป็นต้องเรียนรู ้สิ ่งใหม่แม้จะมีประสบการณ์ในการทำงาน จนผลักดันให้เกิด
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พฤติกรรมในการปรับตัวขึ้นไปในระดับส่วนงาน ซึ่งในการปรับตัวมีความจำเป็นต้อง
เพ ิ ่ มท ักษะให ้ตนเองอย ่ างอย ่ างต ่อ เน ื ่ อง  ควบค ู ่ ไปก ับการปรั บต ัวด ้ วย  
2) การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผ่านการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ มองภาพองค์รวมจน
ได้กรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ในการทำงาน ซึ ่งก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในงานได้  ผู้วิจัยเห็นว่า การคิดเวิเคราะห์นั้น เริ่มจาก
การเปิดรับข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน ทำความเข้าใจในข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และการรู้จักคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และ 3) ความสามารถในการ
สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความ
เข้าใจในวัฒนธรรมการทำงาน และความต้องการของส่วนงานควบคู่ไปด้วย เพื่อให้
เกิดวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน 

สำหรับแนวทางในการพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ย ุ ค  Disruptive พ บ ว ่ า  ก า ร ก ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น 
งานใหม่และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างยืดหยุ่น
และยังคงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไว้ได้เช่นเดิม ผ่านการนำระบบสนับสนุน
การคัดเลือกเข้ามาใช้ระหว่างการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบรับสมัครบุคคลผ่าน
ระบบ Executive e-Selection โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลบนฐานข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากร (CMU HR) ระบบการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ (CMU HR Voting) หรือ
ระบบการเสนอช่ือออนไลน์ (CMU HR e-Nomination)โดยการเตรียมความพร้อมใน
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าวมีการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับและ
ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือก การจัดทำมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และการจัดเตรียมระบบสนับสนุนการคัดเลือกโดยใช้
อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ห้องประชุมอัจริยะ และระบบสนับสนุน
การประชุมออนไลน์ (e-Meeting) ส่วนการเตรียมความพร้อมในระดับส่วนงาน จะให้
ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยเฉพาะการทำความเข้าใจแก่
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บุคลากรที่จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกแบบใหม่ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยี    
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การพัฒนาสื่อทำมือเรื่องแผนที่ประเทศไทยเพื่อสร้างความคิดรวบยอด 
ทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

 
อุทุมพร  เมืองใจ1, ผศ.ดร.แสวง แสนบุตร2 และ รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคัง่3 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อทำมือเรื่องแผนที่ประเทศไทย
เพื ่อสร้างความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น 2) เพื ่อสร้างแบบประเมินความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์
ประเทศไทยของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  
 ในการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสื่อแผนที่ประเทศไทย จำนวน 5 คน ได้แก่ ครูผู้สอน
สังคมศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2 คน ครูผู้ผลิตสื่อสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2 คน และเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อสำหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเห็นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ รวมทั้งหมด 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) สื่อ
ทำมือแผนที่ประเทศไทย จำนวน 15 แผ่นภาพ 2). แผนการจัดการเรียนรู ้เร ื ่อง
ประเทศไทยของเราสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นจำนวน 4 แผน 10 
ชั่วโมง 3) แบบประเมินความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น 1 ชุด จำนวน 15 ข้อ การประเมินเครื่องมือใช้ แบบประเมิน
เครื่องมือแบบชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่



G r a d  D i g e s t  | 87 

 
 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 1) ได้แนวทางการพัฒนาสื่อทำมือแผนที่
ประเทศไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นประถมศึกษา 
 2) ผลจากการศึกษาช่วยให้ได้แบบประเมินความคิดรวบยอดเกี ่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ จากการใช้สื่อทำมือเรื่องแผนที่ประเทศไทย 3) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการ
เห็น ในการสร้างสื่อแผนที่ประเทศไทยเพื่อสร้างความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ผลการศึกษา 
 1) การสร้างสื่อทำมือเรื่องแผนที่ประเทศไทยเพื่อสร้างความคิดรวบยอดทาง
ภูมิศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ออกแบบโดยการนำเนื้อหาเรื่อง
แผนที่ประเทศไทย  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มาสร้างสื่อทำมือแผนที่
ประเทศไทย จำนวน 15 แผ่นภาพ โดยใช้หลักการออกแบบของ ADDIE model 
ประกอบด้วย 4 ขั ้นตอน คือ ขั ้นการวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้น
ตรวจสอบ (Check) และ ขั ้นการนำไปใช้ (Application) ผลการประเมินมีความ
สมบูรณ์ถูกต้องและมีคุณภาพเหมาะสมมากโดยซึ่งมีค่าเฉลี่ย (µ) 4.35 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(σ) 0.29 
 2) การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องประเทศไทย สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นโดยการนำเนื้อหาเรื่องแผนที่ประเทศไทย ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับสื่อ
ทำมือแผนที่ประเทศไทย ทั้งหมด 4 แผน จำนวน 10 ชั่วโมง และนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปให้กลุ่มเป้าหมาย 5 คน ประเมิน ซึ่งผลการประเมินการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องประเทศไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นมีความสมบูรณ์
ถูกต้องและมีคุณภาพเหมาะสมมากโดยซึ่งมีค่าเฉลี่ย (µ) 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(σ) 0.22 
 3) การสร้างแบบประเมินความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นสร้างโดยมีความสมบูรณ์ถูกต้องและมีคุณภาพเหมาะสม
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มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (µ) 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 0.26 สามารถนำไปใช้เป็น
เครื่องมือการประเมินความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเห็นระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ 

จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อทำมือเรื่องแผนที่ประเทศไทยเพื่อสร้าง
ความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะทั่วไปดังน้ี   

1) กระบวนการผลิตสื่อที่ผู้ศึกษาได้ผลิตประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน ซึ่งเมื่อ
นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากการผลิต สามารถแบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอนใหญ่ที่สำคัญคือ ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นตรวจสอบ 
(Check) และ ขั้นการนำไปใช้ (Application) หรือ เรียกว่า ขั้นตอนการผลิตสื่อแบบ 
PACA 

2) การนำสื่อทำมือที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้อง
สร้างข้อตกลงระหว่างผู้เรียนและผู้สอนให้เข้าใจก่อนการใช้ เนื่องจากสื่อทำมือทำจาก
วัสดุที่เน้นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้ ทำให้สื่อชำรุดง่าย และการเก็บรักษา ต้อง
อยู่ในสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่เหมาะสม 

3) แผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร ์สำหรบั
นักเรียนที ่มีความบกพร่องทางการเห็นและแบบประเมินความคิดรวบยอดทาง
ภูมิศาสตร์ของนักเรียนที ่มีความบกพร่องทางการเห็น นอกจากตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญแล้วควรมีการทดลองใช้จริงกับผู้เรียนด้วย 

4) สื่อทำมือแผนที่ประเทศไทยเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นท่ีผลิตขึ้นนี้สามารถนำไปเป็นสื่อต้นฉบบั 
(master) ในการอัดสำเนาเป็นสื่อภาพนูนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นได้ 

5) สื่อทำมือแผนที่ประเทศไทยเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชโดย
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การร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนผลิตสื่อเพื่อจำหน่าย หรือแจกจ่ายไป
ยังโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นท่ัวประเทศได้ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทำมือ

แผนที่ประเทศไทย เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น  
 2) ควรพัฒนาและหาประสิทธิภาพคู่มือการผลิตสื่อทำมือแผนท่ีประเทศไทย 
เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นในประเทศไทย 
 
คำสำคัญ : สื่อทำมือ, ความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์, นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น, แผนที่ประเทศไทย 
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