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ค ำน ำ 
 Grad Digest ฉบบัน้ี เป็นผลงานของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564 ท่ีไดร้างวลัปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประกอบดว้ย
รางวัลป ริญญานิพนธ์จ านวน  20 รางวัล โดยแยกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชาคือ            
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  5 ราย  กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน  6 ราย และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จ านวน 9 ราย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอขอบคุณคณาจารย์ และ
นักศึกษา ท่ีได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีและมีคุณค่าออกมาให้แก่สังคม          
ซ่ึงผลงานเหล่าน้ี จะย่ิงเพ่ิมคุณค่ามากย่ิงขึ้น หากไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณะชนท่ีสนใจ 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมในมิติต่างๆ ได ้
 ดังนั้ น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอน าผลงานทั้ ง 20 เร่ืองมาจัดท าเป็นสรุป
ความส าคญัท่ีไดจ้ากงาน น ามารวบรวมและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั 
ในรูปแบบของอิเลก็ทรอนิกส์ไฟลต์่อไป 
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สำรบัญ 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

▪ กลไกทางสรีรวิทยาและโมเลกุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด  2 

สภาวะสมดุล ของซิลิคอนในขา้วสายพนัธ์ุไทย 

▪ สมบติัตา้นเซลลม์ะเร็ง ตา้นออกซิเดชนั และความคงตวัต่อ  5 
ความร้อนของแอนโทไซยานินจากขา้วด าท่ีเกิดโคพิกเมนตก์บั 
สารสกดัจากพืช และการห่อหุ้มเพื่อน าส่งในระบบทางเดินอาหาร 

▪ เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและยาง 10 
▪ การยอ่ยสลายพอลิ (แลกติก แอชิค) โดยแอคติโนแบคทีเรียหายาก    13          

ท่ีเลือกสรร 
▪ การลดของเสียในกระบวนการประกอบแผงวงจรพิมพ ์  18 

โดยใชเ้ทคนิคซิกส์ซิกม่า 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
▪ ฤทธ์ิตา้นมะเร็งและเพ่ิมความไวตอ่ซิสพลาสตินหรือรังสีของ  24 

ยริูโคมาแลคโตนต่อเซลลม์ะเร็งปอดมนุษยช์นิดเซลลไ์ม่เลก็ 
▪ ผลของยาเบวาซิซูแมบและยาเคมีบ าบดัต่อพลวตัของไมโทคอนเดรีย  29      

และรูปแบบการตายของเซลลม์ะเร็งของผูป่้วยมะเร็งรังไข่ 
▪ ผลของตวัยบัย ั้งการฟิชชนัและตวักระตุน้การฟิวชนัของไมโท-  33 

คอนเดรีย ต่อการท างานของหวัใจในหนูปกติและหนูอว้นท่ีเกิด 
ภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดแลว้มีเลือดกลบัมาเล้ียงใหม่ 

▪ ความชุกและปัจจยัเส่ียงของเช้ือสแตฟฟิโลคอคคสั ออเรียสท่ีด้ือ 37 
ต่อยาเมทิซิลลินในบุคลากรท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสุกร 
ในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน ประเทศไทย 
 



▪ การเพ่ิมความเปรียบต่างภาพเอม็อาร์ไอของตบัท่ีมีรอยโรค  41 

ก่อนเป็นมะเร็งในหนูโดยใชอ้นุภาคนาโนเหลก็-แทนนิก 

▪ ผลเคมีป้องกนัของยีสตแ์ดง (Sporidiobolus pararoseus)  45 
ต่อการเหน่ียวน าการเกิดมะเร็งโดยอะฟลาทอกซินบีหน่ึง 

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
▪ หนงัสือแจกงานศพกบัการแปรเปล่ียนของอารมณ์ความรู้สึกและ 50 

ความใฝ่ฝันของคนภาคใต ้ประเทศไทย ทศวรรษ 2460 - 2550 
▪ การวิเคราะห์การขึ้นอยูร่ะหว่างกนัระหว่างอตัราแลกเปล่ียนของ 54 

ประเทศจีนและอาเซียน และการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของ 
อุตสาหกรรมธนาคารจีนโดยคอปูลา 

▪ การเมืองเชิงวฒันธรรมของการสร้างประวติัศาสตร์ในประเพณี 57 
การแข่งขนัเรือยาวจงัหวดัน่าน 

▪ ผลกระทบของการยกเลิกสารก าจดัศตัรูพืชทางการเกษตรในกรอบ 59 
ดุลยภาพทัว่ไป 

▪ อิทธิพลของโครงสร้างทางกายภาพต่อการแพร่กระจายความเยน็ 63 
ของพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อน  
ในเมืองเชียงใหม ่

▪ “ซอแรง”: การปิดลอ้ม การต่อตา้น และการสร้างส่วนรวม  71 
▪ การศึกษาองคป์ระกอบส่ือวิดีโอเกมและการวิเคราะห์ความรุนแรง 76 

ท่ีปรากฏบนวิดีโอเกมในช่วงปีพ.ศ. 2557- 2562 
▪ ผลกระทบจากบริษทัเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีต่อการถือ 80 

เงินสดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
▪ การพฒันาระบบการบริการและจา้งงานชุมชนเขตพ้ืนท่ี  85 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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กลไกทางสรีรวิทยาและโมเลกุลท่ีเกีย่วข้องกบัการก าหนดสภาวะสมดุล 

ของซิลคิอนในข้าวสายพันธ์ุไทย 

 

นนัทนา ใชยวงค์1, รศ.ดร.ชนากานต ์เทโบลต ์พรมอุทยั2, รศ.ดร.ศนัสนีย ์จ าจด2  
และ รศ.ดร.จรูญ จกัรมุณี3 
  
 ซิลิคอนเป็นธาตุอาหารท่ีช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตของ
พืช โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมจนท าให้พืช
ไม่สามารถสร้างผลผลิตได ้แต่กลบัพบว่ามีการศึกษาและวิจยัน้อยมากในขา้วท่ีเป็น
พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษากลไกทางสรีรวิทยาและโมเลกุล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดสภาวะสมดุลของซิลิคอนในขา้วสายพนัธ์ุไทย พบว่าขา้ว
ไทย 29 สายพนัธ์ุ มีผลผลิตแตกต่างกนั มีค่าอยู่ในช่วง 13.9-25.0 กรัมต่อตน้ และ
ปริมาณการสะสมซิลิคอนในส่วนต่าง ๆ ของตน้ขา้ว มีค่าอยูใ่นช่วง 0.01-8.91 %   

โดยมีการสะสมปริมาณซิลิคอนมากท่ีสุดในแกลบ 
(27.1%) รองลงมาคือ ใบธง (19.4%) ใบ (18.6%) กาบ
ใบ (16.3%) ล าตน้ (8.4%) ขา้วเปลือก (5.2%) และขา้ว
กลอ้ง (4%) ตามล าดบั และพบว่าปริมาณความเขม้ขน้
ซิลิคอนในตน้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างผลผลิต
ขา้ว  
 
 
 
 

1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ มหาวิวทยาลยัเชียงใหม่ 
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ขา้วบางพนัธ์ุสะสมซิลิคอนและสร้างผลผลิตสูง เช่น สุพรรณบุรี 1 และ 
กข 21 ซ่ึงสามารถใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมท่ีส าคัญในการคัดเลือกมาใช้ในการ
ปรับปรุงพนัธ์ุขา้วเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไปในอนาคต  นอกจากปัจจยัทางพนัธุกรรม 
การสะสมซิลิคอนในตน้ขา้วยงัไดรั้บอิทธิพลมาจากการจดัการเพาะปลูก เช่น การใส่
ปุ๋ ยซิลิคอน และฤดูกาลเพาะปลูก โดยพนัธ์ุขา้วแต่ละพนัธ์ุมีการตอบสนองแตกต่าง
กนั การใส่ปุ๋ ยซิลิคอนท าให้ผลผลิตขา้วพนัธ์ุชยันาท 1 และ ปทุมธานี 1 เพ่ิมสูงขึ้น
ประมาณ 23% และ 44% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัการไม่ใส่ปุ๋ ยซิลิคอน ซ่ึงเป็นผลมา
จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนช่อดอก จ านวนเมลด็ท่ีไดรั้บการผสม จ านวนเมลด็ดี และ
น ้ าหนักเมล็ด และพบว่าความเขม้ขน้ของซิลิคอนท่ีสะสมในส่วนต่าง ๆ ของข้าว 
โดยเฉพาะซิลิคอนในแกลบ มีส่วนส าคญัท่ีท าให้ผลผลิตขา้วเพ่ิมขึ้น โดยอตัราการ
ใส่ปุ๋ ยซิลิคอนท่ีระดบั  200 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ เป็นระดบัท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิม
ผลผลิตและการสะสมปริมาณซิลิคอนในส่วนต่าง ๆ ของข้าวสายพันธ์ุไทย 
นอกจากน้ีฤดูกาลในการปลูกขา้วร่วมกบัการจดัการปุ๋ ยซิลิคอนพบว่ามีอิทธิพลต่อ
ผลผลิตและการสะสมซิลิคอนในขา้วดว้ย ขา้วท่ีเจริญเติบโตในฤดูร้อนให้ผลผลิต
ขา้วต ่าสุด (57.3 กรัมต่อต้น) เม่ือเทียบกบัฤดูฝน (61.5 กรัมต่อตน้) เน่ืองจากความ
แปรปรวนของอุณหภูมิในช่วงท่ีตน้ขา้วเจริญเติบโต โดยเฉพาะในระยะออกดอก
ของขา้ว พบว่าการใส่ปุ๋ ยซิลิคอนส่งผลให้ผลผลิตของขา้วท่ีเจริญเติบโตในฤดูร้อน
เพ่ิมสูงขึ้ น 23 % เม่ือเทียบกับข้าวท่ีปลูกในสภาพท่ีไม่ใส่ปุ๋ ยซิลิคอน นอกจาก
ซิลิคอนสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตของขา้วแลว้ ยงัมีบทบาทส าคญัต่อการช่วยลดภาวะ
เครียดจากปริมาณธาตุอาหารจ ากดัในดินได ้โดยพบว่า ซิลิคอนช่วยบรรเทาอาการ
การขาดธาตุฟอสฟอรัสและเหล็กในขา้ว โดยการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกลา้
และระบบรากข้าวภายใตก้ารขาดธาตุอาหารดังกล่าว และซิลิคอนยงัช่วยบรรเทา
อาการใบเหลืองของขา้วในระยะตน้กลา้ภายใตส้ภาวะขาดธาตเุหลก็ 
 การศึกษาน้ียงับ่งช้ีไปถึงระดบัโมเลกุลพืชไดว่้า การจดัการปุ๋ ยซิลิคอนมีผล
ต่อระดบัการแสดงออกของยีน Lsi1 และ Lsi6 ซ่ึงเป็นยีนท่ีส าคญัในกระบวนการดูด
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ซึมและการขนส่งซิลิคอนในตน้ขา้ว พบว่า ระดบัการแสดงออกของยีน Lsi6 เพ่ิมขึ้น
ตามระดบัปุ๋ ยซิลิคอนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยพบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างระดบัการ
แสดงออกของยีน Lsi6 และปริมาณการสะสมซิลิคอนในเน้ือเย้ือพืช ในทางตรงกนั
ขา้ม ระดบัการแสดงออกของยีน Lsi1 ลดลงเม่ือมีการใส่ปุ๋ ยซิลิคอน การแสดงออก
ของยีน Lsi1 ตอบสนองต่อปุ๋ ยซิลิคอนโดยควบคุมการส่งสัญญาณทั้งแบบภายใน 
(local) และทั้ งระบบ (systemic) ในต้นข้าว โดยปริมาณธาตุเหล็กมีผลต่อการ
แสดงออกของยีน Lsi1 ในตน้ขา้ว แสดงให้เห็นว่าซิลิคอนและเหลก็มีหน้าท่ีควบคุม
ระดบัการแสดงออกของยีน Lsi1 ในรากของตน้ขา้วซ่ึงสามารถก าหนดการดูดซึม
และการขนส่งซิลิคอนในต้นขา้วได้ ซ่ึงข้อมูลทางด้านสรีระวิทยาและโมเลกุลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการดูดซึม การเคล่ือนยา้ยและการสะสมซิลิคอนในตน้ขา้ว ท่ี
ได้จากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการปรับปรุงพันธ์ุข้าวให้ มี
ประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุซิลิคอนในดินและน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการจดัการ
สภาพการปลูกท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตของขา้วไทยได ้ 
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สมบัติต้านเซลล์มะเร็ง ต้านออกซิเดชัน และความคงตัวต่อความร้อนของ
แอนโทไซยานินจากข้าวด าที่เกดิโคพกิเมนต์กบัสารสกดัจากพืช 

และการห่อหุ้มเพ่ือน าส่งในระบบทางเดินอาหาร 
 
ณัฐพงศ ์ กนัหา1, ผศ.ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก2, ผศ.ดร.สุทศัน์  สุระวงั3  
และ รศ.ดร.พรสิริ  พิจการ4 
 

งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาปฏิกิริยาการเกิดโคพิกเมนต์  (copigmentation 
reaction) ระหว่างแอนโทไซยานินจากร าข้าวด าท่ี มีไซยานิดิน -3-กลูโคไซด ์
(cyanidin-3-glucoside, C3G) เป็นชนิดหลกั และสารสกดัท่ีเตรียมไดจ้ากวสัดุเหลือ
ทิ้งทางอุตสาหกรรมเกษตร เช่น ซังขา้วโพด เปลือกกลว้ยดิบ และกากชาเขียว เป็น
ต้น ซ่ึงวัสดุเหลือทิ้งเหล่าน้ียงัคงอุดมไปด้วยสารประกอบฟีนอลทั้ งเฟอร์รูริค 
(ferulic acid) โดปามีน (dopamine) และคาเตชิน (catechin) ตามล าดบั นอกจากน้ี 
ยงัไดศึ้กษากระบวนการห่อหุ้ม (microencapsulation) โคพิกเมนต์แอนโทไซยานิน 
(copigmented anthocyanin) ไวภ้ายในไมโครแคปซูลท่ีตรึงดบัเบิลอิมลัชนัดว้ยเยื่อท่ี
สร้างขึ้นโดยวิธีคอมเพล็กซ์โคอะเซอเวชนั (complex coacervated double emulsion 
(CCDE) microcapsule) เพื่อใชน้ าส่งและปลดปล่อยในระบบทางเดินอาหารท่ีจ าลอง
ขึ้นภายนอกส่ิงมีชีวิต  

 
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร บณัฑิตวิทยาลยั   
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑท์างทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4 อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ปฏิกิริยาการเกิดโคพิกเมนต์ คือ ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของแอน
โทไซยานินท่ีมีสี  (pigment) และสารท่ีไม่มีสี (colorless) ท่ี เรียกว่า โคพิกเมนต ์
(copigment)  ในแบบ ท่ี ไม่ มีการส ร้างพันธะโควาเลนท์ ขึ้ น  ( intermolecular 
interaction) ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเกาะเก่ียวกนัระหว่างโมเลกุลของแอนโทไซยานิน
และโคพิกเมนต์ ท่ีเรียกว่า โคพิกเมนตแ์อนโทไซยานิน และน าไปสู่การดูดกลืนแสง
ท่ีความยาวคล่ืนสูงสุดเพ่ิมขึ้นและให้สีท่ีเขม้ขึ้น ทั้งน้ี จากการวิจยัก่อนหน้าพบว่า 
สารประกอบฟีนอลทั้งเฟอร์รูริคและคาเตชิน ต่างสามารถท าปฏิกิริยาการเกิดโคพิก
เมนต์ได้ดีกบัแอนโทไซยานินชนิดท่ีพบได้มากในไวน์ และมีส่วนส าคญัในการ
เสริมการแสดงออกและความคงตัวของสีให้กับผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไดดี้ อย่างไรก็
ตาม ผลไมห้ลายชนิดซ่ึงรวมไปถึงน ้ าผลไมท่ี้เก่ียวขอ้ง ต่างก็มี C3G เป็นสารสีชนิด
หลกั และเป็นท่ีทราบดีว่า สารสีชนิดน้ียงัไดรั้บการศึกษามามากพอสมควรเก่ียวกบั
ฤทธ์ิท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ แต่ผลลพัธ์ของปฏิกิริยาการเกิดโคพิกเมนต์ยงัคงมีข้อมูล
นอ้ยมาก โดยเฉพาะสมบติัตา้นเซลลม์ะเร็งและตา้นออกซิเดชนั ดงันั้น หากทราบถึง
ผลดีดงักล่าวของปฏิกิริยาการเกิดโคพิกเมนต ์อาจช่วยเพ่ิมความมัน่ใจในการบริโภค
ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีแอนโทไซยานินเป็นส่วนประกอบมากย่ิงขึ้น รวมไปถึง ยงัอาจ
น าไปสู่การพัฒนาสูตรใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีแอนโทไซยานินเป็น
ส่วนประกอบอีกดว้ย  

ในเบ้ืองต้นไดศึ้กษาปฏิกิริยาการเกิดโคพิกเมนต์ระหว่าง C3G และโคพิก
เมนต์ท่ีเป็นสารมาตรฐาน 3 ชนิด คือ เฟอร์รูริค โดปามีน และคาเตชิน โดยจากผล
การศึกษาพบว่า C3G สามารถท าปฏิกิริยาการเกิดโคพิกเมนต์ร่วมกบัคาเตชินไดดี้
ท่ีสุด ให้สีท่ีเขม้ และมีความคงตวัต่ออุณหภูมิสูงสุด ดงันั้น จึงไดเ้ลือกน ากากชาเขียว
มาเป็นวตัถุดิบในการสกดัคาเตชินเพื่อใชเ้ป็นโคพิกเมนตส์ าหรับท าปฏิกิริยาการเกิด
โคพิกเมนต์ร่วมกบัสารสกดัแอนโทไซยานินจากร าขา้วด า ซ่ึงมี C3G โดยเฉล่ียสูง
กว่า ร้อยละ 80 เม่ือทดสอบฤทธ์ิของโคพิกเมนตแ์อนโทไซยานินท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ 
พบว่า มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระได้ดี และท่ีความเขม้ขน้ 400 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
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สามารถท าให้เซลลม์ะเร็งชนิด SW620 (เซลลม์ะเร็งล าไส้ใหญ่) มีชีวิตรอดอยู่ไดต้  ่า
ท่ีสุด คือ ร้อยละ 68.7 ถึง 82.2 และยงัพบการเสริมฤทธ์ิกันเม่ือเตรียมโดยใช้
อตัราส่วนโมลาร์ 1:1 อีกดว้ย จึงอาจสามารถสรุปไดว่้า ปฏิกิริยาการเกิดโคพิกเมนต์
ระหว่างแอนโทไซยานินจากร าขา้วด าและคาเตชินจากสารสกดักากชาเขียวมีผลดีต่อ
สุขภาพ 

จากขอ้มูลการศึกษาท่ีผา่นมาพบว่า บริเวณท่ีแอนโทไซยานินจะถูกดูดซึมเขา้
สู่ร่างกายได้มากท่ีสุด คือ ล าไส้เล็กในส่วนเจจูนัม ( jejunum) อย่างไรก็ตาม การ
บริโภคปกติจะท าให้โมเลกุลของแอนโทไซยานินต้องเคล่ือนผ่านระบบทางเดิน
อาหารส่วนต่าง ๆ ท่ีมีสภาวะแตกต่างกนั และสารตา้นอนุมูลอิสระชนิดน้ียงัไวต่อ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างโมเลกุลตามค่าพีเอช จึงสามารถเปล่ียนไปอยู่ในรูปท่ี
อ่อนแอและง่ายต่อการสลายตวัไดม้าก โดยเฉพาะเม่ือเคล่ือนตวัผ่านทางเดินอาหาร
ส่วนต้น รวมถึงเม่ือเข้าสู่ส่วนล าไส้เล็กด้วย ด้วยเหตุน้ี การวิจัยน้ีจึงได้ออกแบบ
โครงสร้างของไมโครแคปซูลขึ้นมา เพ่ือช่วยให้สามารถบรรจุสารแกน ช่วยในการ
เคล่ือนตัวผ่านสภาวะต่าง ๆ ในระบบทางเดินอาหาร และช่วยในเร่ืองของการ
ปลดปล่อยปริมาณแอนโทไซยานินส่วนใหญ่ของไมโครแคปซูลยงัต าแหน่ง
เป้าหมายได ้โดยโครงสร้างไมโครแคปซูลถูกออกแบบให้เป็น  CCDE ซ่ึงไฮโดรฟิ
ลิคอิมลัซิไฟเออร์ท่ีขั้นระหว่างน ้ ามนั (O) และเฟสน ้าดา้นนอกสุด (W2) ของดบัเบิล
อิมลัชนัชนิด W1/O/W2 ถูกตรึงให้แข็งแรงขึ้น โดยใชวิ้ธีสร้างเย่ือบาง ๆ เพ่ือห่อหุ้ม
หยดอิมลัชนั ท่ีเรียกว่า complex coacervate membrane ซ่ึงจะช่วยให้ดบัเบิลอิมลัชนั
คงตวัขึ้น และเป็นการเพ่ิมความสามารถในการปลดปล่อยแบบควบคุมได ้เน่ืองจาก
เย่ือดงักล่าวถูกสร้างขึ้นมาจากส่วนผสมของไฮโดรคอลลอยด์ 2 ชนิด ท่ีมีประจุทั้ง
บวกและลบในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัในสภาวะพีเอชหน่ึง ๆ จึงส่งผลให้เม่ือดบัเบิล
อิมลัชนัอยู่ในท่ีท่ีมีพีเอชต ่า พวกมนัจะเกาะตวักนัแน่น และเม่ืออยู่ในท่ีท่ีมีพีเอชสูง 
(อาทิ สภาวะแวดลอ้มของล าไส้เล็ก) พวกมนัจะคลายตวั พร้อมกบัปลดปล่อยแอน
โทไซยานินออกมากขึ้น นอกจากน้ี ชั้นนอกสุดไดอ้อกแบบให้เป็นชั้นของมอลโต
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เดกซ์ตรินท่ีละลายน ้าได ้จึงเหมาะสมในการท าแห้งเป็นผง และช่วยในการเคล่ือนท่ี
ผา่นตวักลางของระบบทางเดินอาหารท่ีมกัเป็นน ้าไดง้่ายขึ้น  

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเปรียบเทียบไฮโดรคอลลอยด์ผสมท่ีแตกต่างกนั 2 ชนิด 
ได้แก่ เจลาตินและอะคาเซียกัม (GE-AG) และไคโตซานและคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลส (CS-CMC) รวมไปถึงวิธีการท าแห้งท่ีแตกต่างกนั 2 วิธี คือ การท าแห้ง
แบบพ่นฝอย (spray drying) และแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying) ท่ีอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปลดปล่อยแอนโทไซยานิน ภายใตส้ภาวะของระบบทางเดินอาหารท่ี
จ าลองขึ้ น ภายนอก ส่ิ ง มี ชี วิต  (simulated in vitro gastrointestinal tract) ซ่ึ งผล
การศึกษาพบว่า จลศาสตร์ของการปลดปล่อยแอนโทไซยานินออกจากไมโคร
แคปซูล CCDE ท่ีผลิตไดจ้ากวิธีท าแห้งแบบพ่นฝอยและแบบแช่เยือกแข็งมีความ
แตกต่างกัน ซ่ึงสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงได้ (dynamic behavior) ขึ้ นอยู่กับ
สภาวะแวดล้อมของระบบทางเดินอาหารท่ีจ าลองขึ้ นภายนอกส่ิงมีชีวิต โดย
พฤติกรรมการปลดปล่อยแอนโทไซยานินของไมโครแคปซูล CCDE ท่ีผ่านการท า
แห้งแบบพ่นฝอยและแบบแช่เยือกแขง็ มีความสอดคลอ้งกบัแบบจ าลองอนัดบัหน่ึง 
(first-order model) และแบบไฮกูชิ (Higuchi model) ตามล าดับ ส าหรับกลไกท่ีท า
หนา้ท่ีควบคุมการปลดปล่อยแอนโทไซยานินออกจากไมโครแคปซูล CCDE ท่ีผา่น
การท าแห้งในแบบพ่นฝอยและแบบแช่เยือกแข็ง คือ กลไกของการแพร่ (diffusion-
controlled release) และของการกัดกร่อน (erosion-controlled release) ตามล าดับ 
นอกจากน้ี ผลการศึกษาท่ีไดย้งัสรุปไดว่้า ไมโครแคปซูล CCDE ท่ีถูกตรึงดว้ย CS-
CMC และผ่านการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง คือ ไมโครแคปซูลท่ีดีท่ีสุดของ
การศึกษาน้ี เน่ืองจากให้ประสิทธิภาพในการปลดปล่อยภายใตส้ภาวะท่ีมีพีเอชสูง
ไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงเท่ากบัว่า แอนโทไซยานินจะถูกปลดปล่อยภายใตส้ภาวะของล าไส้เล็ก
ไดดี้ท่ีสุดตามเป้าหมายของการศึกษา 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี คือ ไดผ้ลิตภณัฑ์นูตราซูติคอล (nutraceuticals) 
ตน้แบบ ท่ีได้ใช้หลกัการของปฏิกิริยาการเกิดโคพิกเมนต์ในการเพ่ิมความคงตัว 
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และเสริมคุณประโยชน์ ท่ีดีต่อสุขภาพให้กับอาหารท่ีมีแอนโทไซยานินเป็น
องค์ประกอบ ส าหรับไมโครแคปซูล CCDE นั้น ยงัสามารถน าหลกัการน้ีไปประ
ยุคต์ใช้ร่วมกับอาหารประเภทอื่น ๆ รวมไปถึงยารักษาโรคได้ ข้อดีของไมโคร
แคปซูลชนิดน้ี คือ สามารถผลิตออกมาเป็นผงไดง้่าย ทั้งวิธีท าแห้งแบบพ่นฝอย หรือ
แบบแช่เยือกแข็ง รวมทั้งสามารถควบคุมการปลดปล่อยไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
เพียงแต่ตอ้งเลือกใชไ้ฮโดรคอลลอยดแ์ละมีกรรมวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม  
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เทอร์โมพลาสติกอลีาสโตเมอร์จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและยาง 
 
อารยา ขอดแสงมา1, ผศ.ดร.กิตติศกัด์ิ จนัทนสกุลวงศ์2  
และ รศ.ดร.พรชยั ราชตนะพนัธ์ุ2 
 

งานวิจยัน้ีไดท้  าการพฒันายางเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ชนิดใหม่จาก
พลาสติกชีวภาพชนิดเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชท่ีผลิตจากแป้งมนัส าปะหลงัผสมเขา้
กบัยางธรรมชาติท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของประเทศไทย โดยใชต้วัประสานท่ีช่วย
ให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นระหว่างโครงสร้างของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและยางธรรมชาติ 
เพ่ือเพ่ิมความเขา้กนัไดร้ะหว่างการผสม โดยศึกษาผลกระทบของตวัประสาน แป้ง 
ยาง และสารเติมแต่ง ต่อสมบติัของยางเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ผสม ท าการ
ทดสอบสมบติัทางกล ความยืดหยุน่ สัณฐานวิทยา ความสามารถในการตา้นทานน ้ า 
ปฏิกิริยาทางเคมี ความสามารถในการตา้นทานเช้ือจุลินทรีย ์และความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาต่อยอดเป็นพ้ืนรองเทา้จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสม
ยางพาราท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถย่อยสลายได ้ขึ้นรูปไดเ้หมือนพลาสติก 
และยืดหยุ่นได้เหมือนยางท่ีได้รับการประเมินเทคโนโลยีในระดับ TRL 4 พ้ืน
รองเทา้จากวสัดุผสมท่ีไดถู้กผสมสารท่ีช่วยตา้นทานเช้ือจุลินทรีย ์สารท่ีช่วยให้เทา้
นุ่ม สารท่ีช่วยกนัเทา้แตก และสารท่ีช่วยให้พ้ืนรองเทา้รับแรงกระแทกไดสู้งในแต่
ละสูตรการผลิตเพ่ือให้พ้ืนรองเทา้เป็นไดม้ากกว่าพ้ืนรองเทา้ปรกติท่ีสามารถให้ผล
ของการป้องกนัและการรักษาเทา้ไดเ้พื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย ์วสัดุยาง
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์มีความยืดหยุน่เหมือนยาง ขึ้นรูปไดเ้หมือนพลาสติก
และยอ่ยสลายไดเ้หมือนพลาสติกชีวภาพเพื่อทดแทนการใชง้านยางธรรมชาติวลัคา 

  
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 



G r a d  D i g e s t  | 11 

 

ไนส์และยางสังเคราะห์ท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพฒันาพ้ืนรองเทา้ยางเทอร์ 
โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช ยาง และตวัผสาน ตวัอย่าง
พ้ืนรองเทา้ตน้แบบไดถู้กน าไปทดสอบจริงในกลุ่มตวัอย่าง เพื่อต่อยอดในการผลิต
จริงในอนาคต และมีความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่น บรรจุภณัฑ ์การแพทย ์ขนส่ง และการเกษตร เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ชนิดใหม่ท่ีไดรั้บการพฒันา
โดยผสมแป้งถัว่เขียว ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ พบว่าตวัอย่างผสมกบัยาง
สังเคราะห์ทนทานต่อน ้ ามนัปาลม์และน ้ ามนัเคร่ืองยนต์ ในขณะท่ีตวัอย่างผสมยาง
สังเคราะห์กับยางธรรมชาติ ทนทานต่อน ้ ามันเบนซีน ปฏิกิริยาทีเกิดขึ้นจะช่วย
ปรับปรุงคุณสมบติัทางกล สัณฐานวิทยา การยืดหยุ่นและความทนทานต่อน ้ ามนัท่ี
เป็นข้อด้อยของยางธรรมชาติท่ีไม่ทนน ้ ามัน การเติมตัวผสานช่วยท าให้ค่าความ
แข็งแรงของตัวอย่างผสมมีค่าเพ่ิมขึ้ น สามารถคืนรูปได้ใกล้เคียงกับยาง มีค่า
ตา้นทานต่อแรงดึงมาก โครงสร้างท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงอนุภาคของยางให้มีขนาด
เล็กลงและกระจายตวัอยู่ในเมทริกซ์ของแป้ง เน่ืองจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างตวั
ผสานกบัยาง ท าให้โครงสร้างถูกเช่ือมโยงกนัในระดบัโมเลกุลตวัอย่างพอลิเมอร์
ผสมท่ีไดเ้ป็นเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ชนิดใหม่ท่ีสามารถขึ้นรูปไดเ้หมือน
พลาสติก ยืดหยุ่นได้เหมือนยาง และย่อยสลายไดเ้ร็วกว่าเทอร์โมพลาสติกทั่วไป 
และยงัพบว่าการใส่สารเติมแต่งเช่น เส้นใยและสารตา้นจุลชีพเขา้ไป ช่วยเพ่ิมความ
ตา้นทานต่อแรงดึงและการคืนรูป การทนทานต่อน ้ าและน ้ ามนั ปรับปรุงคุณสมบติั
ดา้นสัณฐานวิทยา เกิดปฏิกิริยาใหม่ มีคุณสมบติัตา้นเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา ดงันั้น
เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ชีวภาพน้ีจึงเหมาะส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในทาง
การแพทย ์ยา อุตสาหกรรมพลาสติก ยาง การเกษตร ยานยนต์ และบรรจุภณัฑ์ เป็น
ตน้ 

 งานวิจัยพ้ืนรองเท้ายางพาราได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพประจ าปี 2558 และต่อยอดสู่ปีท่ี 2 ในปี2561 พ้ืนรองเทา้
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ตน้แบบไดถู้กพฒันาและไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงระดบันานาชาติในงาน Seoul 
International Invention Fair 2017 และได้รับรางวลัเหรียญเงินในระดับชาติท่ีงาน 
Thailand research EXPO 2020 เน้ือหางานวิจัยได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติจ านวน 2 บทความคือ “Effect of sodium benzoate and chlorhexidine 
gluconate on a bio-thermoplastic elastomer made from thermoplastic starch-
chitosan blended with epoxidized natural rubber” ใ น ว า ร ส า ร  Carbohydrate 
Polymers ท่ีมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงปี 2020 ท่ี 9.381  Q1 และงานวิจัยเร่ือง 
“Thermoplastic mung bean starch/natural rubber/sericin blends for improved oil 
resistance” ในวารสาร International Journal of Biological Macromolecules” ท่ีมีค่า
ดชันีผลกระทบการอา้งอิงปี 2020 ท่ี 6.953 Q1 
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การย่อยสลายพอล ิ(แลกติก แอชิค) โดยแอคติโนแบคทีเรียหายาก            
ท่ีเลือกสรร 

 
ณัฐธิชา  บุตรบุญชู1 และ รศ.ดร.วสุ  ปฐมอารีย์2 
 

ขยะพลาสติกเป็นปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดล้อมตั้ งแต่กระบวนการผลิต 
ตลอดจนการยอ่ยสลายท่ีใชร้ะยะเวลานานร่วมศตวรรษ ในช่วงเวลาหลายทศวรรษท่ี
ผ่านมาไดเ้กิดงานวิจยัเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเก่ียวกบัพอลิเมอร์ท่ีสลายตวัไดท้าง
ชีวภาพ อย่างไรก็ตาม พลาสติกชีวภาพยงัมีขอ้จ ากดัในการจดัการขยะท่ีอาจเกิดจาก
ความเข้าใจผิดในการแยกความแตกต่างระหว่างพลาสติกจากปิโตรเลียมและ
พลาสติกชีวภาพ เน่ืองจากการยอ่ยสลายจ าเป็นตอ้งอาศยัสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
จึงจะเกิดการยอ่ยสลายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ การยอ่ยสลายพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลก
ติกแอซิด หรือ PLA เป็นหน่ึงในกระบวนการแกปั้ญหาการจดัการขยะพลาสติกใน
ธรรมชาติ ดงันั้นการศึกษากระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation) จึง
เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมในการท าลายพลาสติกชีวภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยอาศยัการท างานของเอนไซมท่ี์จุลินทรียผ์ลิตขึ้นเพ่ือยอ่ย
สลายความเป็นพอลิเมอร์ของพลาสติก การเส่ือมสภาพของพลาสติก PLA เกิดจาก
การขาดกนัของสายโซ่หลกัหรือสายโซ่ดา้นขา้งของโมเลกุล จากนั้นหน่วยยย่อยจะ
ถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของจุลินทรียเ์พ่ือเปล่ียนรูปไปเป็นน ้ า คาร์บอนไดออกไซด์ 
มีเทน และชีวมวล ซ่ึงจะไม่เหลือสารตกคา้งในธรรมชาติ  

 
 

 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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เม่ือไม่นานมาน้ีมีรายงานเก่ียวกบัการใช้ตวัเหน่ียวน าโปรตีนเพ่ือปรับปรุง
กิจกรรมของเอนไซม์และการเจริญของจุลินทรียท่ี์ยอ่ยสลายพลาสติก PLA อย่างไร
ก็ตามยงัไม่มีรายงานเก่ียวกับการใช้ของเสียท่ีอุดมไปด้วยโปรตีนเพื่อกระตุ้น
กระบวนการยอ่ยสลายทางชีวภาพของขยะพลาสติก PLA ชนิด L การศึกษาคร้ังน้ีใช้
แหล่งไนโตรเจนอินทรียจ์ากสารละลายน ้ าตม้รังไหมเป็นตวัเหน่ียวน าเอนไซม์เพ่ือ
สนับสนุนการท างานของเอนไซม์ย่อยสลายพลาสติก PLA และส่งเสริมการเจริญ
ของจุลินทรียย์่อยสลายพลาสติก PLA ท่ีมีศักยภาพ (รูปท่ี 1) โดยได้พฒันาสูตร
อาหารส าหรับการผลิตเอนไซมย์อ่ยสลายพลาสติกชีวภาพประเภท PLA ชนิด L จาก

เช้ือ    แอคติโนแบคทีเรียดว้ยวิธีการเพาะเล้ียงในอาหารเหลวสูตรท่ีพฒันาขึ้นจาก
การประยุกต์ใชว้สัดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเส้นไหม โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เพ่ิมปริมาณผลผลิตเอนไซม์จากเช้ือแอคติโนแบคทีเรียสายพนัธ์ุ Saccharothrix sp. 
MY1 ท่ีเล้ียงในอาหารสูตรท่ีพฒันาขึ้น ทั้งยงัลดตน้ทุนในการผลิตเอนไซม์เม่ือเทียบ
กบัการใชอ้าหารเล้ียงเช้ือท่ีมาจากห้องปฏิบติัการซ่ึงมีราคาสูง  

การศึกษาในห้องปฏิบติัการพบว่า เม่ือแทนท่ีแหล่งไนโตรเจนอินทรีย ์(สาร
สกัดจากยีสต์) ในอาหารทดสอบ Basal medium ซ่ึงประกอบด้วย (NH4)2SO4, 
K2HPO4, MgSO4 · 7H2O, KH2PO4 และสารสกดัจากยีสต์ (ชุดควบคุม) (รูปท่ี 2A) 
ด้วยโปรตีนอื่นๆ ท่ีเลือกมาศึกษา ประกอบด้วยสารสกัดจากเน้ือ (รูปท่ี 2B), เป

รูปที่  1 ส รุปบทบาท
ของโปรตีนท่ีมีบทบาท
เหน่ียวน าเอนไซม์ใน
การย่อยสลายพลาสติก
ชีวภาพ PLA,  ปรับปรุง
จ า ก  Jarerat et al. 
(2004) 
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ปโตน (รูปท่ี 2C), เจลาติน (รูปท่ี 2D), สกิมมิลค์ (รูปท่ี 2E) และน ้ าตม้รังไหม (รูปท่ี 
2F) พบว่าน ้ าตม้รังไหมช่วยส่งเสริมให้เกิดการย่อยสลายของแผ่นฟิล์ม 0.1%(w/v) 
PLA อยา่งสมบูรณ์ไดภ้ายใน 3 วนั จากนั้นศึกษาความเขม้ขน้ของโปรตีนและค่า pH 
เร่ิมตน้ท่ีเหมาะสมของน ้ าตม้รังไหม พบว่าความเขม้ขน้โปรตีน 0.25 mg/mL และพี
เอช 6.0 ช่วยส่งเสริมการเจริญของแอคติโนแบคทีเรียสายพนัธ์ุ Saccharothrix sp. 
MY1 และกระตุน้ให้เกิดการย่อยสลายของแผ่นฟิล์ม PLA ในห้องปฏิบติัการได้ดี
ท่ีสุด  

 

 

รูปที่ 2 ลกัษณะทางกายภาพของพลาสติกฟิลม์ PLA ภายหลงัจากการย่อยสลายดว้ยเช้ือแอคติโน
แบคทีเรียสายพนัธ์ุ Saccharothrix sp. MY1 เป็นเวลา 7 วนั ในอาหารทดสอบ Basal medium ท่ีมี
โปรตีนต่างกนั ประกอบดว้ย สารสกดัจากยีสต ์(ชุดควบคุม) (A), สารสกดัจากเน้ือ (B), เปปโตน 
(C), เจลาติน (D), สกิมมลิค์ (E) และน ้าตม้รังไหม (F) 
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นอกจากน้ีศึกษาวิธีการตอบสนองพ้ืนผิว (RSM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เง่ือนไขการเพาะเล้ียงเช้ือ Saccharothrix sp. MY1 ภายใตอ้าหารและ pH ท่ีถูกปรับ
ค่าท่ีเหมาะสม ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่ามีปัจจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตแ์ผน่ฟิลม์ 
PLA โดยน ้ าหนักต่อปริมาตร , ความเร็วรอบของการเหว่ียง (รอบต่อนาที) และ
ปริมาณเช้ือเร่ิมต้น (OD600 เร่ิมต้น) มีผลอย่างมากต่อการย่อยสลายของพลาสติก 
PLA โดยอตัราการเจริญของ Saccharothrix sp. MY1 ในแง่ของน ้ าหนักเซลล์แห้ง
และปริมาณโปรตีนเพ่ิมขึ้น 3 เท่าและ 1.7 เท่าตามล าดบัภายหลงัจากเพาะเล้ียง แสดง
ให้เห็นว่ากิจกรรมย่อยสลายพลาสติก PLA ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเจริญของเช้ือ 
Saccharothrix sp. MY1 นอกจากน้ีได้ศึกษาประสิท ธิภาพของเช้ือแอคติโน
แบ ค ที เรี ย ท่ี คั ด เลื อ ก ม า  2 ส ายพั น ธ์ุ  ได้ แ ก่  Saccharothrix sp. MY1 แ ล ะ 
Amycolatopsis sp. KMT1 เม่ือเพาะเล้ียงร่วมกันไม่แสดงประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเม่ือ
เทียบกบัการเพาะเล้ียงเชิงเด่ียว เม่ือท าการศึกษาชนิดของเอนไซม์ท่ีเช้ือผลิตไดโ้ดย
การวิเคราะห์ดว้ยวิธี Gel-LC-MS/MS พบว่าเอนไซม์ท่ีอาจมีบทบาทส าคญัในการ
ย่อยสลายแผ่นฟิล์ม PLA น้ี  คือ เอนไซม์เซอรีนโปรติเอส (Serine protease) ท่ีมี
น ้าหนกัโมเลกุลประมาณ 24 กิโลดาลตนั นอกจากน้ีจากการศึกษาอนุกรมวิธานของ
แอคติโนแบคทีเรียท่ีย่อยสลายพลาสติก PLA ท่ีคดัเลือกมาอย่าง Amycolatopsis sp. 
KMT1 โดยวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ทั้งหมด (whole genome) พบว่ามีโอกาส
เป็นสายพนัธ์ุใหม่ 

จุลินทรียจ์ะใชพ้ลาสติก PLA เป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งพลงังานในการ
สร้างกรดอะมิโน กรดไขมนั น ้ าตาล ไนโตรเจนเบส และสารอินทรียต์่างๆ ภายใน
เซลล ์และใชแ้หล่งไนโตรเจน เกลือแร่ และสารส่งเสริมการเจริญอื่นๆ รวมถึงสาร
ชกัน าการผลิตเอนไซม ์(inducers) ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการประยกุตใ์ชน้ ้า
ต้มรังไหมซ่ึงเป็นแหล่งของโปรตีนท่ีมีคุณภาพสูงแต่ไม่มีมูลค่ามาเพาะเล้ียง
จุลินทรียเ์พื่อผลิตเอนไซมย์อ่ยสลายพลาสติกชีวภาพซ่ึงจะกลายเป็นขยะพลาสติกใน
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อนาคต การน าจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพในการยอ่ยสลายพลาสติกชีวภาพเขา้มาใน
ระบบก าจดัขยะจะช่วยเร่งระยะเวลาการย่อยสลายให้รวดเร็วมากขึ้นกว่าระยะเวลา
การยอ่ยสลายตามธรรมชาติ ท าให้เกิดการหมุนเวียนของสารอาหารในระบบตามวฏั
จกัรการหมุนเวียนของสารอาหาร ซ่ึงช่วยส่งเสริมวงจรชีวิตของพลาสติกชีวภาพให้
เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ 
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การลดของเสียในกระบวนการประกอบแผงวงจรพมิพ์ 
โดยใช้เทคนิคซิกส์ซิกม่า 

 
ชลลดา อุตสาคต1 และ รศ.ดร.วิมลิน เหล่าศิริถาวร2 

 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดของเสียประเภทรอยขีดข่วนบนลายวงจร

จากกระบวนการประกอบแผงวงจรพิมพด์ว้ยเทคนิคซิกส์ซิกม่า โดยเร่ิมจากขั้นตอน
ก าหนด เป็นการศึกษาขอ้มูลของเสียท่ีเกิดขึ้นโดยการเลือกผลิตภณัฑ์และประเภท
ของเสียท่ีจะท าการแก้ไขโดยแผนภูมิพาเรโต ต่อมาเป็นขั้นตอนการวดั โดยการ
สร้างแผนผงัการไหลของกระบวนการผลิตเพ่ือดูกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
หลงัจากนั้นหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุทั้งหมดท่ีสามารถเกิดขึ้นได้
ในแต่ละกระบวนการโดยการระดมสมอง รวมถึงวิเคราะห์ความสามารถในการ
ตรวจสอบของเสียของพนกังานดว้ย จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการ
วดัของขอ้มูล(GR&R) โดยการสร้างเมตริกซ์เหตุและผล ลกัษณะขอ้บกพร่องและ
ผลกระทบเพ่ือล าดบัความส าคญัของสาเหตุการเกิดรอยขีดข่วนบนลายวงจร จากนั้น
จึงเขา้สู่ขั้นตอนการแกไ้ขปรับปรุงโดยการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล
เตม็จ านวน และสุดทา้ยเป็นขั้นตอนการควบคุมเพ่ือไม่ให้ของเสียเกิดขึ้นซ ้า หลงัจาก
ท าตามขั้นตอนของซิกส์ซิกม่านั้นมีการจดัท าอุปกรณ์ช่วยไม่ให้เกิดของเสีย และ
ระบุลงในเอกสารควบคุมการท างาน และมีการติดตามผลดว้ยระบบอตัโนมติัแบบ
ทนัเวลาพบว่ารอยขีดข่วนบนลายวงจรจากเดิมก่อนการปรับปรุงเกิดขึ้น 67 ช้ินจาก
งานทั้งหมด 6892 ช้ิน คิดเป็น 0.97 เปอร์เซ็น  

 
 

1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 หลงัจากการปรับปรุงและติดตามผล 1 ปีพบว่าเกิดของเสียรอยขีดข่วนบน
ลายวงจร 2 ช้ินจากงานทั้งหมด 3141 ช้ินหรือคิดเป็น 0.06 เปอร์เซ็นต ์
 ขั้นตอนการก าหนดปัญหา ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการศึกษากระบวนการผลิตและ
สภาพการท างานโดยท าการเก็บขอ้มูลผลิตภณัฑ์แผงวงจรพิมพ6์ ชนิดคือผลิตภณัฑ ์
JLB1 JLB2 JB SCS2 DB และ DIBโดยการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกในการท างานวิจยัคือผลิตภณัฑ์ JLB1ซ่ึงมีการผลิตมากท่ีสุดมีการ
ผลิตอยู่ท่ี 6892 ช้ินต่อปีหรือประมาณ 90.51 เปอร์เซ็นต์ ของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด มี
ของเสียเกิดขึ้นทั้งหมด218 ช้ิน หากท าการเรียงล าดบัของเสียทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นโดยใช้
แผนภูมิพาเรโตในจะพบว่า 3 อันดับแรกของของเสียท่ี เกิดขึ้ นมากท่ี สุดกับ
ผลิตภัณฑ์ JLB1 คือ รอยขีดข่วนบนลายวงจร (Die scratch), ขนาดของหัวบอน
ไม่ไดต้ามมาตรฐาน (Bond size) และหัวบอนเสียหาย (Bond damage) ในงานวิจยัน้ี
จะท าการแกไ้ขของเสียท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุดอนัดบัแรกคือรอยขีดข่วนบนลายวงจร
จ านวน 67 ช้ินหรือ 30.73 เปอร์เซ็นตข์องของเสียทั้งหมด 

ขั้นตอนการวดั ผงัการไหลของกระบวนการผลิตท่ีท าการศึกษาพบว่ามี
ทั้งหมด 23 กระบวนการพบว่ากระบวนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับลายวงจรเกิดขึ้นตั้งแต่
กระบวนการ chip on board ในเส้นประสีแดง ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์
ทั้งหมด 12 กระบวนการตั้งแต่การจ่ายน ้ายาลงบนแผงวงจรพิมพจ์นถึงกระบวนการ
บรรจุช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ต่อมาไดมี้การระดมสมองเพื่อหาสาเหตุท่ีเป็นไปไดใ้นการท าให้เกิดรอยขีดข่วนบน
ลายวงจรและน ามาสร้างแผนผงักา้งปลาโดยหลกัการ 4M1E ซ่ึงจากแผนผงักา้งปลา
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นั้นไดส้าเหตุทั้งหมดท่ีท าให้เกิดรอยขีดข่วนบนลายวงจรจากคน เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ 
วิธีการปฏิบติังานและสภาพแวดลอ้มในการท างานทั้งหมด 24 สาเหตุโดยจะน าไป
วิเคราะห์ต่อไปในขั้นตอนการวิเคราะห์ หลงัจากนั้นท าการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการตรวจสอบของเสียของพนกังานโดยการแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ส่วนคือการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของแผงวงจรพิมพแ์ละของเสียรอยขีดข่วนบนลายวงจร
จากงานทั้งหมด 10 บอร์ด ซ่ึงจากการประเมินความสอดคลอ้งและความสม ่าเสมอ
โดยการใชห้ลกัการสัมประสิทธ์ิของแคปปาพนกังานทั้ง 3 คนมีประสิทธิผลในการ
ตรวจสอบงานและสามารถยอมรับได ้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนน้ีเป็นการให้คะแนนทั้ ง 24 สาเหตุจาก
แผนผงักา้งปลา พบว่ามีคะแนนสูงท่ีสุดคือ 410 คะแนนมาจากลมจากท่อส่งอากาศท่ี
หัวดูดกระแทกลายวงจรและช่องปล่อยลมท่ีตวัจบัลายวงจรไม่เหมาะสม โดยได้
เลือก 7 สาเหตุมาท าการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบโดยประเมิน
จากการตวัเลขแสดงความเส่ียงท่ีมากท่ีสุด 3 สาเหตุหลกัคือลมจากท่อส่งอากาศท่ีหัว
ดูดกระแทกลายวงจร 200 คะแนน ช่องปล่อยลมท่ีตวัจบัลายวงจรไม่เหมาะสม 200 
คะแนน และเศษจากคีมกระเด็นเขา้ตวังาน 200 คะแนน 

ขั้นตอนการปรับปรุง ท าการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็ม
จ านวนโดยมีผลตอบคือจ านวนช้ินงานเสียในการทดลองแต่ละคร้ัง ท าการทดลอง
ทั้งหมด 3 ปัจจยั ปัจจยัละ 2 ระดบัและยืนยนัผลการทดลองซ ้า 2 คร้ังรวมทั้งหมด 16 
การทดลอง พบว่ามี 4 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัการเกิดรอยขีดข่วนบนลายวงจรอย่าง
มีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่ปัจจยัท่อส่งอากาศท่ีใชดู้ดลาย
วงจร(A), ช่องปล่อยลมท่ีตวัจบัลายวงจร(B), เศษคีมท่ีเกิดการการตดักระเด็นเขา้มา
โดนลายวงจร (C) และปัจจยัร่วม 3 ทาง (ABC) 



G r a d  D i g e s t  | 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึงเม่ือท าการพิจารณาสัมประสิทธ์ิในการตัดสินใจ R-Sq มีค่าเท่ ากับ 91.16 
เปอร์เซ็น และR-Sq มีค่าเท่ากับ 83.42เปอร์เซ็น ซ่ึงทั้งสองค่านั้นมีค่ามากกว่า 80
เปอร์เซ็น หมายความว่าแบบจ าลองสามารถน าไปสร้างสมการท านายผล เพื่อหา
เง่ือนไขท่ีเหมาะสม โดยผูวิ้จยัไดส้ร้างสมการท านายผลดงัแสดงในสมการ Y=4.25-
1.375A-1.25B-1.875C+1ABC ซ่ึงหลังจากท าการทดลองแล้วระดับปัจจัยท่ี
เหมาะสมคือท่อส่งอากาศท่ีใชดู้ดลายวงจรจะใชท้่อพลาสติกส้ันมีบ่ารับระหว่างกด 
ช่องปล่อยลมท่ีตัวจับลายวงจรใช้ 1 รู และท าฝาปิดเพื่อป้องกนัเศษโดนหน้าลาย
วงจร 
 ขั้นตอนการควบคุม มีการออกแบบตวัดูดจบัลายวงจรชนิดท่อพลาสติก
ส้ันมีบ่ารับระหว่างกด ช่องปล่อยลมตวัจบัลายวงจร 1 รู และฝาครอบลายวงจรมา
ช่วยในส่วนของอุปกรณ์ช่วยป้องกนัการเกิดรอยขีดข่วนบนลายวงจร การเพ่ิมแผ่น
เอกสารตรวจสอบติดไวท่ี้หน้าเคร่ืองจักรโดยจะต้องตรวจสอบ1คร้ังต่อกะโดย
พนักงาน เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้เคร่ืองมือท่ีถูกตอ้ง รวมถึงก าหนดการควบคุม
ดว้ยกระบวนการเชิงสถิติแบบติดตามผลดว้ยระบบอตัโนมติัแบบทนัเวลา หากพบ
ความผิดปกติระบบจะแจง้อีเมลไ์ปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งทนัทีมีการเพ่ิมหัวขอ้การตรวจสอบ
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ภายในว่าพนกังานปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือไม่3 เดือนต่อ 1 คร้ังโดยทีมตรวจสอบ
ภายใน 

จากวตัถุประสงค์เพื่อลดของเสียประเภทรอยขีดข่วนบนลายวงจรจาก
กระบวนการประกอบแผงวงจรพิมพ์ของงานวิจยัน้ี พบว่าการประยุกต์ใช้เทคนิค
ของซิกส์ซิกม่าทั้ง 5 ขั้นตอนนั้นสามารถท าให้ของเสียรอยขีดข่วนบนลายวงจร
เกิดขึ้นลดลงอยา่งมากจากเดิมท่ีเกิดขึ้นในทกุๆเดือนเม่ือท าการผลิต เม่ือท าการแกไ้ข
โดยเพ่ิมอุปกรณ์ช่วยในการท างานและระบุลงในเอกสารให้พนักงานปฏิบัติตาม
พบว่าของเสียรอยขีดข่วนบนลายวงจรลดลงเหลือเพียง 0.06 เปอร์เซ็น รวมถึงลด
ค่าใชจ้่ายของวตัถุดิบ และค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมงานอีกดว้ย 

ในการท างานวิจัยน้ีพบว่าค่อนข้างมีข้อจ ากัดในการท าการทดลอง
เน่ืองจากราคาของวตัถุดิบมีราคาค่อนขา้งสูง เม่ือเกิดรอยขีดข่วนบนลายวงจรขึ้น มี
วิธีเดียวคือตอ้งท าลายลายวงจรทิ้งเท่านั้น จึงสามารถท าการทดลองแค่ 3 ปัจจยัหลกั
ท่ีพบว่าท าให้เกิดของเสียรอยขีดข่วนบนลายวงจรมากท่ี สุด อย่างไรก็ตามการ
แก้ปัญหาและการลดของเสียด้วยเทคนิคซิกส์ซิกม่าก็ย ังสามารถปรับปรุง
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพนกังาน ผูบ้ริหารภายในองคก์รเลง็เห็นและ
ให้ความส าคญักบัการปรับปรุงเพื่อพฒันาต่อไป 
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ฤทธิ์ต้านมะเร็งและเพิม่ความไวต่อซิสพลาตินหรือรังสีของ 

ยูริโคมาแลคโตนต่อเซลล์มะเร็งปอดมนุษย์ชนิดเซลล์ไม่เลก็ 

 

ณหทยั ดูแกว้1, รศ.ดร.อริยพงษ ์วงษน์พวิชญ์2, ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์2,  
รศ.ดร.พรสิริ พิจการ2 และ รศ.ดร.ณรงชยั อศัวพรหมพร3   

 

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (Non-small cell lung cancer; NSCLC) เป็น
มะเร็งปอดชนิดท่ีพบมากท่ีสุดและเป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทัว่
โลก การรักษาผูป่้วยมะเร็งปอดชนิดน้ีท่ีอยู่ในระยะขั้นสูงและไม่สามารถผ่าตดัได้
ในปัจจุบนัมกัเลือกใชรั้งสีรักษาร่วมกบัยาเคมีบ าบดัซิสพลาติน (cisplatin) ซ่ึงเป็นท่ี
ทราบกนัดีว่ามีผลขา้งเคียงสูงและมะเร็งอาจมีความไวต่อการรักษาท่ีต ่า รวมไปถึง
ผูป่้วยหลายรายอาจมีการด้ือทั้งต่อยา cisplatin และรังสี ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้วิธีการ
ดงักล่าวนั้นอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษาและต่อการเพ่ิมอตัราการรอด
ชีวิตของผูป่้วยมะเร็งปอดชนิดน้ีในระยะยาว ดงันั้นการคน้หาสารตา้นมะเร็งตวัใหม่ 
หรือสารเพ่ิมความไวท่ีช่วยเสริมฤทธ์ิของ cisplatin และรังสีต่อการก าจดัเซลลม์ะเร็ง
โดยไม่ตอ้งเพ่ิมขนาดยาหรือปริมาณรังสี จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การรักษามะเร็งปอดชนิด NSCLC ให้ดีย่ิงขึ้น 

ยริูโคมาแลคโตน (Eurycomalactone; ECL) เป็นสารออกฤทธ์ิกลุ่มควาสสิ
นอยด์  (quassinoid) ในพืชปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia Jack) ซ่ึ ง เป็น
สมุนไพรท่ีนิยมใชใ้นประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สารสกดัจากรากของพืช
ชนิดน้ีถูกน ามาใชเ้ป็นยาพ้ืนบา้นในการรักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้งโรคมะเร็ง 
 

_____________________________________________________________________________ 
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
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จากรายงานวิจยัก่อนหน้าน้ีพบว่าสารสกดัหลายชนิดจากรากปลาไหลเผือกแสดง
ฤทธ์ิความเป็นพิษสูงต่อเซลลม์ะเร็งหลายชนิดอย่างมีนยัส าคญั แต่มีความเป็นพิษท่ี
นอ้ยในเซลลป์กติ สาร ECL มีความเป็นพิษมากท่ีสุดต่อเซลลม์ะเร็งปอดมนุษยช์นิด 
NSCLC (A549) เม่ือเทียบกบัสาร quassinoids อื่นทั้งหมดท่ีแยกไดจ้ากสารสกดัจาก
รากของพืชน้ี อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าการศึกษาน้ียงัไม่มีองค์ความรู้ในดา้นกลไก
การออกฤทธ์ิของสาร ECL ต่อเซลล์มะเร็งปอด NSCLC ดังนั้นวตัถุประสงค์หลกั
ของงานวิจยัน้ีคือการศึกษาฤทธ์ิและกลไกของสาร ECL ในการตา้นมะเร็ง การเพ่ิม
ความไวต่อ cisplatin และต่อรังสีเอก็ซ์เรย ์ในเซลลม์ะเร็งปอดมนุษยช์นิด NSCLC  

ECL ลดการอยู่รอดของเซลล์เซลล์มะเร็งปอดมนุษย ์NSCLC สามชนิด 
(A549, Calu-1 และ COR-L23) และเซลล์ปอดปกติของมนุษย์ (WI-38) ได้อย่างมี
นยัส าคญัในรูปแบบท่ีขึ้นกบัความเขม้ขน้และเวลา ท่ีน่าสนใจอยา่งย่ิงคือ ECL แสดง
ความเป็นพิษอยา่งมีประสิทธิภาพต่อเซลลท่ี์มีการแบ่งตวัอย่างรวดเร็วคือ A549 และ 
COR-L23 มากกว่าเซลลท่ี์แบ่งตวัชา้กว่า คือ Calu-1 และ WI-38 นอกจากน้ี ECL ยงั
สามารถลดจ านวนกลุ่มโคโลนี  (colony) ของเซลล์มะเร็ง NSCLC ได้อย่างมี
นยัส าคญั ซ่ึงบ่งบอกถึงฤทธ์ิในตา้นการเจริญของเซลลม์ะเร็ง โดยพบว่า ECL ออก
ฤทธ์ิดังกล่าวผ่านกลไกการเหน่ียวน าการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิส 
(apoptosis) และหยุดย ั้งวฏัจกัรของเซลล์ A549 และ COR-L23 ท่ีระยะ G2/M และ
หยดุเซลล ์Calu-1 ท่ีระยะ S  

การเหน่ียวน าการรอดชีวิตของเซลล์ NSCLC และการด้ือต่อ cisplatin มี
ความเช่ือมโยงกบัการกระตุน้สัญญาณผ่านโปรตีนไคเนส บี (AKT) และ เอ็นเอฟ-
แคปปาบี (NF-κB) ผลการศึกษาพบว่า ECL สามารถยบัย ั้งการกระตุ้นสัญญาณ 
AKT/NF-κB ได้โดยลดระดับ  phospho-AKT (Ser473) และ phospho-NF-κB 
(Ser536) และยงัยบัย ั้งการแสดงออกของ Bcl-xL และ survivin ซ่ึงเป็นโปรตีนตา้น 
apoptosis และเป็นยีนเป้าหมายท่ีถูกควบคุมโดย NF-κB ในขณะเดียวกนั ECL เพ่ิม
ระดบัของโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด apoptosis (cleaved-caspase-3 และ cleaved-
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PARP) ในเซลล์มะเร็ง NSCLC ไดด้ว้ยเช่นกนั ผลการทดลองเหล่าน้ีแสดงให้เห็น
เป็นคร้ังแรกว่า ECL ยบัย ั้งสัญญาณ AKT/NF-κB จึงส่งเสริมการตายแบบ apoptosis 
ของเซลลม์ะเร็ง NSCLC ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ECL สามารถเพ่ิมความไวต่อ cisplatin ในเซลล์มะเร็งปอด NSCLC ได้
อยา่งมีนยัส าคญั โดยความเขม้ขน้ของ  ECL ท่ียบัย ั้งการเจริญของเซลลม์ะเร็งไดร้้อย
ละ 20 (IC20) และ 40 (IC40) ช่วยเสริมฤทธ์ิ (synergism) ของ cisplatin ในเซลล ์Calu-
1  แต่ ECL ท่ี IC20 ช่วยเสริมฤทธ์ิ (synergism)  และ IC40 เพ่ิมฤทธ์ิ (additive) ของ 
cisplatin ในเซลล์ A549 ทั้งน้ีการใช้ cisplatin ร่วมกับ ECL ส่งเสริมการตายแบบ 
apoptosis ได้มีประสิทธิภาพมากกว่า cisplatin เพียงอย่างเดียว โดยยืนยนัจากการ
เพ่ิมสูงขึ้นของระดบัโปรตีน cleaved-caspase-3 และการลดต ่าลงของระดบัโปรตีน 
Bcl-xL และ survivin นอกจากน้ี ECL สามารถยบัย ั้งการด้ือต่อ cisplatin ผ่านการ
กระตุ้นสัญญาณ AKT/NF-κB ไดด้้วย ดงันั้น ECL จึงเสริมฤทธ์ิของ cisplatin ใน
การเหน่ียวน าการตายแบบ apoptosis เพ่ิมขึ้นในท่ีสุด 

ECL สามารถเพ่ิมความไวต่อรังสีเอ็กซ์เรยใ์นเซลล์มะเร็ง NSCLC  โดย
เม่ือเทียบกบัการฉายรังสีเพียงอย่างเดียวพบว่าการให้ ECL ก่อนฉายรังสีเอ็กซ์เรย์
ช่วยลดจ านวน colony ของเซลล์ A549 และ COR-L23 ได้แบบเสริมฤทธ์ิอย่างมี
นัยส าคัญ  กลไกของออกฤทธ์ิของ ECL คือลดการแสดงออกของโปรตีนท่ี
ควบคุมวฏัจกัรเซลลใ์นระยะ G2/M ไดแ้ก่ CyclinB1 และ CDK1/2 ในเซลล์มะเร็ง
ทั้ งสองชนิด ซ่ึงน าไปสู่การหยุดย ั้งวัฏจักรเซลล์ในระยะท่ีไวต่อรังสี (G2/M) 
นอกจากน้ีพบว่า ECL ชะลอการซ่อมแซมดีเอ็นเอท่ีเกิดความเสียหายจากรังสี
เอ็กซ์เรยไ์ด้ดว้ย โดยการให้ ECL ก่อนการฉายรังสีไม่เพียงชะลอการแก้ไขจุด γ-
H2AX foci ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของการแตกหกัของสายดีเอน็เอ (DNA strand break,  
DSB) แต่ยงัช่วยยบัย ั้งการก่อตวัของ 53BP1 foci ท่ีจุดซ่อมแซม DSB และลดการ
แสดงออกของโปรตีน ไดแ้ก่ Ku80 และ KDM4D ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมแซม DSB 
จากการฉายรังสีเอ็กซ์เรย์ด้วย ผลท่ีเกิดขึ้นเหล่าน้ีสอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของ 



G r a d  D i g e s t  | 27 

 

apoptosis ในเซลลม์ะเร็งท่ีไดรั้บECL ร่วมกบัการฉายรังสี ดงันั้น ECL จึงเพ่ิมความ
ไวของเซลล์มะเร็งปอด NSCLC ต่อรังสีเอ็กซ์เรยผ์่านการเหน่ียวน าการหยุดย ั้งวฏั
จกัรเซลลท่ี์ระยะ G2/M และชะลอการซ่อมแซมความเสียหลายบนดีเอ็นเอจากการ
เหน่ียวน าดว้ยการฉายรังสี อนัน าไปสู่การตายของเซลลม์ะเร็งปอด NSCLC เพ่ิมมาก
ขึ้นในท่ีสุด 

โดยสรุป การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้สดงขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือใน
การสนับส นุนการประยุกต์ ใช้ส ารสกัดบ ริ สุท ธ์ิจ ากพื ชสมุน ไพร “ราก
ปลาไหลเผือก” เป็นสารตา้นมะเร็งทางเลือกตวัใหม่ หรือสารเพ่ิมความไวต่อยาเคมี
หรือรังสี เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของวิธีดั้งเดิมในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์
ไม่เล็ก อย่างไรก็ดี งานวิจยัน้ีควรไดรั้บการพฒันาเพ่ือต่อยอดไปสู่การน าไปใชจ้ริง 
โดยการทดสอบฤทธ์ิภายในส่ิงมีชีวิต (in vivo) รวมทั้งความเป็นพิษเฉียบพลนัและ
เร้ือรังของสารเพ่ือประเมินความปลอดภยัก่อนเขา้สู่การทดสอบทางคลินิกต่อไป 
งานวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นกา้วแรกของการคน้พบฤทธ์ิใหม่ของสาร ECL จากพืชชนิดน้ี 
ซ่ึงมีศกัยภาพสูงส าหรับใชใ้นการรักษามะเร็งแบบทางเลือกใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
และน่าจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของผูป่้วยมะเร็งปอดไดต้่อไปในอนาคต 
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รูปท่ี 1:  (ซา้ย) ตน้ปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia) 
             (ขวาบน) รากและใบของตน้ปลาไหลเผือก  

(ขวาล่าง) โครงสร้างทางเคมีของสารยริูโตมาแลคโตน 
(Eurycomalactone; ECL) 
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ผลของยาเบวาซิซูแมบและยาเคมีบ าบัดต่อพลวัตของไมโทคอนเดรีย 
และรูปแบบการตายของเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ 

 

ชลิตา ก่ิงเนตร1, ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉตัรทิพากร2,  
ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉตัรทิพากร3, รศ.นพ.กิตติภตั  เจริญขวญั4,  
รศ.ดร.ศิรินาฏ ค าฟู3 และ ศ.นพ.สุรพนัธ์ุ คุณอมรพงศ์5 
 

มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งท่ีพบมากและเป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวิตใน
กลุ่มผูป่้วยมะเร็งนรีเวชทัว่โลก เราสามารถแบ่งชนิดของมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว
ตามวิธีทางพยาธิวิทยาไดห้ลายแบบ โดยพบว่า มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวท่ีพบบ่อย
ท่ีสุดคือ Serous carcinoma จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า การขาดสมดุลพลวตัซ่ึง
ประกอบไปดว้ยกระบวนการฟิชชนัและฟิวชนัของไมโทคอนเดรีย (Mitochondrial 
dynamics) และการด้ือต่อการตายของเซลลแ์บบอะพอพโทซิส มีบทบาทส าคญัต่อ
การเกิดโรคมะเร็งหลายชนิดรวมถึงมะเร็งรังไข่ โดยการศึกษาเม่ือเร็วๆน้ีพบว่า มี
การเพ่ิมขึ้นของกระบวนการฟิชชนัของไมโทคอนเดรีย (Mitochondrial fission) ใน
เซลลม์ะเร็งรังไข่ อยา่งไรก็ตามรูปแบบการตายของเซลลแ์ละบทบาทของไมโทคอน
เดรียในการควบคุมกระบวนการตายของเซลลใ์นผูป่้วยมะเร็งรังไข่นั้นยงัมีการศึกษา
ท่ีไม่มากนกั ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงตั้งใจท่ีจะศึกษาถึงภาวะพลวตัของไมโทคอน
เดรีย กระบวนการ Mitophagy และ Apoptosis ในไมโทคอนเดรียและเน้ือเย่ือจาก
เซลลม์ะเร็งของผูป่้วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวแต่ละชนิด 
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก  
  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4 อาจารยป์ระจ าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
5 อาจารยป์ระจ าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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การรักษามาตรฐานของผูป่้วยมะเร็งรังไข่ระยะลุกลามภายหลงัการผ่าตดั 
คือการให้ยาเคมีบ าบดัในกลุ่มแพลทินัม (Platinum; ยาคาโบพลาทิน (Carboplatin) 
และ ยาแพกคลิแทกเซล (Paclitaxel)) หรือร่วมกบัยาเบวาซิซูแมบ (Bevacizumab) 
จากการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า การให้ยาซิสพลาติน (Cisplatin) หรือ ยาแพกคลิแท
กเซลเพียงอย่างเดียวในผูป่้วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว สามารถท าให้เกิดการตาย
ของไมโทคอนเดรียและเซลล์มะเร็งรังไข่ได ้โดยผ่านทางกลไกการเพ่ิมสารอนุมูล
อิสระ (Reactive oxygen species หรือ ROS) ในไมโทคอนเดรีย การเพ่ิมขึ้ นของ
กระบวนการฟิชชันของไมโทคอนเดรีย และการเพ่ิมการกระตุน้เอนไซม์ Caspase 
ส่งผลให้เกิดการตายของเซลล ์นอกเหนือจากน้ีการศึกษามะเร็งรังไข่ในปัจจุบนัทั้ง
การศึกษาในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิกพบว่า การให้ยาเบวาซิซูแมบ
ร่วมกบัยาเคมีบ าบดัในกลุ่มแพลทินัมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาผูป่้วย
มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวในแง่ระยะเวลาปลอดการลุกลามของโรค (Progression-
free survival) และอตัราการรอดชีวิต (Overall survival) ยาวนานกว่าผูป่้วยท่ีไดรั้บ
ยาเคมีบ าบดัในกลุ่มแพลทินัมเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามผลของยาเบวาซิซูแมบ
เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกบัยาเคมีบ าบดัในกลุ่มแพลทินัม ต่อการเปล่ียนแปลงของ
พลวตัของไมโทคอนเดรีย การท างานของไมโทคอนเดรีย กระบวนการ Mitophagy 
การตายแบบอะพอพโทซิส การอักเสบ และ Vascular endothelial growth factor 
(VEGF) ในไมโทคอนเดรียและเซลลม์ะเร็งของผูป่้วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวยงัไม่
มีผูท้  าการศึกษามาก่อน ดงันั้นทางทีมผูวิ้จยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานว่า การให้ยาเบวาซิซู
แมบหรือยาเคมีบ าบดัในกลุ่มแพลทินมัเพียงอยา่งเดียวจะมีผลในการรักษาท่ีเท่าๆกนั
ในการท าลายมะเร็งรังไข่ โดยการเพ่ิมการขาดสมดุลพลวตัของไมโทคอนเดรีย การ
ท างานผิดปกติของไมโทคอนเดรีย กระบวนการ Mitophagy ความเป็นพิษต่อเซลล ์
การตายแบบอะพอพโทซิส การอกัเสบ และการเปล่ียนแปลงของโปรตีน VEGF 
และ VEGFR และการให้ยาเคมีบ าบดัในกลุ่มแพลทินัมร่วมกบัยาเบวาซิซูแมบจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าลายไมโทคอนเดรียและเซลลม์ะเร็งของผูป่้วยมะเร็ง



G r a d  D i g e s t  | 31 

 

รังไข่ไดดี้กว่าผูป่้วยท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัในกลุ่มแพลทินมั หรือยาเบวาซิซูแมบเพียง
อยา่งเดียว 

ในการศึกษาน้ีเราพบว่าเน้ือเย่ือมะเร็งรังไข่มีระดบัโปรตีน p-Drp1 ลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกับช้ินเน้ือจากเน้ืองอกรังไข่ก ้ าก่ึง และเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง 
Endometrioid และ Clear cell adenocarcinoma เทียบกบั High-grade serous ovarian 
adenocarcinoma พบ ว่าไม่ มีความแตกต่ างกันระห ว่างก ลุ่มทั้ งใน ส่วนของ 
mitochondrial fission mitophagy และอะพอพโทซิส อยา่งไรก็ตามไมโทคอนเดรียท่ี
แยกได้จาก Endometrioid และ Clear cell adenocarcinoma มีระดับของโปรตีน 
mitochondrial fusion ท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัไมโทคอนเดรียท่ีแยกไดจ้าก High-
grade serous ovarian adenocarcinoma แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในส่วน
ของ mitochondrial fission mitophagy และอะพอพโทซิส 

ส าหรับการศึกษาในส่วนของการใชย้าเคมีบ าบดั ไมโทคอนเดรียท่ีแยกได้
จากผูป่้วยมะเร็งรังไข่จ านวน 16 ราย และเซลล์มะเร็งรังไข่จ านวน 6 cell lines ถูก
รักษาดว้ยยาเคมีบ าบดัในกลุ่มแพลทินัม ยาเบวาซิซูแมบ หรือยาเคมีบ าบดัในกลุ่ม
แพลทินมัร่วมกบัยาเบวาซิซูแมบ เป็นเวลานาน 60 นาที และ 24 ชัว่โมงตามล าดบั 
หลงัจากนั้นจะท าการทดสอบภาวะพลวตัของไมโทคอนเดรีย การท างานของไมโท
คอนเดรีย กระบวนการ Mitophagy การตายแบบอะพอพโทซิส ความเป็นพิษต่อ
เซลล์ การอกัเสบ และการแสดงออกของโปรตีน VEGF ผลการศึกษาพบว่า ยาเคมี
บ าบดัในกลุ่มแพลทินัมสามารถท าลายไมโทคอนเดรียและเซลล์มะเร็งของผูป่้วย
มะเร็งรังไข่ได ้โดยผ่านทางกลไกการท าให้ไมโทคอนเดรียเสียหน้าท่ีการท างาน 
เพ่ิมการตายของเซลล์โดยมีความผิดปกติของ Membrane integrity และการลดลง
ของโปรตีน VEGF ในขณะท่ียาเบวาซิซูแมบไม่ได้เปล่ียนแปลงภาวะดังกล่าว
ขา้งตน้ นอกจากนั้น ยาเบวาซิซูแมบสามารถท าลายไมโทคอนเดรียและเซลลม์ะเร็ง
ของผูป่้วยมะเร็งรังไข่ผ่านทาง Mitochondrial-dependent apoptosis แต่ไม่มีผลต่อ
ความอยู่รอดของเซลล์ เป็นท่ีน่าสนใจว่าการให้ยาเคมีบ าบัดในกลุ่ม แพลทินัม
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ร่วมกบัยาเบวาซิซูแมบไม่ไดเ้พ่ิมผลดงักล่าวขา้งตน้ ยกเวน้ Mitochondrial maximal 
respiration เม่ือเปรียบเทียบกบัการให้ยาเคมีบ าบดัในกลุ่มแพลทินมั หรือยาเบวาซิซู
แมบเพียงอยา่งเดียว 

การศึกษาของเราทั้ งหมดน้ีจึงสามารถสรุปได้ว่ายาเคมีบ าบัดในกลุ่ม
แพลทินัม (ยาคาโบพลาทินและยาแพกคลิแทกเซล) และยาเบวาซิซูแมบสามารถ
ท าลายไมโทคอนเดรียและเซลล์มะเร็งของผู ้ป่วยมะเร็งรังไข่ ผ่านทางกลไกท่ี
แตกต่างกนั (รูปที่ 1) 

รูปท่ี 1 ผลของยาเคมีบ าบัดในกลุ่มแพลทินัม (Platinum; PT) และยาเบวาซิซูแมบ 
(Bevacizumab; BEV) ต่อไมโทคอนเดรียและเซลลม์ะเร็งของผูป่้วยมะเร็งรังไข่ 
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ผลของตัวยับย้ังการฟิชชันและตัวกระตุ้นการฟิวชันของไมโทคอนเดรีย
ต่อการท างานของหัวใจในหนูปกติและหนูอ้วนท่ีเกดิภาวะ 
กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลบัมาเลีย้งใหม่ 

 
ชโยดม มณีโชติ1, ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉตัรทิพากร2,  
ดร.ศิริพงษ ์ปาลี2 และ ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉตัรทิพากร3 
 
 ภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัไดถู้กจดัเป็นหน่ึงในสาเหตุหลกั
ของการเสียชีวิตของประชากรทัว่โลกและมีแนวโนม้สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในผู ้ป่วยท่ีมีภาวะอ้วนจากการรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูง ภาวะ
กลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัเกิดจากการอุดตนัของหลอดเลือดแดงโคโรนารี 
ตามมาดว้ยการตายของเซลลก์ลา้มเน้ือหัวใจ ส่งผลให้การท างานของหัวใจลม้เหลว
ในท่ีสุด วิธีการรักษาภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดในปัจจุบนัมีเพียงวิธีเดียวคือ การ
ท าให้เลือดกลบัมาเล้ียงกลา้มเน้ือหัวใจใหม่อีกคร้ัง อย่างไรก็ตามภายหลงัการท าให้
เลือดกลบัมาเล้ียงเซลลก์ลา้มเน้ือหวัใจ พบว่าจะเหน่ียวน าให้เกิดการบาดเจ็บเรียกว่า 
“Myocardial ischemia-reperfusion (I/R) injury” ส่งผลให้ เกิดการตายของเซลล์
กลา้มเน้ือหัวใจแบบแผ่ออกเป็นวงกวา้ง เกิดความผิดปกติของพยาธิสภาพในหัวใจ 
และสูญเสียการท างานของหัวใจในท่ีสุด ดงันั้นการศึกษาท่ีมุง้เน้นเพ่ือหาวิธีรักษาท่ี
ช่วยลดผลเสียดงักล่าวจึงมีความส าคญัท่ีจะช่วยชีวิตผูป่้วยท่ีมีภาวะกลา้มเน้ือหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลนัได ้

 
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 ในปัจจุบนัมีการรายงานถึงความสัมพนัธ์ของสมดุลไดนามิกของไมโท
คอนเดรียในเซลลก์ลา้มเน้ือหัวใจกบักลุ่มโรคท่ีเกิดกบัระบบหัวใจและหลอดเลือด 
เม่ือเกิดภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดแล้วท าให้ เลือดมาเล้ียงใหม่ จะเร่ง
กระบวนการแบ่งตัว หรือ ฟิชชัน (Fission) ในทางกลับกันจะลดกระบวนการ
รวมตวั หรือ ฟิวชนั (Fusion) ส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเด
รีย ไมโทคอนเดรียเกิดการบาดเจ็บ ตามมาดว้ยกระบวนการตายของเซลลก์ลา้มเน้ือ
หวัใจ และสูญเสียการท างานของหัวใจในท่ีสุด ดงันั้นการยบัย ั้งการบวนการฟิชชนั
และกระตุน้กระบวนการฟิวชนัของไมโทคอนเดรีย จึงน่าจะช่วยป้องกนัการบาดเจบ็
ของหัวใจจากภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดแลว้มีเลือดมาเล้ียงใหม่ได ้อย่างไรก็
ตามการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของตวัปรับสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเดรียท่ีถูก
ให้ในช่วงเวลาต่างๆ ขณะเหน่ียวน าให้เกิดภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดแลว้มีเลือด
กลบัมาเล้ียงใหม่ยงัไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ในการศึกษาท่ีหน่ึงหนูขาวเพศผูจ้ะ
ไดรั้บตวัยบัย ั้งกระบวนการฟิชชนั ปริมาณ 1.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และตวักระตุน้
กระบวนการฟิวชัน ปริมาณ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงจะถูกให้ในช่วงเวลาต่างๆ 
ขณะเหน่ียวน าให้ เกิดภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดประกอบด้วย ก่อนการ
เหน่ียวน าให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด ขณะเหน่ียวน าให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด 
และขณะท าให้เลือดกลับมาเล้ียงกล้ามเน้ือหัวใจใหม่ ผลการศึกษาพบว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการรักษา หนูในกลุ่มท่ีไดรั้บตวัยบัย ั้งกระบวนการ
ฟิชชันและตวักระตุ้นกระบวนการฟิวชันในช่วงเวลาต่างๆ ขณะเหน่ียวน าให้เกิด
ภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด สามารถฟ้ืนฟูการท างานของไมโทคอนเดรียในหวัใจ 
ลดปริมาณการตายของเซลล์กลา้มเน้ือหัวใจ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ของหัวใจ จึงสามารถสรุปไดว่้าการรักษามุง้เป้าไปท่ีการปรับสมดุลไดนามิกของไม
โทคอนเดรียให้ผลช่วยป้องกนัหัวใจจากการบาดเจ็บในขณะเหน่ียวน าให้เกิดภาวะ
กลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดแลว้มีเลือดมาเล้ียงใหม่ ซ่ึงไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ
การประยกุตใ์ชใ้นทางคลินิกท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอนัใกล ้
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 เป็นท่ีทราบแล้วว่าภาวะอ้วนถูกจัดเป็นหน่ึ งในปัจจัยเส่ียงส าคัญ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาสุขภาพทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะ
อว้นกบัอุบติัการณ์การเกิดของภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั การศึกษา
ในสัตวท์ดลองพบว่า การรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูงเป็นระยะเวลานานจนเกิด
ภาวะอว้นและด่ือต่อฮอร์โมนอินซูลิน ร่วมกบัการเหน่ียวน าให้เกิดภาวะกลา้มเน้ือ
หวัใจขาดเลือดสามารถส่งเสริมให้เพ่ิมการตายและบาดเจ็บของเซลลก์ลา้มเน้ือหวัใจ
ผ่านการท างานของไมโทคอนเดรียท่ีผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสูญเสียความ
สมดุลไดนามิกและรูปทรงของไมโทคอนเดรีย อย่างไรก็ตามการศึกษาเ ก่ียวกับ
บทบาทของตวัปรับสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเดรียต่อภาวะแทรกซอ้นในหัวใจ
จากภาวะอว้นและด่ือต่อฮอร์โมนอินซูลินยงัไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ในการศึกษา
ท่ีสองหนูขาวจะถูกสุ่มเล้ียงด้วยอาหารท่ีมีไขมนัสูงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยใน
สัปดาห์ท่ี 13 หนูอว้นจะไดรั้บตวัยบัย ั้งกระบวนการฟิชชัน ปริมาณ 1.2 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/วนั ตวักระตุน้กระบวนการฟิวชนั ปริมาณ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วนั และ
ไดรั้บทั้งตวัยบัย ั้งกระบวนการฟิชชันและกระตุน้กระบวนการฟิวชนั ซ่ึงจะถูกฉีด
เขา้ทางช่องทอ้งเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าตวัยบัย ั้งกระบวนการ
ฟิชชนัและตวักระตุน้กระบวนการฟิวชนัสามารช่วยเพ่ิมสมรรถภาพการท างานของ
หัวใจ ฟ้ืนฟูการท างานของไมโทคอนเดรียในหัวใจ และลดปริมาณการตายของ
เซลล์กล้ามเน้ือหัวใจ ในหนูอว้นท่ีมีภาวะด้ือต่ออินซูลินเม่ือเทียบกบัหนูปกติ จึง
สามารถสรุปไดว่้าการรักษามุง้เป้าไปท่ีการปรับสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเดรีย
สามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นกับหัวใจจากการเหน่ียวน าด้วยอาหาร
ไขมนัสูงจนเกิดภาวะอว้นและด่ือต่อฮอร์โมนอินซูลิน 
 เน่ืองจากตัวปรับสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเดรียมีบทบาทในการ
ป้องกนัการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นกบัหัวใจจากภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดแลว้มีเลือด
กลบัมาเล้ียงใหม่ ร่วมถึงภาวะแทรกซ้อนในหัวใจภาวะอ้วนและด่ือต่อฮอร์โมน
อินซูลิน แต่อยา่งไรก็ตามผลของตวัปรับสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเดรียท่ีถูกให้
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ในช่วงเวลาต่างๆ ขณะเหน่ียวน าให้เกิดภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดแลว้มีเลือด
กลับมาเล้ียงใหม่ ร่วมกับการมีภาวะอ้วนและด่ือต่อฮอร์โมนอินซูลินจากการ
รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูงเป็นระยะเวลานานยงัไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ใน
การศึกษาท่ีสามหนูขาวจะถูกสุ่มเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีไขมนัสูงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
และจะถูกเหน่ียวน าให้เกิดภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดแลว้ท าให้เลือดกลบัมา
เล้ียงใหม่ โดยจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการรักษา ได้แก่ กลุ่มท่ีได้รับตัวยบัย ั้ง
กระบวนการฟิชชัน ปริมาณ 1.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม กลุ่มท่ีได้รับตัวกระตุ้น
กระบวนการฟิวชัน ปริมาณ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกลุ่มท่ีได้รับทั้งตัวยบัย ั้ง
กระบวนการฟิชชนัและตวักระตุน้กระบวนการฟิวชนั ซ่ึงจะถูกให้ในช่วงเวลาต่างๆ 
ขณะเหน่ียวน าให้เกิดภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด ผลการศึกษาพบว่าหนูในกลุ่มท่ี
ไดรั้บตวัยบัย ั้งกระบวนการฟิชชนัและตวักระตุน้กระบวนการฟิวชนัในช่วงเวลาท่ี
ต่างกัน ขณะเหน่ียวน าให้เกิดภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด สามารถฟ้ืนฟูการ
ท างานของไมโทคอนเดรียในหัวใจ ลดปริมาณการตายของเซลล์กลา้มเน้ือหัวใจ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหัวใจ รวมถึงช่วยลดความผิดปกติของระบบเมทา
บอลิกเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการักษา จึงสรุปไดว่้าการให้ตวัยบัย ั้งกระบวนการ
ฟิชชนัและตวักระตุน้กระบวนการฟิวชนัภายหลังจากการเกิดภาวะกลา้มเน้ือหัวใจ
ขาดเลือดร่วมกบัการมีภาวะอว้นยงัคงสามารถช่วยเพ่ิมการท างานของหวัใจได ้โดย
การศึกษาดงักล่าวไดพิ้สูจน์ให้เห็นถึงผลดีของการยบัย ั้งกระบวนการฟิชชนัและการ
กระตุ้นกระบวนการฟิวชันในการรักษาผูป่้วยท่ีมีภาวะอ้วนและด้ือต่ออินซูลิน 
ร่วมกบัภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 
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ความชุกและปัจจัยเส่ียงของเช้ือสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสท่ี 
ดื้อต่อยาเมทิซิลลนิในบุคลากรท่ีท างานเกี่ยวข้องกบัการผลิตสุกร 

ในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ประเทศไทย 
 
พีรพฒัน์ รองสนาม1, ผศ.ดร.อุษณีย ์อนุกูล2, ผศ.เทิดศกัด์ิ ญาโน3, รศ.ดร.เดชา ท าดี4

และ ผศ.ดร.ดวงพร พิชผล5 
 

เช้ื อ  methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) เป็นห น่ึ งใน
เช้ือด้ือยาส าคญัท่ีก่อโรคไดท้ั้งในคนและสัตวแ์ละมีความส าคญัทางสาธารณสุขทัว่
โลก อุบติัการณ์ของเช้ือ livestock-associated MRSA (LA-MRSA) ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุ
ท่ีมีการแพร่ระบาดในปศุสัตวโ์ดยเฉพาะอย่างย่ิงในสุกรในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทย ท าให้เกิดความวิตกกงัวลถึงการแพร่ระบาดของเช้ือไปยงัชุมชนและ
โรงพยาบาลท่ีอาจส่งผลกระทบทั้ งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจในอนาคต ใน
การศึกษาก่อนหนา้รายงานการพบเช้ือ MRSA สายพนัธ์ุท่ีมี Staphylococcal cassette 
chromosome mec (SCCmec) ชนิด IX ในสุกรเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ท่ีจงัหวดั
ล าพูน (Anukool et al., 2011)  และมีรายงานการตรวจพบเช้ือน้ีในหลายจังหวดั
รวมถึงจงัหวดัเชียงใหม่ (Larsen et al., 2012) อย่างไรก็ตามความรู้เก่ียวกบัความชุก
และปัจจยัในการไดรั้บเช้ือ MRSAในบุคลากรท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสุกรท่ีมี 

 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารยป์ระจ าภาควิชาคลินิกสัตวบ์ริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4 อาจารยป์ระจ ากลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
5 อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทยแ์ละสัตวแพทยส์าธารณสุข  
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากอาชีพ และการท างานท่ีตอ้งสัมผสัสุกรและส่ิงแวดลอ้มใน
ฟาร์มยงัคงจ ากดั งานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาความชุกและปัจจยัเส่ียงของเช้ือ MRSA 
ในบุคลากรกลุ่มน้ี และศึกษาลักษณะทางโมเลกุลของเช้ือเพ่ือตอบสมมุติฐาน
เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาและการแพร่กระจาย รวมถึงอธิบายรูปแบบการด้ือต่อยาตา้นจุล
ชีพของเช้ือ MRSA ท่ีตรวจพบโดยใช้การศึกษาแบบสหวิทยาการภายใต้แนวคิด
สุขภาพหน่ึงเดียว โดยเก็บตัวอย่างสารคดัหลัง่จากโพรงจมูก (nasal swabs) และ
ขอ้มูลจากอาสาสมคัรไดแ้ก่ เจา้ของฟาร์มสุกร คนงานฟาร์มสุกร สัตวแพทย ์สัตว
บาล นกัศึกษาสัตวแพทย ์และนกัศึกษาสัตวบาล จ านวน 202 ราย จากฟาร์มสุกร 31 
แห่งในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน ในระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560 
แล้วท าการตรวจคัดกรองและตรวจพิสูจน์เช้ือ MRSA ด้วยวิธีการทางชีวเคมี 
ทดสอบความไวของเช้ือต่อสารต้านจุลชีพ  ตรวจยืนยนัด้วยวิธี multiplex PCR 
(Rongsanam et al., 2020) และจ าแนกชนิดของ SCCmec (Kondo et al., 2007) 

การศึกษาน้ีพบเช้ือ MRSA ในบุคลากรท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสุกร
ในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูนในอตัราร้อยละ 7.9 (16/202) และพบเช้ือในอตัราร้อย
ละ 19.3 (6/31) ของฟาร์มสุกรทั้งหมด โดยพบเช้ือ MRSA ในกลุ่มเจา้ของฟาร์มสูง
ท่ีสุดท่ีร้อยละ 13.3 (4/30) ตามด้วยสัตวแพทย์และสัตวบาลร้อยละ 11.8 (2/17) 
คนงานฟาร์มร้อยละ 9 (9/100) และนักศึกษาสัตวแพทยแ์ละนักศึกษาสัตวบาลร้อย
ละ 1.8 (1/55) บ่ ง ช้ี ถึงการแพร่กระจายของเช้ือ MRSA ในบุคลากรทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะเจา้ของฟาร์มและบุคคลท่ีท างานใกลชิ้ดกบัสุกร อย่างไรก็ตามความชุก
ของเช้ือในบุคลากรแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 
0.211) เช้ือ MRSA ท่ีแยกได้ทั้งหมดเป็นเช้ือด้ือยาหลายขนาน และด้ือต่อยากลุ่ม 
non-beta-lactam ได้แก่ clindamycin, tetracycline และ ciprofloxacin ในอตัราสูงท่ี
ร้อยละ 83-93 และพบว่าเช้ือท่ีแยกไดร้้อยละ 93 เป็น MRSA สายพนัธ์ุท่ีมี SCCmec 
IX ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุท่ีเก่ียวขอ้งกบัปศุสัตว ์และเคยแยกไดจ้ากสุกรในประเทศไทย 
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แต่ยงัไม่มีรายงานการตรวจพบในประเทศอ่ืนทัว่โลกท่ีท าการส ารวจและศึกษาเช้ือ 
MRSA ในปศุสัตว ์ซ่ึงส่วนใหญ่ตรวจพบเป็นสายพนัธ์ุท่ีมี SCCmec ชนิด IV หรือ V  

การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงของการไดรั้บเช้ือ MRSA ของการศึกษาน้ีแสดง
ให้เห็นว่าระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานในฟาร์ม ความถ่ีในการสัมผสั
ตวัสุกร ผูท่ี้ท  างานเฉพาะกบัการผลิตสุกรเท่านั้น และสุขอนามยัส่วนบุคคลท่ีดี เช่น
การเปล่ียนชุดและอาบน ้ าหลังเสร็จจากการปฏิบัติงาน  เป็นปัจจัยเส่ียงท่ี มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p  0.05) ต่อการไดรั้บเช้ือ MRSA ผลจาก
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุมิติ (multivariate analysis) ด้วย the selected regression 
model with the lowest Akaike’s information criterion (AIC) พบว่า ปัจจัยเส่ียงท่ี
อาจเป็นไปได ้(the potential risk factors) ส าหรับการเป็นพาหะของเช้ือ MRSA นั้น 
คือ ประสบการณ์ท างานของผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับสุกร (adjusted OR 0.92, 
95% CI 0.83 – 1.03, p = 0.141) จ านวนวนัท างานต่อสัปดาห์ (adjusted OR 4.2, 
95% CI 0.98 – 18.05, p = 0.053) และการอาบน ้ าหลงัการปฏิบติังาน (adjusted OR 
0.14, 95% CI 0.04 – 0.49, p = 0.002) จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติดว้ย the receiver 
operating characteristic curve โดยมีพ้ืนท่ีใตก้ราฟ (AUC) เท่ากบั 0.84 

ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัการพบเช้ือ MRSAในฟาร์ม
สุกร (p  0.05) คือ จ านวนของพนกังานและผูป้ฏิบติังานในฟาร์มสุกร จ านวนสุกร
ทั้งหมดและจ านวนสุกรอนุบาล ระยะเวลาท่ียาวนานของการเกิดโรคระบาดใน
ฟาร์ม การมีวิธีการปฏิบติัท่ีดีในการฆ่าเช้ือโรคยานพาหนะและบุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ในฟาร์ม การตรวจสอบคุณภาพของน ้ าใช้ในฟาร์มอย่างสม ่าเสมอ และการใช้ยา 
tetracycline ในฟาร์มสุกร 

การศึกษาคร้ังน้ี ช้ีให้เห็นความชุกท่ีค่อนข้างสูงของเช้ือ SCCmec IX-
MRSA ท่ีด้ือต่อยาปฏิชีวนะหลายขนานในบุคลากรท่ีท างานเก่ียวขอ้งกับการผลิต
สุกรในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน ฟาร์มสุกรและบุคลากรสามารถเป็นแหล่งของ
เช้ือ MRSA และอาจท าให้เกิดการถ่ายทอดเช้ือภายในครัวเรือนหรือชุมชน ดงันั้น
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การตระหนักถึงปัจจยัเส่ียงในการไดรั้บเช้ือ และการตรวจติดตามและเฝ้าระวงัเช้ือ 
MRSA ในบุคลากรและส่ิงแวดลอ้มในฟาร์ม ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
สุกร รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน
ท่ีปลอดภยัจะช่วยลดความเส่ียงต่อการเป็นพาหะและป้องกนัการแพร่กระจายของ
เช้ือ MRSA ได ้
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การเพิม่ความเปรียบต่างภาพเอม็อาร์ไอของตับท่ีมีรอยโรคก่อนเป็น
มะเร็งในหนูโดยใช้อนุภาคนาโนเหลก็-แทนนิก 

 

ทิพจุฑา พฒัน์เรืองเดช 1 และ รศ.ดร.เฉลิมชยั ปิละพงค์ 2 
 
 มะเร็งตบัชนิด Hepatocellular carcinoma (HCC) เป็นโรคท่ีพบไดบ้่อยใน
ประชากรทัว่โลก ทั้งยงัพบมากเป็นอนัดบั 5 ของผูป่้วยมะเร็งทั้งหมด โดยทัว่ไปมกั
พบในผูป่้วยท่ีมีช่วงอายุ 30 - 70 ปี พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2 - 3 เท่า ในปี 
2018 มีผูป่้วยมะเร็งตบัรายใหม่ถึง 840,000 รายและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี จดัว่า
โรคน้ีเป็นโรคท่ีมีความรุนแรงมาก สาเหตุการเกิดมะเร็งเซลล์ตบั (HCC) เกิดจาก
หลายปัจจยั เช่น การติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบชนิดบีและซี การด่ืมแอลกอฮอล์ และ
ตบัแข็ง นอกจากน้ี การไดรั้บสารก่อมะเร็งจากอาหารและส่ิงแวดลอ้มเป็นสาเหตุ
ส าคัญ ท่ีท าให้ เกิดมะเร็งตับได้ ปัญหาหลักของโรคมะเร็งตับในปัจจุบันคือ 
โรคมะเร็งตบัในระยะแรกไม่แสดงอาการหรือรอยโรคใด ๆ จนกว่าโรคด าเ นินถึง
ระยะทา้ยท าให้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้อตัราการรอดชีวิตของโรคน้ีจึงต ่า 

ปัจจุบันการตรวจวัดไบโอมาร์คเกอร์ (biomarker) ในเซรัมเป็นวิธี
มาตรฐานในการประเมินความเส่ียงของการเกิดมะเร็งตบั แต่วิธีดงักล่าวยงัขาดความ
แม่นย  าในการตรวจวดัการเกิดโรคในระยะเร่ิมตน้ นอกจากน้ี เทคนิคการสร้างภาพ
ทางการแพทย์หลายเทคนิค เช่น อัลตราซาวน์ (US), ซีที สแกน (CT scan), เพท 
สแกน  (PET scan) และ เอ็มอาร์ไอ (MRI) สามารถใช้วินิจฉัยมะเร็งตับได้ ใน
บรรดาเทคนิคการสร้างภาพดังกล่าว เทคนิคเอ็มอาร์ไอเป็นการสร้างภาพทาง
การแพทยท่ี์ปราศจากรังสีก่อไอออนท่ีสามารถดูโครงสร้างทางกายภาพไดอ้ยา่ง  
__________________________________________________________________ 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ชดัเจน ภาพท่ีไดมี้รายละเอียดสูง ซ่ึงมีประโยชน์ต่อวงการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็น
อย่างมาก ถึงแมว่้าในปัจจุบนัแนวทางการวินิจฉัยมะเร็งตบัจะกา้วหน้าไปมาก แต่
อย่างไรก็ตามอตัราการเสียชีวิตของผูป่้วยยงัคงสูงและส่วนใหญ่ไดรั้บการวินิจฉัย
คร้ังแรกมกัอยู่ในระยะทา้ยของโรค ดงันั้นการตรวจหารอยโรคในระยะเร่ิมตน้จึงมี
ความจ าเป็น ปัจจุบนัการตรวจวินิจฉัยรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งตบัดว้ยเอ็มอาร์ไอไม่
สามารถท าได้เน่ืองจากขีดจ ากดัของการตรวจวดั ดังนั้น การสร้างภาพท่ีสามารถ
แสดงการเปล่ียนแปลงในระดับโมเลกุลหรือเซลล์ เพ่ือบ่งช้ีสัญญาณการเกิดโรค
ตั้งแต่ระยะแรกจึงถูกศึกษาและพฒันามากขึ้น 

การพฒันาสารเปรียบต่างท่ีสามารถสร้างภาพรอยโรคก่อนการเกิดมะเร็ง
ตบัได้อย่างชัดเจนเป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการวินิจฉัยเพ่ือการ
รักษาโรคมะเร็งตับได้ ในการพฒันาโมเลกุลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจ
วินิจฉัยรอยโรคก่อนการเกิดมะเร็งตบัโมเลกุลตอ้งมีความจ าเพาะกบัโมเลกุลหรือ
การเปล่ียนแปลงของเซลลท่ี์รอยโรคก่อนการเกิดมะเร็งตบั อนุภาคนาโนเหลก็-แทน
นิก เกิดจากการท าปฏิกิริยาของกรดแทนนิกและเหล็กไอออน (Fe3+) ในสภาวะท่ี
เหมาะสม มีคุณสมบติัท่ีเฉพาะตวั มีขนาดเล็ก กระจายตวัในน ้ าไดดี้ มีความเสถียร
สูง และมีความสามารถในการเพ่ิมความเปรียบต่างภาพเอ็มอาร์ไอในการถ่ายภาพ
แบบ  T1 weighted imaging โดยมีอัตราการคืนกลับแนวยาว (r1 relaxivity) ท่ีสูง 
นอกจากน้ียงัไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกายในสัตวท์ดลอง ดว้ยคุณสมบติัดงักล่าว ท า
ให้อนุภาคนาโนเหลก็-แทนนิก สามารถพฒันาเป็นโมเลกุลส าหรับการสร้างภาพเอม็
อาร์ไอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการกระจายตวัของอนุภาคนาโนเหลก็-
แทนนิกและคุณสมบติัเชิงเภสัชจลนศาสตร์ในสัตวท์ดลองโดยใช้หนูท่ีมีสุขภาพดี
แ ล ะห นู ท่ี ถู ก ชั ก น า ให้ มี ร อ ยโ รค ก่ อน ก าร เกิ ด ม ะ เร็ งตั บ โด ย ใช้ ส าร 
ไดเอธิลไนโตรซามีน (DEN) เพื่อแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการพฒันาเป็นสาร
เปรียบต่างท่ีใชใ้นการสร้างภาพรอยโรคก่อนการเกิดมะเร็งตบัดว้ยเทคนิคเอม็อาร์ไอ 
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ในการศึกษาการกระจายตวัของอนุภาคนาโนเหล็ก-แทนนิกในหนูสุขภาพดี พบว่า 
หลงัจากฉีดอนุภาคนาโนเหล็ก-แทนนิกเข้าเส้นเลือดด าบริเวณหาง ในช่วงแรก 
อนุภาคนาโนเหล็ก-แทนนิกกระจายตัวไปตามกระแสเลือดและอวยัวะต่าง ๆ ใน
ปริมาณท่ีแตกต่างกนั ในบริเวณตบั พบการเพ่ิมของสัญญาณเอ็มอาร์ไอสูงท่ีสุด ณ 
เวลา 30 นาที หลงัไดรั้บสาร หลงัจากนั้น สัญญาณเอม็อาร์ไอค่อย ๆ ลดลง เน่ืองจาก
การยอ่ยสลายอนุภาคนาโนเหล็ก-แทนนิกโดยตบั ท าให้อนุภาคมีขนาดเล็กลง ส่งผล
ท าให้ค่า r1 relaxivity ลดลง สัญญาณเอ็มอาร์ไอ บริเวณตบัจึงลดลงดว้ย การลดลง
ของสัญญาณเอ็มอาร์ไอท่ีสัมพนัธ์กบัความสามารถในการย่อยสลายอนุภาคนาโน
เหล็ก-แทนนิก สามารถน าโมเลกุลดังกล่าวตรวจประเมินการท างานของตับท่ี
สัมพนัธ์กบักระบวนการย่อยสลายสารของตบัได ้หลงัจากตบัย่อยสลายอนุภาคนา
โนเหล็ก-แทนนิกเกิดเป็นสารเชิงซ้อนของเหล็ก ส่งผลให้ตบัมีปริมาณเหล็กสะสม
สูงท่ีสุด ณ เวลา 12 ชั่วโมง หลงัจากนั้นโมเลกุลสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก
ดงักล่าวถูกขบัออกจากร่างกายผา่นทางไตภายในระยะเวลา 48 ชัว่โมง 
 เม่ือท าการศึกษาการเปล่ียนแปลงสัญญาณเอ็มอาร์ไอ และปริมาณของ
เหล็กท่ีสะสมในตบัในหนูท่ีมีรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งตบัจากการเหน่ียวน าดว้ยสาร
ไดเอธิลไนโตรซามีน (DEN) พบว่า สัญญาณเอ็มอาร์ไอ และ ปริมาณของเหล็กท่ี
สะสมในตบัเพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกบัหนูท่ีไม่ไดรั้บ DEN (กลุ่มควบคุม) โดย อนุภาคนา
โนเหลก็-แทนนิก สามารถเพ่ิมสัญญาณเอม็อาร์ไอบริเวณรอยโรคก่อนการเกิดมะเร็ง
ตบั ซ่ึงสัญญาณเอ็มอาร์ไอท่ีเพ่ิมขึ้นจะขึ้นอยู่กบัขนาดของรอยโรค การสะสมของ
อนุภาคนาโนเหล็ก-แทนนิก ท่ีมากขึ้นเกิดเน่ืองดว้ย บริเวณรอยโรคก่อนการเกิด
มะเร็งตบัมีรอยร่ัวของหลอดเลือดฝอยท่ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากการชกัน าของ 
DEN ท าให้อนุภาคนาโนเหล็ก-แทนนิก สามารถแทรกซึมไปเขา้ไปสะสมยงัเซลล์
ภายในรอยโรคได้ รวมถึงรอยโรคก่อนการเกิดมะเร็งตับมีการแสดงออกของ 
organic anion transporter (OAT) มากกว่าเน้ือเย่ือตบัปกติ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัส าหรับ
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การเพ่ิมความสามารถในการน าอนุภาคนาโนเหล็ก-แทนนิกเข้าไปสะสมท่ีเซลล์
ภายในรอยโรค  
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอนุภาคนาโนเหลก็-แทนนิกมีศกัยภาพในการ
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อ เน่ื องเพื่ อ ใช้ เป็นสารเป รียบต่ างในการสร้างภาพ 
เอ็มอาร์ไอ เพ่ือคัดกรองรอยโรคก่อนการเกิดมะเร็งตับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเหล็ก-แทนนิก เพื่อตรวจโรคในทาง
คลินิก จ าเป็นตอ้งศึกษาผลขา้งเคียงและความเป็นไปไดท้างคลินิกต่อไป 
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ผลเคมีป้องกนัของยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) 
ต่อการเหนี่ยวนาการเกดิมะเร็งโดยอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง 

 
รมยธี์รา กิตติชยัวรคุณ1, ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศภู์มิชยั2  
และ ผศ.ดร.ทนงศกัด์ิ ไชยาโส3 

 
 การปนเป้ือนของสารพิษจากเช้ือราโดยเฉพาะอะฟลาทอกซินในผลผลิต
ทางการเกษตรก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยงัส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ
ในมนุษย ์อะฟลาทอกซินบีหน่ึงเป็นสารก่อมะเร็งท่ีมีความรุนแรงก่อให้เกิดมะเร็ง
ตบัขึ้น โดยแนวทางการลดการปนเป้ือนของอะฟลาทอกซินบีหน่ึงในผลิตภณัฑท์าง
การเกษตรไดแ้ก่ การเลือกใชต้วัดูดซบัเพ่ือป้องกนัการดูดซึมของอะฟลาทอกซินเขา้
สู่ร่างกาย โดยมีการวิจยัหน่ึงไดน้ าเสนอการลดการปนเป้ือนของสารพิษโดยการน า
ยีสตแ์ดง (Sporidiobolus pararoseus) ช่วยในการก าจดัสารพิษและการปนเป้ือนของ
สารพิษจากเช้ือรา ยีสต์แดงเป็นส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวในไฟลัม  Basidiomycota 
สามารถเจริญเติบโตขึ้นจากกลีเซอรอลดิบในเคร่ืองหมักแบบอากาศยก ยีสต์แดง
ประกอบดว้ยคาร์โบไฮเดรตเป็นองคป์ระกอบหลกั และยงัมีสารในกลุ่มอนุพนัธ์ุแค
โรทีนอยด์ ท่ีมีการรายงานฤทธ์ิทางชีวภาพของสารส าคญั ได้แก่ การต้านอนุมูล
อิสระต้านการอกัเสบ ต้านการตายของเซลล์ และต้านการเกิดมะเร็ง เป็นต้น แต่
อยา่งไรก็ตามงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทางดา้นชีวการแพทยข์องยีสตแ์ดงยงั 
 
 
_______________________________________________________ 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาคชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารยส์ านกัวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ไม่มีการศึกษาท่ีแพร่หลาย ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
ปลอดภยัและประสิทธิภาพป้องกนัมะเร็งของยีสตแ์ดงดว้ยวิธีการทดสอบความเป็น
พิษต่อสารพนัธุกรรมและฤทธ์ิตา้นความเป็นพิษจากอะฟลาทอกซินบีหน่ึง โดยใช้
วิธีการทดสอบฤทธ์ิก่อกลายพนัธ์ุ และฤทธ์ิตา้นการกลายพนัธ์ุในแบคทีเรียและการ
ทดสอบไมโครนิวเคลียสในตบัของหนูทดลอง อีกทั้งยงัศึกษากลไกการยบัย ั้งของ
สารสกดัยีสต์แดงโดยศึกษาระบบเอนไซมก์ าจดัสารแปลกปลอม และกระบวนการ
ซ่อมแซมดีเอน็เอ 

จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผงยีสต์แดงพบว่า องค์ประกอบ
หลกัคือคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 82.42 ส่วนปริมาณโปรตีนร้อยละ 4.43 และ มีไขมนั
ร้อยละ 0.44 เป็นองค์ประกอบ ส าหรับองค์ประกอบทางเคมีของสารสกดัจากยีสต์
แดงท่ีเตรียมไดจ้ากตวัท าละลายเฮกเซน และอะซิโตน และการตม้ดว้ยหมอ้อดัความ
ดัน พบว่าสารสกัดเฮกเซนประกอบด้วยเบต้าแคโรทีน และไลโคปีนปริมาณสูง  
ส่วนสารสกดัอะซิโตนมีสารประกอบฟินอลิก ไดแ้ก่ กรดเบตา้ไฮดอกซีเบนโซอิก 
และสารสกัดท่ีต้มด้วยหม้ออัดความดันมีคาร์โบไฮเดรตปริมาณสูงและยัง
ประกอบด้วยเบตา้กลูแคน นอกจากน้ีส่วนเหลือจากการสกัดพบว่ามีโปรตีนเป็น
องคป์ระกอบหลกั 
 ส าหรับการศึกษาฤทธ์ิก่อกลายพนัธ์ุและต้านการกลายพนัธ์ุของผงยีสต์
แดง สารสกดัยีสตแ์ดงทั้ง 3 ชนิดและส่วนเหลือจากการสกดัในแบคทีเรียดว้ยวิธีการ
ของเอมส์ พบว่าผงยีสต์แดง สารสกดัของยีสต์แดงและส่วนเหลือจากการสกดัไม่มี
ฤทธ์ิก่อการกลายทั้งในแบคทีเรียซัลโมเนลลา ธยัฟิมิวเรียมทั้งสายพนัธ์ุ TA 98 และ 
TA 100 ในสภาวะท่ีมีและไม่มีเอนไซม์ ซ่ึงแสดงว่ายีสต์แดงไม่มีฤทธ์ิก่อกลายพนัธ์ุ 
และยงัพบว่าสารสกัดเฮกเซนมีฤทธ์ิต้านการกลายพนัธ์ุท่ีเกิดจากการเหน่ียวนา
ดว้ยอะฟลาทอกซินบีหน่ึงไดสู้งสุดทั้งในแบคทีเรียสายพนัธ์ุ TA 98 และ   TA 100 
รองลงมาเป็นสารสกดัอะซิโตนและส่วนเหลือจากการสกดัตามล าดบั ส่วนสารสกดั
ท่ีต้มด้วยหม้ออัดความดันไม่มีฤทธ์ิต้านการกลายจากอะฟลาทอกซินบีหน่ึง 
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นอกจากน้ีเบตา้แคโรทีน ยงัมีฤทธ์ิตา้นการกลายพนัธ์ุไดสู้งกว่าไลโคปีน และเบตา้
กลูแคน จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเบตา้แคโรทีนอาจเป็นสารออกฤทธ์ิใน
ยีสตแ์ดง 
 การศึกษาถดัมาไดศึ้กษาผลของยีสต์แดงต่อการหักของโครโมโซมและ
การป้องกนัการหกัของโครโมโซมจากอะฟลาทอกซินบีหน่ึงโดยใชก้ารทดสอบการ
เกิดไมโครนิวเคลียสในตบัหนูในการทดลองใช้หนูวิสตาร์เพศผู ้จ  านวน 14 กลุ่ม 
โดยกลุ่มท่ี 1 ถึง 7 ศึกษาฤทธ์ิต่อการหักของโครโมโซมของยีสต์แดงและสารสกดั
ยีสต์แดงโดยฉีดสารละลายน ้ าเกลือเข้าทางช่องท้องในวนัท่ี 21 และ 25 ของการ
ทดลอง ส่วนหนูกลุ่มท่ี 8 ถึง 14 ศึกษาฤทธ์ิตา้นการหักของโครโมโซมจากอะฟลา
ทอกซินบีหน่ึง โดยฉีดอะฟลาทอกซินบีหน่ึงท่ีความเข้มข้น 200 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัมน้าหนักตัวเข้าทางช่องท้องแทน กลุ่มท่ี 1 และ 8 ป้อนสารละลาย 5% 
Tween 20 ทางปากเป็นเวลา 28 วนั ส่วนกลุ่มท่ี2 และ 9 ป้อนผงยีสต์แดงความ
เขม้ขน้ 33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตวั และกลุ่มท่ี 3 และ 10 ป้อนผงยีสต์แดง
ความเขม้ขน้ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนกัตวั สาหรับกลุ่มท่ี 4 และ 11 ป้อนสาร
สกดัเฮกเซนความเขม้ขน้ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตวั ส่วนกลุ่มท่ี 5 และ 12 
ป้อนสารสกดัเฮกเซนความเขม้ขน้ 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั และกลุ่มท่ี 6 
และ 13 ป้อนสารสกัดท่ีต้มด้วยหม้ออัดความดันความเข้มข้น 66 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน ้ าหนักตัว นอกจากน้ีกลุ่มท่ี 7 และ 14 ป้อนสารสกัดท่ีต้มด้วยหม้ออัด
ความดันความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตัว ในวนัท่ี 29 ของการ
ทดลองหนูทุกตวัถูกตดัตบัออกบางส่วนเพื่อกระตุ้นการแบ่งเซลลต์บั และในวนัท่ี 
33 ของการทดลองท าการการุณยฆาตเพื่อศึกษาไมโครนิวเคลียส และสัณฐานวิทยา
ของเซลล์ตบั จากการทดลองพบว่าหนูท่ีไดรั้บผงยีสต์แดง สารสกดั  เฮกเซน และ
สารสกดัท่ีตม้ดว้ยหมอ้อดัความดนัไม่ก่อให้เกิดการหักของโครโมโซมในตบัหนู    
และ ไม่มีผลต่อกัมมันตภาพของเอนไซม์ก าจัดสารแปลกปลอมระยะท่ี 1 ได้แก่ 
Cytochrome P450 1A1, 1A2 and CYP3A2 and NADPH-cytochrome P450 
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reductase แตช่่วยเหน่ียวนากมัมนัตภาพของเอนไซมก์ าจดัสารแปลกปลอมระยะท่ี 2 
ได้แก่  glutathione-S-transferase(GST), heme oxygenase และ  NAD(P)H quinone 
oxidoreductase อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ีผงยีสต์แดง สารสกดัเฮกเซน 
และสารสกดัท่ีตม้ดว้ยหมอ้อดัความดนัสามารถลดจ านวนไมโครนิวเคลียสในตบั
หนูท่ีได้รับอะฟลาทอกซินบีหน่ึงอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงอาจบอกได้ว่ายีสต์แดงมี
ประสิทธิภาพในการป้องกนัการเกิดมะเร็งระยะก่อตวั และยงัพบว่าหนูท่ีไดรั้บผง
ยีสต์แดงและสารสกดัเฮกเซนสามารถเหน่ียวน ากมัมนัตภาพของเอนไซม์ GST แต่
ไม่มีผลต่อการแสดงออกระดับโปรตีนของเอนไซม์ GST นอกจากน้ีสารสกัดเฮ
กเซน และสารสกดัท่ีตม้ดว้ยหมอ้อดัความดนัสามารถเหน่ียวน าการแสดงออกระดบั
โปรตีนของ XPA ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีส าคญัในกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอแบบ 
nucleotide excision repair 
 จากงานวิจยัน้ีอาจสรุปไดว่้า ยีสตแ์ดงไม่มีฤทธ์ิก่อการกลายพนัธ์ุในโมเดล
แบคทีเรีย และไม่มีฤทธ์ิก่อการแตกหักของโครโมโซมในหนูทดลอง นอกจากน้ี
ยีสตแ์ดงยงัมีฤทธ์ิตา้นการกลายพนัธ์ุและการหักของโครโมโซมจากอะฟลาทอกซิน
บีหน่ึงด้วยการเหน่ียวน ากลไกการก าจัดอะฟลาทอกซินบีหน่ึง และส่งเสริม
กระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอ โดยเบตา้แคโรทีนอาจเป็นสารออกฤทธ์ิหลกัในยีสต์
แดงต่อการป้องกนัมะเร็งตบัระยะก่อตวัของหนูทดลอง 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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หนังสือแจกงานศพกบัความแปรเปลีย่นของอารมณ์ความรู้สึก 
และความใฝ่ฝันของคนภาคใต้ ประเทศไทย ทศวรรษ 2460 – 2550 

 
พรชยั นาคสีทอง1, ศ.ดร. อรรถจกัร์ สัตยานุรักษ์2,  ศ. เกียรติคุณ สายชล  สัตยานุรักษ์2 

และ ผศ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ2 

 
วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งเสนอว่า หนังสือแจกงานศพของสังคมท้องถ่ินภาคใต้

ของประเทศไทย ทศวรรษ 2460 - 2550 เป็นเอกสารส าคญัท่ีไม่ใช่เป็นเพียงหนงัสือ
ท่ีน าเสนอขอ้มูลชีวประวติับุคคลของผูว้ายชนม์และไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีแสดงขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์เท่านั้น หากแต่มีความส าคญัใน
แง่ท่ีเป็นพ้ืนท่ีความคิด อารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝันของคนในท้องถ่ินซ่ึง
สัมพนัธ์กับบริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และระบบวฒันธรรม 
เพราะฉะนั้น เม่ือ “อ่าน”  หนังสือแจกงานศพของสังคมท้องถ่ินใตใ้นฐานะของ
พ้ืนท่ีความคิด อารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝันของคนทอ้งถ่ิน ก็จะน าไปสู่ความ
เขา้ใจความแปรเปล่ียนของอารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝันของชีวิตคนใตท่ี้อุบติั
ขึ้นและด ารงอยู่ในสังคมทอ้งถ่ินใตแ้ต่ละยุคสมยั ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อปฏิบติัการใน
ชีวิตประจ าวนัของผูค้นในสังคมภาคใต ้

ข้อเสนอท่ีได้จากการ “อ่าน” หนังสือแจกงานศพฯ ท่ีปรากฏใน
วิทยานิพนธ์น้ี จึงเผยให้เห็นถึงความแปรเปล่ียนของอารมณ์ความรู้สึกและความ
ใฝ่ฝันของผูค้นในภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงสัมพนัธ์กบับริบทแวดลอ้มทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และระบบวฒันธรรมทอ้งถ่ินในระดบัต่างๆ ตั้งแต่ระดบัปัจเจก
บคุคล ครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน ชาติและศาสนา เป็น 4 ระยะ กล่าวคือ  
_________________________________________________________________ 
1ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ระยะแรก ทศวรรษ 2460 ถึงต้นทศวรรษ 2490  นับเป็นช่วง “แรกมี” 
หนังสือแจกงานศพในสังคมท้องถ่ินใต้ ซ่ึงสัมพนัธ์กับความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอนัเกิดจากการเขา้ไปสัมพนัธ์กบัรัฐสมยัใหม่ท่ี  

ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบรัฐราชการสมยัใหม่น้ีก่อให้เกิด
การปรับตวัของสังคมทอ้งถ่ินและเป็นเหตุผลให้บุคคลกลุ่มหน่ึงซ่ึงเกิดและเติบโต
ภายใตก้รอบจารีตแบบเก่าผนัตวัเองเขา้ไปสัมพนัธ์กบัรัฐระบบราชการใหม่ จนใน
ท่ีสุดไดก้ลายเป็น “กลไกของรัฐราชการสมัยใหม่” และถือว่าเป็น “หน้าต่างแห่ง
โอกาส” ให้กบัผูท่ี้มีความพยายามในการแสวงหาความรู้จนประสพความส าเร็จใน
ชีวิตลกัษณะใหม่   

ชีวิตใหม่ตามครรลองในรัฐราชการสมัยใหม่น้ีมีส่วนอย่างส าคัญต่อ
ความรู้สึกถึงความหมายส าคญัของการด าเนินชีวิตแบบใหม่ โดยเฉพาะในฐานะ
พลเมืองของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีท่ีตอ้งเพ่ิงกระท าตามแต่บทบาทของแต่ละบุคคล ทั้งใน
ระดบัปัจเจกและระดบัครอบครัว  การแสดงตวัตนส าคญัท่ีไดเ้ช่ือมต่อและมีส่วน
สร้างความเจริญกา้วหนา้ให้แก่ชาติบา้นเมือง รวมถึงการประสานให้ชีวิต (ทอ้งถ่ิน) 
เป็นห น่ึ งเดียวกับ รัฐ    ภายใต้กฎ เกณฑ์ท างสั งคม  หลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาชุดใหม่ และการรับรู้/ส านึกร่วมทางประวติัศาสตร์ชุดเดียวกนั    

ความส านึกของการเขา้มามีส่วนร่วมในรัฐสมยัใหม่ น้ีแฝงฝังในอารมณ์
ความรู้สึกและความใฝ่ฝันซ่ึงมีผลซึมลึกเขา้ไปสู่ระบบคุณค่าและความหมายของ
ชีวิตผูค้นในสังคมท้องถ่ินให้อยู่ภายใต้อารมณ์ความรู้สึกเดียวกันน้ี นับเป็นการ
ประสานและการผูกโยงของอารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝันแบบรัฐชาติกบัส านึก
ของทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนต่อ “แบบแผน” ของอารมณ์ความรู้สึกในระยะต่อมา 

ระยะท่ี 2 กลางทศวรรษ 2490 – 2510 ความสืบเน่ืองจากอารมณ์ความรู้สึก
ชุดเดียวกนัน้ีไดส้ร้าง “แบบแผน” ความภาคภูมิใจต่อความส าเร็จของบุคคลในการ
สร้างฐานะทางเศรษฐกิจและหน้าท่ีการงานอันเป็นแบบอย่างท่ีชนรุ่นหลงัควร
ด าเนินรอยตามเพื่อความกา้วหนา้และความส าเร็จในชีวิต  
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การสร้าง “ แบบแผน” ของความภาคภูมิใจในความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของชีวิตท่ีผูกติดเช่ือมโยงอยู่กับระบบเกียรติยศและความส าเร็จทาง
เศรษฐกิจท่ีรัฐไทยสถาปนาขึ้นได้ “ฝังแน่น” (embedded) เข้าสู่ความส านึกของ 
“ชีวิตคนใต”้  

 การตอกย  ้า “ความส าเร็จและความภาคภูมิใจในชีวิตท่ีผ่านมา” แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงอารมณ์ความรู้สึกการสร้าง “ชีวิตคนใต้” และได้กลายเป็น 
“แบบแผน” การแสดงออกของอารมณ์และความรู้สึกของแบบอยา่งทางสังคมและ
บทเรียนแห่ง “ชีวิตคนใต”้ ในหลายมิติ ไดแ้ก่ (1) ความรู้สึกร่วมในชีวิตส่วนตัว ท่ี
ตอ้งต่อสู้ ดิ้นรน ฝันฝ่าอุปสรรคนานาและดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะไปสู่ความส าเร็จใน
แบบอย่างท่ีรัฐกล่อมเกลาเอาไว  ้(2) ความรู้สึกร่วมในชีวิตของครอบครัว ท่ีไม่ใช่
เพียงแค่ชีวิตครอบครัวธรรมดาๆ อย่างเดิม แต่เป็นความรักความดูแลเอาใจใส่ซ่ึง
กนัและกันตามแบบท่ีรัฐไดต้อกย  ้าผ่านระบบการศึกษา (3) ความรู้สึกเช่ือมโยง/
เช่ือมต่อเป็นเนื้อเดียวกันของความเป็นท้องถ่ินใต้กับความเป็นชาติและความเป็น
ไทย ไดก้ลายเป็นมาตรฐานความรู้สึกของสังคมทอ้งถ่ิน ซ่ึงมิติทั้งสามน้ีน าไปสู่ (4) 
อารมณ์ร่วมและเกณฑ์ท่ีควรรู้สึกต่อประเทศชาติและศาสนา ท่ีอยู่ภายใต้ความ
จงรักภกัดีต่อประเทศชาติและความเล่ือมใส่ในพระพุทธศาสนาประจ าชาติ 

ระยะท่ี 3 ทศวรรษ 2520 – 2530 เป็นช่วงของ “ความหลากหลาย” ของ
หนงัสือแจกงานศพฯ อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของโครงสร้างพ้ืนฐานและความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงในชุนชนทอ้งถ่ินภาคใต้
ในระดบัฐานรากและก่อให้เกิดคนกลุ่มใหม่ท่ีมีเส้นทางเดินชีวิตและระบอบอารมณ์
ความรู้สึกของผูค้นท่ีแตกต่างหลากหลาย ซ่ึงท่ามกลางความเปล่ียนแปลงและความ
หลากหลายท่ีเกิดขึ้นน้ีได้การก่อเกิดและสรรค์สร้างความเฉพาะของ “ความเป็น
ทอ้งถ่ินใต”้ และกลายเป็นความส านึกร่วมและความภาคภูมิใน “ความเป็นคนใต”้ 
และเป็นเร่ืองท่ีน่าเชิดชูควรเอาเป็นแบบอย่าง และได้ส่งผลสืบเน่ืองมาสู่การ
สถาปนาความรู้สึกใหม่ของท้องถ่ินใต้ในประวติัศาสตร์ชาติ ท่ีแสดงออกความ
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เป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน การสร้างความภาคภูมิใจ  อัตลักษณ์ 
การละเล่นศิลปะพ้ืนบา้น ภาษา ความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของ “ความเป็นคนใต”้ 

การสร้างความภาคภูมิใจใน “ความเป็นคนใต”้ และ“ชนบทใตน้ี้งดงาม”  
กลายเป็นความรู้สึกร่วมของความภูมิใจ ความรู้สึกรักและผกูพนักบัสังคมทอ้งถ่ินใต้
น้ีสอดรับไปกบัการสร้างความรู้ทางวิชาการของนักวิชาการในทอ้งถ่ินใตท่ี้ตอกย  ้า
ลกัษณะเฉพาะพิเศษของคนใตแ้ละชนบทภาคใต ้ซ่ึงนบัเป็นการสถาปนาแบบแผน
ความเป็นคนใตแ้ละความรู้สึกใหม่ของทอ้งถ่ินในประวติัศาสตร์ชาติ  

ระยะท่ี 4 นับตั้งแต่ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา  หนังสือแจกงานศพของ
สังคมท้องถ่ินภาคใต้มีความหลากหลายทั้ งในแง่ตัวบุคคลและเน้ือหา  และท่ี
น่าสนใจซ่ึงถือเป็นลกัษณะร่วมอย่างมีนยัะส าคญัคือการจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีของ 
“ชีวิตครอบครัว” ท่ียงัคงมีชีวิตให้กลายเป็นส่วนท่ีส าคญัในพ้ืนท่ีหนงัสือแจกฯ  

หนังสือแจกงานศพนับตั้ งแต่ทศวรรษ 2540 จึงไม่ได้เป็นเพียงพ้ืนท่ี
ความหมายของคนตายเท่านั้ น แต่ได้กลายเป็นพ้ืนท่ีของการแสดงออกเกียรติ 
ศกัด์ิศรี และการจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีของ “คนเป็น” ดว้ย  

 การแสดงออกซ่ึงเกียรติศักด์ิศรีและต าแหน่งแห่งท่ีของ “คนเป็น” ใน
พ้ืนท่ี “คนตาย” นบัเป็นอารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝันชุดใหม่ท่ีเกิดขึ้นท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเป็นช่องทางการแสวงหาความส าเร็จในชีวิตผูค้น
ท่ีกวา้งขวางและความเปล่ียนแปลงของระบบความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นในหลากมิติ  

อารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝันชุดใหม่จึงสร้างความหมายของ “ชีวิต
คนใต้” ดว้ยการยืนยนัถึงศกัยภาพในการสร้างและมีเครือข่ายความสัมพนัธ์ทาง
สังคมซ่ึงกลืนกันไปเป็นเน้ือเดียวกับรัฐ และได้ให้คุณค่าในความส าเร็จของการ
ครอง/ด าเนินชีวิตส่วนตวัดว้ยพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามท่ีรัฐก าหนด และท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือการให้คุณค่าอย่างสูงต่อการได้เข้าสัมพนัธ์กับพระราชอ านาจน าของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ผ่านระบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และ
ระบบเกียรติยศท่ีสถาบนัพระมหากษตัริยพ์ระราชทาน 
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การวิเคราะห์การขึน้อยู่ระหว่างกนัระหว่างอตัราแลกเปลีย่น 

ของประเทศจีนและอาเซียนและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

ของอุตสาหกรรมธนาคารจีนโดยคอปูลา 
 
Mengjiao Wang1, ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต์2, Asst. Prof. Dr. Jianxu Liu2  
และ อ.ดร.วรพล ยะมะกะ2 

 

 ข้อ มู ลท างก าร เงิน โด ยป ก ติ นั้ น อ ยู่ ภ าย ใต้ค ว าม ไ ม่ ส มม าต ร ,                       
ค่าสหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายใน และความหลากหลายมิติ  ท าให้สร้าง
แบบจ าลองของขอ้มูลทางการเงินท าไดย้ากโดยใชแ้บบจ าลองเศรษฐมิติแบบดั้งเดิม 
วิธีการคอปูลาได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับ
ปัญหาน้ีและเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการกบัการสร้างแบบจ าลองหลายมิติโดย
ใชข้อ้มูลทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์และการกระจายแบบไม่สมมาตร วิทยานิพนธ์
น้ีพฒันาและประยุกต์ใช้แบบจาลองคอปูลาในการแก้ปัญหาทั่วไปในการสร้าง
แบบจ าลองหลายมิติของระบบการเงิน ในมุมมองของความส าคญัของอิทธิพลของ
การเคล่ือนไหวร่วมของตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและบทบาทของ
สถาบันการเงินท่ีมีต่อเสถียรภาพของระบบการเงินภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการตรวจสอบการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน
ระหว่างอตัราแลกเปล่ียนของจีนและอาเซียน ประเทศสมาชิกและประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมธนาคารจีนโดยใชแ้บบจ าลองแบบคอปูลา 
 
 
_______________________________________________________ 
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าส านกัวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 วิทยานิพนธ์น้ีตรวจสอบการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัระหว่างอตัราแลกเปล่ียน
สกุลเงินของจีนและอาเซียนโดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปล่ียนรายสัปดาห์ระหว่าง   
เดือนสิงหาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 จ านวน 469 ขอ้มูลส าหรับแต่ละสกุล
เงินถูกรวมไวใ้นการศึกษาน้ี กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา: 
ก่อนและหลงัการริเร่ิมของ หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทางเพ่ือจบัอิทธิพลของ หน่ึงแถบ 
หน่ึงเส้นทางท่ีมีต่อการเช่ือมโยงสกุลเงินระหว่างจีนและอาเซียน แบบจาลองซีไวน์ 
คอปูลา แบบคงท่ีและแบบเคล่ือนท่ีถูกน ามาใช้เพื่อจ าลองโครงสร้างการพึ่ งพา
ระหว่างหยวนจีนและหกสกุลเงินอาเซียน ประการท่ีสองจากการวิจัยท่ีมีอยู่ 
แบบจ าลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มท่ีมีการถดถอยแบบดูเหมือนไม่สัมพนัธ์กนั ดว้ย
องคป์ระกอบความคลาดเคล่ือนท่ีสัมพนัธ์กนัและความคลาดเคล่ือนองคป์ระกอบท่ี
สัมพนัธ์กนั ถูกพฒันาโดยใช้วิธีคอปูลาเพื่อผ่อนคลายขอ้สมมุติความเป็นอิสระต่อ
กนัของความคลาดเคล่ือนองค์ประกอบในแบบจ าลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มท่ีมี
การการถดถอยแบบดูเหมือนไม่สัมพนัธ์ ต่อมาแบบจ าลองท่ีน าเสนอน้ีถูกนาไปใช้
ประเมินร่วมกันของประสิทธิภาพของต้นทุนและอ านาจการตลาดของธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ 37 แห่งในประเทศจีนโดยใชข้อ้มูลแบบพาเนลจากปี 2556 ถึงปี 
2561 ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลของแบบจาลองท่ีเสนอได้รับการ
ยืนยนัจากแบบจ าลองการศึกษาและการใชง้านจริงในอุตสาหกรรมการธนาคารของ
จีน 
 ข้อสรุปท่ีส าคญัหลายประการมาจากผลของการวิเคราะห์เชิงประจกัษ ์
ประการแรกหลกัฐานการเคล่ือนไหวร่วมกันระหว่างตลาดสกุลเงินของจีนและ
อาเซียนถูกคน้พบและความสัมพนัธ์ระหว่างสกุลเงินหยวนจีนและอาเซียนไดสู้งขึ้น
ตั้งแต่เปิดตวัหน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง ประการท่ีสองแมว่้าอิทธิพลของเงินหยวนใน
สกุลเงินอาเซียนเพ่ิมขึ้น แต่ความสัมพนัธ์ระหว่างสกุลเงินของประเทศอาเซียนยงัคง 
มีขนาดใหญ่กว่าความสัมพนัธ์กบัสกุลเงินหยวนของจีนมาก ประการท่ีสามไม่ว่าจะ
ใช้แบบจ าลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มสมการเด่ียวหรือแบบจาลองเส้นพรมแดน
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เชิงเฟ้นสุ่มแบบหลายสมการหรือไม่ก็ตาม การไม่สนใจความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่ิงรบกวนและความคลาดเคล่ือนองคป์ระกอบท่ีไม่มีประสิทธิภาพทั้งสองสามารถ
น าไปสู่การประมาณค่าท่ีมีความเอนเอียงซ่ึงได้รับการยืนยนัโดยการจ าลอง
สถานการณ์ของแบบจ าลองท่ีพฒันาขึ้นในการศึกษาน้ีและการประยกุต์แบบจ าลอง
ท่ีไดพ้ฒันาขึ้นมาในการศึกษาน้ีกบัขอ้มูลจริง ประการท่ีส่ีโดยทัว่ไปธนาคารตวัอยา่ง
ในประเทศจีนท่ีพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงเป็นตัวแทนท่ีดีของอุตสาหกรรม
ธน าค ารจีน มีประสิท ธิภ าพด้าน ต้นทุ น ท่ี สู งใน ช่ วงระยะ เวลาตัวอย่า ง                  
โดยเปรียบเทียบแลว้ธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชยใ์นเมืองของประเทศจีน
ไดรั้บเทคโนโลยีขั้นสูง มากขึ้นและประสบความส าเร็จในการประหยดัค่าใชจ้่ายสูง
กว่าธนาคารร่วมหุ้นและธนาคารพาณิชยใ์นชนบท อย่างไรก็ตามการแข่งขนัใน
ตลาดระหว่างธนาคารของรัฐนั้นรุนแรงมากในขณะท่ีธนาคารในชนบทมีอานาจ
ทางการตลาดสูงกว่าเม่ือเทียบกบัธนาคารอืน่ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้นยัยะส าหรับผูก้  าหนดนโยบายและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียและให้ค  าแนะน าในการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเคล่ือนไหวของ
ค่าเงินและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการเงินตามข้อสรุปท่ีส าคัญ 
นอกจากน้ียงัมีการอ้างอิงท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับการสร้างแบบจาลองหลายมิติ
ส าหรับชุมชนการวิจยัและนกัวิชาการท่ีมีความสนใจในการวิจยัท่ีคลา้ยกนั 
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การเมืองเชิงวัฒนธรรมของการสร้างประวัติศาสตร์ 
ในประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดน่าน 

 
สุธีรา คณะธรรม1, ศ.ดร.ยศ สันตสมบติั2, รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล2  

และ ศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศกัด์ิ2 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมุ่งท าความเขา้ใจความเป็นทอ้งถ่ินน่านผ่านประเพณี
การแข่งเรือน่าน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของผูก้ระท าการ (actor) ท่ีมี
ส่วนในการสร้างความหมายของประเพณี โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ (situation) 
ในการช่วงชิงความหมายและวิธีในการต่อรองในการสร้างความหมายของประเพณี
การแข่งเรือน่านในบริบทของโลกาภิวตัน์ รวมถึงการประกอบสร้างความเป็นตวัตน
ของทอ้งถ่ินน่านและการโตต้อบของทอ้งถ่ินน่านต่ออ านาจภายนอกท่ีพยายามเขา้มา 
จดัการและควบคุมประเพณีการแข่งเรือ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเชิงคุณภาพ ใชวิ้ธีวิทยา
แนวการเมืองเชิงวฒันธรรม (cultural politics appoach) ผ่านกลุ่มชุมชน กลุ่มภาครัฐ
และกลุ่มประชาคมท่ีสัมพนัธ์กับประเพณีการแข่งเรือจงัหวดัน่าน โดยเร่ิมท าวิจยั
ภาคสนามตั้งแต่ปี 2560-2563 
 การศึกษาคร้ังน้ีท าให้เห็นว่า ประการแรก รูปแบบการประดิษฐ์สร้าง
ความหมายเชิงประวติัศาสตร์ให้กบัประเพณีการแข่งเรือยาวน่านในปัจจุบนัมี 2 มิติ 
คือ มิติดา้นสุขภาพ (ประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์) แมจ้ะริเร่ิมโดยประชาคม
สุขภาพในจงัหวดัน่าน แต่การดึงเอาองค์กรระดบัรัฐส่วนกลางมาร่วมในประเพณี 
ท าให้การสถาปนาอานาจในการสร้างความหมายให้กบัประเพณีการแข่งเรือน่านมี
ความน่าเช่ือถือและมีความชอบธรรมมากขึ้น มิติท่ีสอง มิติทุนวฒันธรรมเพ่ือการ 
__________________________________________________________________ 
1 ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ท่องเท่ียวของชุมชน เป็นการสร้างความหมายเพื่อประสานประโยชน์ให้ทุกภาค
ส่วนตั้งแต่ระดบัชุมชน ระดบัองคก์รจดัตั้งในระดบัทอ้งถ่ินและองคก์รรัฐส่วนกลาง 
มีจุดร่วมในการขบัเคล่ือนประเพณีการแข่งเรือน่านเพื่อการท่องเที่ยวได ้
 ประการที่สอง ประเพณีการแข่งเรือน่านเป็นพ้ืนท่ีท่ีกลุ่มผลประโยชน์ 
ตั้งแต่ระดบัชุมชนชาวเรือ กลุ่มองคก์รจดัตั้งในระดบัทอ้งถ่ินและกลุ่มรัฐส่วนกลาง
ต้องการเปิดพ้ืน ท่ีให้ เกิดการถกเถียงในความสัมพันธ์ทางอ านาจเพื่ อป รับ
ความสัมพนัธ์ รูปแบบการต่อรองสามารถแสดงได้ 3 รูปแบบ คือ การสร้างระเบียบ
ใหม่ออกมาก ากบัควบคุมการแข่งขนั โดยเป็นระเบียบท่ีผ่านการเห็นชอบและเป็น
มติของประชาคมชาวเรือ การเพ่ิมประเภทการแข่งขนัให้มีความหลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างสนามประลองแห่งใหม่ท่ีมุ่งเนน้เพื่อการ
กีฬาอยา่งแทจ้ริง 
 ประการที่สาม ความตึงเครียด (tension) ท่ีเกิดจากการแย่งชิงและต่อรอง
อ านาจในการสร้างความหมายของผูแ้สดง (actor)ในประเพณีการแข่งเรือน่าน 
สะทอ้นให้เห็นความพยายามในการสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ของท้องถ่ินน่าน เพื่อลบ
ภาพลกัษณ์เดิมของน่านท่ีไม่สอดคล้องกับบริบทของการพฒันา โดยเฉพาะการ
พฒันาด้านการท่องเท่ียว ประเพณีการแข่งเรือจึงเป็นนาฏกรรมทางวฒันธรรม 
(cultural performance) ท่ี แสดงให้ เห็น ถึงศักยภาพในการป รับเป ล่ียนตัวตน 
(transformative capacity) ของความเป็นทอ้งถ่ิน 
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ผลกระทบของการยกเลกิสารก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 
ในกรอบดุลยภาพท่ัวไป 

 

วชิรวิทย ์พุทธชยั1, ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา2 และ ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชยั2 
 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของไทย (2561 – 2580) 
ในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัทางเศรษฐกิจควบคู่กบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
คณะกรรมการวตัถุอนัตรายจึงได้มีมติให้ยกเลิกใช้ 3 สารเคมีก าจัดศตัรูพืชชนิด
อนัตรายA ดงันั้น ประเด็นท่ีน่าสนใจคือนโยบายยกเลิกใชส้ามสารเคมีท่ีเป็นปัจจยั
การผลิตส าคญัของภาคเกษตรไทยจะท าให้แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารทิศทางเป็นอย่างไร ซ่ึงจากขอ้มูลสถิติปี 2561 ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และส านักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตรประกอบกนัพบว่าภาคเกษตร
ของไทยยงัคงมีความต้องการใช้สามสารเคมีน้ีสูง เน่ืองจากมีมูลค่าการน าเข้าต่อ
พ้ืนท่ีเพาะปลูกอย่างเข้มข้นเกือบ 50 เท่าตัว ข้อค้นพบจากการบูรณาการวิชา
เศรษฐศาสตร์กบัอาหารปลอดภยัน้ีจึงเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีจะมีประโยชน์ต่อผูอ้อก
นโยบายเพื่อแกปั้ญหาเศรษฐกิจให้กบัประเทศต่อไป  

ผูวิ้จยัจึงไดป้ระเมินผลกระทบของนโยบายยกเลิกสารเคมี โดยเล็งเห็นว่า
งานศึกษาสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีผ่านมายงัมีขอ้จ ากดัเน่ืองจากแนว
ทางการวิเคราะห์จะก าหนดให้สาขาเศรษฐกิจอื่นไม่เปล่ียนแปลง ท าให้เห็นภาพ 
__________________________________________________________________ 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าส านกัวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
A ไดแ้ก่ พาราควอต (paraquat) ไกลโฟเซต (glyphosate) และคลอร์ไพริฟอส  (chlorpyrifos) คือ 
ห้ามมีไวค้รอบครอง ผลิต จ าหน่าย น าเขา้ และส่งออก ประกาศเมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2562 และมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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ผลกระทบของนโยบายไม่ครอบคลุมทั้งระบบเศรษฐกิจ ฉะนั้นการวิเคราะห์ท่ี
ค  านึงถึงความเช่ือมโยงกนัของทุกสาขาเศรษฐกิจหรือแบบดุลยภาพทัว่ไป (general 
equilibrium) จึงเหมาะสมกว่า โดยฐานขอ้มูลระดบัมหภาคท่ีใชใ้นงานวิจยัช้ินน้ีถูก
รวบรวมจากหลายแหล่งตั้ งแต่ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมไปจนถึงข้อมูลค่า
รักษาพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐ 

ผลการศึกษาถูกประมาณตามแนวคิดของ  Pyatt และ RoundB โดยใช้
แบบจ าลองบญัชีเมตริกซ์สังคมส าหรับประเทศไทยC พบว่าผลกระทบจากนโยบาย
สารก าจดัศตัรูพืชอนัตรายนั้น ในมุมของวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจทั้งทางฝ่ังการใชแ้ละการยกเลิกใชส้ารเคมี กล่าวคือ เม่ืออุปสงคก์าร
ใชส้ารก าจดัศตัรูพืชอนัตรายเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ท าให้ดุลยภาพของตลาดปัจจยัการผลิต
เปล่ียน จะส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัดุลยภาพของตลาดอื่นดว้ยจากความเช่ือมโยง
ของตลาด และการผลิตสินค้าของสาขาการผลิตอื่นในระบบเศรษฐกิจจะมีการ
ขยายตวัเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ตาม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสาขาเกษตรและสาขาอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารเคมีโดยตรงD การขยายตวั (หดตวั) ของการผลิตในสาขา
ต่าง ๆ ยอ่มท าให้เกิดการจา้งงานท่ีเพ่ิมขึ้น (ลดลง) กระทบต่อตลาดแรงงาน สุดทา้ย 

____________________________________________________________________________________ 
B Pyatt, G., & Round, J. I. (1979). Accounting and fixed price multipliers in a social accounting 
matrix framework. The Economic Journal, 89(356), 850-873. 
C เป็นแบบจ าลองท่ีใชวิ้เคราะห์เมื่อมีผลของการเปลี่ยนแปลง (shock) ในสาขาเศรษฐกิจหน่ึง ๆ 
เช่น สารเคมีก าจดัศตัรูพืชว่าจะส่งผลต่อภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การจา้งงาน และ
การกระจายรายไดข้องประเทศไทยอย่างไร ท าให้เห็นความเช่ือมโยงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
ชดัเจน ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมตน้น ้าและปลายน ้า ซ่ึงเหมาะสมส าหรับใชศ้ึกษาลกัษณะ
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะ 
D ตามพ.ร.บ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ข มถิุนายน พ.ศ. 2562) ไดอ้นุญาตให้ใช ้3 
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชชนิดอนัตรายกบัพืชบางกลุ่มเท่านั้น งานศึกษาน้ีจึงเจาะจงไปท่ีขา้วโพด มนั
ส าปะหลงั ผลไม ้ออ้ย และปาลม์ ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของไทย 
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เกิดมูลค่าของผลผลิตโดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึ้ น (ลดลง) นอกจากน้ี 
ผลกระทบดังกล่าวยงัส่งผลต่อการด าเนินนโยบายอื่น เช่น นโยบายการกระจาย
รายไดข้องครัวเรือนและนโยบายการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้ง
กับสารเคมี เน่ืองจากมีความไม่สมมาตรของข้อมูลระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค
ภายในตลาด บางคร้ังตลาดอาจไม่ไดก้ระจายอาหารท่ีปลอดภยัสู่สังคมตามทฤษฎี 
Food safety and market สุดท้ายการอธิบายข้างต้นน้ีสามารถวิเคราะห์ผ่านทฤษฎี
ดุลยภาพทัว่ไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากงานวิจัยช้ินน้ีสามารถแบ่งได้ตามความ
ตอ้งการใชข้องผูก้  าหนดนโยบาย ดงัน้ี 

หากประเทศไทยยังคงเดินหน้าใช้สารก าจัดศัตรูพืชอันตรายต่อไป 
ข้อเสนอส าหรับนโยบายการจัดการเศรษฐกิจและการก าหนดนโยบายด้านอาหาร
ปลอดภัย คือ 

1) การคน้หานวตักรรมส าหรับอาหารประเภทผลไมแ้ละมนัส าปะหลงัของไทยยงั
เป็นส่ิงจ าเป็น เพ่ือส่งเสริมการเป็นปัจจยัการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารมาก
ขึ้น สุดทา้ยจะย่ิงช่วยใหค้่าตวัทวีคูณขยายตวัและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย 

2) นอกจากการใช้สารเคมีส าหรับการผลิตยงัมีความต้องการสูงในภาค
เกษตรแลว้ ภาคอุตสาหกรรมอาหารก็เช่นกนั ซ่ึงสะทอ้นผ่านค่าตวัทวีคูณในสาขา
การผลิตแป้ง การผลิตอาหารสัตว ์และการผลิตน ้ ามันปาล์ม จึงควรมีการพฒันา
ระบบการจดัการผลผลิตของสาขาการผลิตดงักล่าวเพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์คอขวด
ท่ีอาจจะตามมาได ้

3) แมก้ารใชส้ารเคมีจะส่งผลกระทบทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
แต่การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีก็เพ่ิมขึ้นเช่นกนั ซ่ึง
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นอกจากการท่ีรัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุนดา้นน้ีแลว้ งบประมาณก็ควรจะถูก
กระจายไปในแต่ละสาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ย เพื่อสร้าง
ทั้ งความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับลดความเส่ียงจาก
กระบวนการผลิตและการบริโภคอาหารไม่ปลอดภยัของประชาชน อนัน าไปสู่การ
พฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืนได ้

ตรงกันข้ามหากประเทศไทยยกเลิกใช้สารก าจัดศัตรูพืชอันตราย ข้อเสนอ
ส าหรับนโยบายเพ่ือวางแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมและตลาดการผลิต คือ 

1) ส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกทาง
การเกษตรแทนการใชส้ารเคมีเป็นหลกั ซ่ึงนอกจากจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั
พืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ผลไม ้ออ้ย และปาลม์แลว้ ยงัสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัอุตสาหกรรมอาหารอีกดว้ยจากการเป็นอาหารปลอดสารเคมี 

2) แม้การยกเลิกใช้สารก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตรจะส่งผลให้ค่าตัว
ทวีคูณของสาขาเศรษฐกิจไทยลดลง แต่เป็นโอกาสอนัดีท่ีรัฐบาลจะหันมากระตุน้
ให้มีการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้นทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

3) การยกเลิกใช้สารก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตรจะส่งผลให้ รัฐบาล
สามารถลดรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับสาธารณะลงได ้สามารถน างบประมาณ
ไปอุดหนุนนโยบายสาธารณะดา้นอื่น ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจดว้ย
ความเช่ือมโยงรูปแบบใหม่ ท้ายท่ี สุดน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนตาม
ยทุธศาสตร์ชาติได ้
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อทิธิพลของโครงสร้างทางกายภาพต่อการแพร่กระจายความเย็นของ
พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อน ในเมืองเชียงใหม่ 

 

พรรษวุฒิ นนัทรัตน์1, ผศ.ดร.อจัฉรา วฒันภิญโญ2  
และ ผศ.ดร.วนัเพญ็ เจริญตระกูลปีดี2 

 
การศึกษาเร่ือง อิทธิพลของโครงสร้างทางกายภาพต่อการแพร่กระจาย

ความเย็นของพื้นที่สีเขียวเพ่ือบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อน ในเมืองเชียงใหม่ 
มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเปล่ียนแปลงของเกาะความร้อนเชิงเวลา และเชิง
พ้ืนท่ีภายในเมืองเชียงใหม่ 2)  ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ีระหว่างโครงสร้างทาง
กายภาพและอุณหภูมิเมืองเชียงใหม่ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างทาง
กายภาพและการแพร่กระจายความเย็นของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 4) 
เสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ภายในเมืองเชียงใหม่ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ ระหว่างปี พ.ศ.2545ถึง ปีพ.ศ.2559 จ านวน 2 สถานี โดยเป็นสถานีตวัแทน
เมืองจ านวน 1 สถานี และตวัแทนสถานีชนบท 1 สถานี เพื่อหาปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของเมืองและชนบท นอกจากน้ีไดเ้ก็บ
ขอ้มูลปฐมภูมิของพ้ืนท่ีสีเขียวจ านวน 6 แห่งท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีต่างกนั ประกอบด้วย 
ขอ้มูลอุณหภูมิพ้ืนผิวทั้งบริเวณภายในพ้ืนท่ีสีเขียวและภายนอกพ้ืนท่ีสีเขียว รวมถึง
ความเร็วลมทั้งภายในและภายนอกพ้ืนท่ีสีเขียว และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
อุณหภูมิพ้ืนผิว โครงสร้างทางกายภาพ (การใช้ประโยชน์ท่ีดิน) และ ค่าดัชนีพืช
พรรณจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 มีผลการศึกษา 4 ประเด็นหลกั  
 

1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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โดยผลการศึกษาประกอบดว้ย 4 ประเด็นหลกั คือ 

การเปลี่ยนแปลงของเกาะความร้อนภายในเมืองเชียงใหม่เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ 
โดยการเปล่ียนแปลงเชิงเวลาของเกาะความร้อน ระหว่างพ.ศ. 2545 – 2559 พบว่า 
ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป ค่าเกาะความร้อนมีค่าเป็นบวก และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี อุณหภูมิบริเวณสถานีตัวแทนเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณ
สถานีตวัแทนชนบท เกิดเกาะความร้อนบริเวณเมืองเชียงใหม่ แต่ในปีพ.ศ. 2552 
เป็นต้นไป ค่าเกาะความร้อนภายในเมืองเชียงใหม่มีค่าติดลบ อุณหภูมิบริเวณ
สถานีตัวแทนชนบทเพ่ิมขึ้ นสูงกว่าบริเวณสถานีตัวแทนเมืองแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของเกาะความร้อนภายในเมืองเชียงใหม่ โดยบริเวณสถานีตวัแทน
ชนบทไม่สามารถใช้งานเป็นสถานีตวัแทนชนบทใช้งานไดจ้ริง ทั้งน้ีเน่ืองจากมี
การเปล่ียนแปลงของเกาะความร้อนภายในเมืองเชียงใหม่ในเชิงพ้ืนท่ี กล่าวคือ 
เกาะความร้อนภายในเมืองเชียงใหม่มีการขยายตัวจากบริเวณตวัเมืองเชียงใหม่
ออกไปสู่บริเวณโดยรอบตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ประกอบกบัค่า
อุณหภูมิพ้ืนผิวท่ีไดจ้ากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 พบว่าการขยายตัว
ของเกาะความร้อนภายในเมืองเชียงใหม่ในมิติเชิงพ้ืนท่ีสัมพนัธ์กบัการเพ่ิมขึ้นของ
อาคารและส่ิงปลูกสร้างในเมืองเชียงใหม่ท่ีมีลักษณะพ้ืนผิวดาดแข็ง เช่น อิฐ 
คอนกรีต ยางมะตอย ซ่ึงส่งผลต่อการดูดซับและการปลดปล่อยความร้อนใน
ช่วงเวลาหลงัพระอาทิตยต์กดินมากกว่าพ้ืนผิวดาดอ่อนอยา่งเช่น หญา้ พ้ืนดิน พ้ืน
น ้า โดยผลการวิเคราะห์สัดส่วนของพ้ืนผิวดาดแข็งและพ้ืนผิวดาดอ่อนของสถานี
ตวัแทนเมืองและสถานีตวัแทนชนบท พบว่า มีอตัราการเปล่ียนแปลงของลกัษณะ
พ้ืนผิวจากพ้ืนผิวดาดอ่อนไปสู่พ้ืนผิวดาดแข็งของสถานีชนบทมากกว่าสถานี
ตวัแทนเมือง โดยในปีพ.ศ. 2548 สถานีตัวแทนชนบทมีพ้ืนท่ีดาดอ่อนโดยรอบ
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีโล่ง สนามหญา้ เท่ากบั 123,024 ตารางเมตร ลดลงเหลือ 89,222 
ตารางเมตร ในปีพ.ศ. 2550 ในขณะท่ีพ้ืนผิวดาดแข็งเป็นพ้ืนท่ีอาคารส านักงาน 
ลานจอดรถท่ีมีพ้ืนผิวเป็นยางมะตอย หรือคอนกรีต 65,377 ตารางเมตร ในปีพ.ศ. 
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2548 เพ่ิมขึ้นเป็น 99,179 ตารางเมตร ในปีพ.ศ. 2550 ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานีตวัแทน
ชนบทมีการขยายอาคารและส่ิงปลูกสร้างของไดแ้ก่ ศูนยร์าชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
และได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมภายในเมือง เช่นปริมาณการจราจรบนถนนสาย
หลักของเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ถนนโชตนา และมีการสัญจรของผูค้นมากใน
บริเวณชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเยน็ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อนสูงสัดส่วนของพ้ืนผิวดาดอ่อนลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 65.3 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด ในปีพ.ศ. 2548 ลดลงเหลือร้อยละ 47.7 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  
 
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างโครงสร้างทางกายภาพและอุณหภูมิเมืองเชียงใหม่ 
จากขอ้มูลค่าดชันีพืชพรรณและอุณหภูมิพ้ืนผิวท่ีไดจ้ากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม
น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) พบว่า ค่าดชันีพืชพรรณมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในลกัษณะแปร
ผนัผกผนัต่ออุณหภูมิพ้ืนผิวอยา่งมีนยัส าคญั หมายถึง เม่ือค่าดชันีพืชพรรณสูงขึ้น
อุณหภูมิพ้ืนผิวจะลดลง เน่ืองจากค่าดัชนีพืชพรรณย่ิงมีค่ามากแสดงถึงบริเวณ
ดงักล่าวมีปริมาณพืชพรรณอยู่มาก โดยลกัษณะพ้ืนผิวภายในเมืองท่ีค่าอุณหภูมิสูง
พบในบริเวณท่ีมีพ้ืนผิวดาดแข็ง และค่าอุณหภูมิต ่าพบในบริเวณท่ีมีพ้ืนผิวดาด
อ่อน  
ในดา้นของความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิพ้ืนผิวของการใชท่ี้ดินแต่ละประเภทกบั
ค่าดัชนีพืชพรรณ พบว่าการใช้ท่ีดินท่ีมีค่าดัชนีพืชพรรณต ่าพบในพ้ืนท่ีเมือง
หนาแน่นน้อย (U1) พ้ืนท่ีเมืองหนาแน่นมาก (U2) และพ้ืนท่ีเปิดโล่ง (M) ซ่ึงมี
พ้ืนผิวส่วนใหญ่เป็นดาดแข็ง มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในลกัษณะผกผนักับ
อุณหภูมิตอยา่งมีนยัส าคญั หมายถึงเม่ือค่าดชันีพืชพรรณลดลง อุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้น 
ซ่ึงพ้ืนท่ีเมืองหนาแน่นน้อย (U1) มีระดบัความสัมพนัธ์อยู่ท่ี -.526 และพ้ืนท่ีเมือง
หนาแน่นมาก (U2) มีระดบัความสัมพนัธ์อยูท่ี่ -.564  
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หากพิจารณาขนาดของพ้ืนท่ี พบว่าประเภทการใชท่ี้ดินท่ีมีลกัษณะพ้ืนผิวดาดอ่อน
มีความสัมพันธ์ในลักษณะแปรผนัผกผันต่ออุณหภูมิพ้ืนผิวอย่างมีนัยส าคัญ 
หมายความว่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ีสีเขียวหนาแน่นปานกลาง (F2) และพ้ืนท่ีสี
เขียวหนาแน่นมาก (F3) ท าให้อุณหภูมิลดลง จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า
โครงสร้างทางกายภาพโดยเฉพาะประเภทการใช้ ท่ี ดิน มีอิท ธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิพ้ืนผิวภายในเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีท าให้
ภาวะเกาะความร้อนภายในเมืองเชียงใหม่มีความรุนแรงขึ้น โดยพ้ืนท่ีผิวดาดแข็ง
ส่งผลให้อุณหภูมิพ้ืนผิวภายในเมืองสูงขึ้น ในดา้นของพ้ืนผิวดาดอ่อนส่งผลให้
อุณหภูมิพ้ืนผิวภายในเมืองลดลงโดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว ดังนั้ น
แนวทางการบรรเทาปรากฏเกาะความร้อนภายในเมืองคือการส่งเสริมการ
แพร่กระจายความเยน็ของพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเมือง 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางกายภาพและการแพร่กระจายความเย็นของ
พื้นที่สีเขียวที่มีขนาดแตกต่างกัน พบว่า พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีขนาดแตกต่างกนัทั้งหมด 
6 แห่งในการศึกษาคร้ังน้ีมีศกัยภาพในการแพร่กระจายความเยน็ท่ีแตกต่างกนั โดย
ท าการแบ่งประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียวออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 1) พ้ืนท่ีสีเขียวระดบั
ละแวกบา้น ไดแ้ก่ ลานสวนสาธารณะตลาดตน้ล าไย พ้ืนท่ีสีเขียวลานอนุสาวรีย์
สามกษตัริย ์2) พ้ืนท่ีสีเขียวระดบัย่าน ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีสีเขียวสวนสุขภาพบา้น
เด่น พ้ืนท่ีสีเขียวสวนสุขภาพสวนบวกหาด และ 3) พ้ืนท่ีสีเขียวระดับชุมชน 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีสีเขียวสวนสาธารณะรถไฟ พ้ืนท่ีสีเขียวสวนสุขภาพสวนหลวง
ลานนา ร.9 โดยได้ท าการศึกษาการแพร่กระจายความเย็นของพ้ืนท่ีสีเขียว 2 
ช่วงเวลาคือ ช่วงเวลาก่อนเกิดเกาะความร้อนภายในเมือง (17.00 น. – 18.00 น.) 
และช่วงเวลาท่ีเกิดเกาะความร้อน (18.00 น. – 19.00 น.) โดยพ้ืนท่ีสีเขียวระดับ
ย่าน คือ สวนสุขภาพหนองบวกหาดมีค่าการแพร่กระจายความเยน็ในช่วงเวลาท่ี
เกิดเกาะความร้อนภายในเมืองอยู่ท่ี 1.096 และมีระยะทางการแพร่กระจายความ
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เยน็อยูท่ี่ 25 – 150 เมตร อีกทั้งยงัพบว่ามีอุณหภูมิท่ีแตกต่างระหว่างบริเวณภายใน
และภายนอกพ้ืนท่ีสีเขียวถึง 1.1 – 1.4 องศาเซลเซียส จากการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างการแพร่กระจายความเย็นของพ้ืนท่ีสีเขียวกับปัจจัยทางกายภาพซ่ึง
ประกอบไปด้วย อุณหภูมิ และความเร็วม ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนท่ีสีเขียว 
ขนาดของพ้ืนท่ีสีเขียว สัดส่วนของลกัษณะพ้ืนผิวภายในพ้ืนท่ีสีเขียวดว้ยสมการ
ถดถอยพหุคูณ และใชวิ้ธีการหาความสัมพนัธ์แบบ Stepwise เพื่อหาตวัแปรอิสระ
ท่ีส่งผลต่อการแพร่กระจายความเยน็ ใน 2 ช่วงเวลา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลมากที่สุด
คือปัจจยัดา้นอุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก และความเร็วลมภายในส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของการแพร่กระจายความเยน็ของพ้ืนท่ีสีเขียว โดยความเร็วลม
ช่วยพดัพาความเยน็เขา้มาสู่พ้ืนท่ีสีเขียวจึงท าให้มีอุณหภูมิต ่ากว่าบริเวณโดยรอบ 
อย่างไรก็ตามหากพ้ืนท่ีโดยรอบเป็นพ้ืนผิวดาดแข็ง ความเร็วลมก็จะส่งผลให้
อุณหภูมิภายในพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ้นได้เช่นกัน ซ่ึงขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนผิว
โดยรอบของพ้ืนท่ีสีเขียว เช่น ในกรณีของสวนสาธารณะรถไฟท่ีลมได้พดัพา
ความร้อนจากบริเวณโดยรอบท่ีเป็น มีลกัษณะของอาคารหนาแน่นอยู่โดยรอบซ่ึง
เป็นพ้ืนผิวดาดแข็งเป็นส่วนใหญ่เข้ามาสู่พ้ืนท่ีสีเขียวในช่วงเวลาก่อนเกิดเกาะ
ความร้อนน ในขณะท่ีช่วงเวลาเกิดเกาะความร้อนภายในเมือง พบว่าพ้ืนผิวดาด
อ่อนส่งผลต่อการแพร่กระจายความเยน็ท าให้อุณหภูมิภายในพ้ืนท่ีสีเขียวลดลง 
และท าให้เกิดการแพร่กระจายความเยน็จากพ้ืนท่ีสีเขียว อีกทั้งขนาดของพ้ืนท่ีสี
เขียวยงัส่งผลต่อการแพร่กระจายความเยน็ท่ีเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีขนาดใหญ่จะ
สามารถแพร่กระจายความเยน็ไดดี้ และท าให้อุณหภูมิบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียว และ
บริเวณโดยรอบลดต ่าลง  
ในดา้นของโครงสร้างทางกายภาพพบว่าโครงสร้างทางกายภาพท่ีประกอบไปดว้ย 
เรขาคณิตเมือง หรืออตัราการมองเห็นท้องฟ้าท่ีได้จากแบบจ าลอง และการใช้
ประโยชน์ท่ีดินทั้ง 7 ประเภทส่งผลต่อการแพร่กระจายความเยน็ โดยบริเวณท่ีมี
อาคารหนาแน่นและสูงจะมีอตัราการมองเห็นทอ้งฟ้าต ่า และอตัราการมองเห็น
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ทอ้งฟ้ามีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัการแพร่กระจายความเยน็ ความเร็วลม และ
อุณหภูมิพ้ืนผิว ในพ้ืนท่ีสีเขียว 3 แห่ง ได้แก่ พ้ืนท่ีสีเขียวลานอนุสาวรีย์สาม
กษตัริย ์พ้ืนท่ีสีเขียวสวนสุขภาพหนองบวกหาด และพ้ืนท่ีสีเขียวสวนสาธารณะ
รถไฟ ซ่ึงลกัษณะของความสัมพนัธ์ก็มีความแตกต่างกนัตามพ้ืนท่ีสีเขียวแต่ละ
แห่ง โดยอตัราการมองเห็นทอ้งฟ้ามีความสัมพนัธ์กบัการแพร่กระจายความเยน็ 
และอุณหภูมิพ้ืนผิวเพ่ิมขึ้น เป็นผลมาจากความหนาแน่นของอาคารท่ีส่งผลต่อ
อุณหภูมิพ้ืนผิว แต่อตัราการมองเห็นทอ้งฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้นจะท าให้เกิดการลดลงของ
ความเร็วลม  
ส าหรับความสัมพนัธ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินกับการแพร่กระจายความเย็น  ใช้
สมการถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์แบบ Stepwise ในทั้ ง 2 
ช่วงเวลา ผลการศึกษาพบว่า การใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยรอบพ้ืนท่ีสีเขียวส่งผลต่อ
การแพร่กระจายความเยน็ทั้งในดา้นของมิติเชิงเวลา และเชิงพ้ืนท่ี โดยในมิติเชิง
เวลา  พบว่า ช่วงเวลาก่อนเกิดภาวะเกาะความร้อนภายในเมืองไม่มีความ
แตกต่างของอุณหภูมิภายในบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวและบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพ้ืนท่ีสีเขียวบางแห่งจึงไม่
สามารถน ามาค านวณในสมการพยากรณ์ตวัแปรได ้แต่ในช่วงเวลาท่ี 2 ท่ีเกิดภาวะ
เกาะความร้อนอุณหภูมิโดยรอบมีความแตกต่างจากบริเวณภายในพ้ืนท่ีสีเขียว 
และมีความสัมพนัธ์ระหว่างการแพร่กระจายความเยน็กับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
โดยการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีลักษณะเป็นพ้ืนผิวดาดอ่อน เช่น พ้ืนท่ีสีเขียว
หนาแน่นปานกลาง (F2) สามารถเสริมประสิทธิภาพของการแพร่กระจายความ
เยน็ของพ้ืนท่ีสีเขียวมากขึ้นอยา่ง ในทางกลบักนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีมีลกัษณะ
พ้ืนผิวเป็นพ้ืนผิวดาดแข็ง เช่น พ้ืนท่ีเมืองหนาแน่นน้อย (U1) และพ้ืนท่ีเมือง
หนาแน่นมาก (U2) กลบัส่งผลท่ีลดประสิทธิภาพในการแพร่กระจายความเยน็และ
อุณหภูมิพ้ืนผิวสูงขึ้น ดงันั้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งมาก
ต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายในเมือง และการแพร่กระจายความเย็น
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สามารถช่วยท าให้เกิดภาวะเกาะความเยน็โดยรอบพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นการลดอุณหภูมิ
ภายในเมือง ดงันั้นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และการเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมของพ้ืนท่ีสี
เขียวสามารถบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อนภายในเมืองดว้ยการแพร่กระจาย
ความเยน็ท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต  
 
แนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพ่ือบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อนภายใน
เมืองเชียงใหม่ 
1. การปรับปรุงพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีความเหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิจนเกิดการ
แพร่กระจายความเยน็ เช่น การปรับปรุงสัดส่วนของลกัษณะพ้ืนผิวภายในพ้ืนท่ีสี
เขียวให้มีพ้ืนผิวดาดอ่อนมากกว่าพ้ืนผิวดาดแขง็  
2. การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความหนาแน่น
ของอาคารสูง หรือมีการใช้ท่ีดินท่ีมีความเข้มขน้ท่ีมีข้อจ ากัดในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวเน่ืองจากราคาท่ีดิน ดังนั้ นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีความเป็นไปได้คือใน
บริเวณท่ีดินในการดูแลของภาครัฐดว้ยการก าหนดนโยบายหรือเทศบญัญติันครท่ี
ส่งเสริมพ้ืนผิวดาดอ่อน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เช่น นโยบายดา้นภาษี ในการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในท่ีดินของเอกชน เช่น บริเวณศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ 
อาคารส านักงาน เช่น การสร้างสวนหย่อม หรือ หลงัคาสีเขียว (Green Roof) เป็น
ตน้ 

สรุป  
ภาวะเกาะความร้อนภายในเมืองเชียงใหม่มีการเปล่ียนแปลงไปในทั้งในมิติเวลา
และมิติพ้ืนท่ี โดยมีปัจจยัท่ีส าคญัคือการขยายตวัของเมือง หรือการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะของพ้ืนผิวดาดอ่อนไปสู่พ้ืนผิวดาดแข็ง ซ่ึงเกิดจากเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีส่งผลต่ออุณหภูมิภายในเมืองเชียงใหม่ เป็นผลให้เกิดภาวะเกาะ
ความร้อนภายในเมืองรุนแรงขึ้น การบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อนภายใน
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เมืองสามารถท าไดด้ว้ยการแพร่กระจายความเยน็จากพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงจากการศึกษา
พบว่าพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งแต่สวนระดับย่านขึ้นไป และมีสัดส่วนของ
พ้ืนผิวดาดอ่อนมากกว่าพ้ืนผิวดาดแขง็จะมีประสิทธิภาพการแพร่กระจายความเยน็ 
จนท าให้เกิดเกาะความเยน็บริเวณโดยรอบ ส่งผลให้อุณหภูมิโดยรอบพ้ืนท่ีสีเขียว
ลดต ่ากว่าบริเวณอ่ืน ๆ ภายในเมือง อีกทั้งโครงสร้างทางกายภาพยงัเป็นอีกหน่ึง
ปัจจยัส าคญันอกจากขนาดของพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพ และช่วย
ลดประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีสีเขียว แนวทางในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงมุ่งเน้นไปท่ี
การปรับปรุงลกัษณะพ้ืนผิวทั้งบริเวณภายในพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีสัดส่วนของพ้ืนผิว
ดาดอ่อนมากกว่าพ้ืนผิวดาดแข็ง และการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณท่ีมีอาคาร
หนาแน่นเพ่ือช่วยลดอุณหภูมิ รวมไปถึงการปรับปรุงลกัษณะพ้ืนผิวภายในเมือง
ให้มีพ้ืนผิวดาดอ่อน ผ่านการออกกฎหมาย เทศบญัญติันครเชียงใหม่, มาตรการ
ทางการคา้, มาตรการทางภาษี ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการบรรเทาปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนภายในเมืองเชียงใหม่  สามารถด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ความเป็นเมือง
เชียงใหม่ และกา้วเขา้สู่เมืองสีเขียวไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในอนาคต  
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 “ซอแรง”: การปิดล้อม การต่อต้าน และการสร้างส่วนรวม 
 

พีรณัฐ พฤกษารัตน์1 และ รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ2 
 
 งานวิจัยช้ินน้ีต้องการศึกษารูปแบบของการจัดการทรัพยากรท่ีดินของ
ชาวบ้านเกษตรกรในภาคใต้ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากการจัดการท่ีดินของ
เกษตรในพ้ืนท่ีอ่ืนของประเทศไทย สืบเน่ืองจาก ภายใตบ้ริบทของการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการจัดการท่ีดินระลอกใหญ่ของรัฐนับตั้ งแต่ พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน 
เกษตรกรภาคใตมี้แนวโนม้สูญเสียท่ีดินจนกลายเป็นเกษตรกรไร้ท่ีดินหรือมีท่ีดินแต่
มีน้อยไม่สามารถท ามาหากินได้ ภายใต้บริบทของการรุกล ้ าโดยรัฐและนายทุน 
เกษตรกรในภาคใตจึ้งไดร้วมกลุ่มกนัเป็นขบวนการเกษตรกรเพื่อออกแบบรูปแบบ
การจดัการท่ีดินใหม่ ๆ ของตนเอง และน าท่ีดินรกร้างรวมถึงท่ีดินท่ีนายทุนเขา้ท า
ประโยชน์โดยมิชอบมาสร้างประโยชน์ให้กบัเกษตรกรและสังคมส่วนรวม ผูวิ้จยั
อาศยัการเก็บขอ้มูลภาคสนามแบบชาติพนัธ์ุวรรณา ซ่ึงอาศยัการเขา้ไปสังเกตการณ์
และอยูร่่วมกบัเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป็นระยะเวลายาวนาน และมีขอ้คน้พบ 2 ประการ 
คือ  

หน่ึง ขบวนการเกษตรกรไดใ้ช้ปฏิบติัการบุกยึดท่ีดินเป็นเคร่ืองมือปรับ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ในการจดัการท่ีดินและการออกแบบการใช้ชีวิตร่วมใน
รูปแบบใหม่ กล่าวคือแนวทางการจดัการท่ีดินโดยรัฐท่ีมีอยูข่ณะน้ีมุ่งเนน้เฉพาะการ
จัดสรรท่ีดินหรือรับรองกรรมสิทธ์ิส่วนตัวในท่ีดินให้แก่เกษตรกรไร้ท่ีดิน ซ่ึง
แนวทางดงักล่าวมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากขอ้มูลจากการท างานภาคสนามช้ีว่า ท่ีดินท่ีรัฐ
จดัสรรให้กบัเกษตรกรไม่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและไม่มีการวางผงัเมืองหรือ
การออกแบบการอยูร่่วมกนัเป็นสังคม ในแง่น้ี พวกเขาจึงไม่สามารถเขา้ไปอยูอ่าศยั 
 

1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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และท ามาหากินไดจ้ริง ทา้ยท่ีสุดพวกเขาตอ้งน าท่ีดินไปขายและกลายเป็นเกษตรกร
ไร้ท่ีดินอีกคร้ัง อยา่งไรก็ตาม ขณะท่ีรัฐมีแนวทางแกไ้ขปัญหาเกษตรกรไร้ท่ีดินดว้ย
การรับรองกรรมสิทธ์ิส่วนตวัอย่างเขม้ขน้ ขบวนการกลบัมีแนวทางแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวท่ีแตกต่างออกไป กล่าวคือขบวนการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวด้วยการท าให้
ระบบกรรมสิทธ์ิส่วนตวัมีความส าคญัน้อยลง ผ่านปฏิบติัการบุกยึดท่ีดินท่ีนายทุน
เข้าท าประโยชน์โดยมิชอบ โดยท่ีดินท่ีถูกยึดมาได้จะกลายเป็นสมบัติส่วนรวม 
(common) ซ่ึงเกษตรกรทั้งหมดเป็นเจา้ของร่วมกนั เกษตรกรจะท าการแบ่งประเภท
ของท่ีดินออกเป็น 3 ประเภท ตามล าดับความส าคญัอนัประกอบดว้ย หน่ึง ท่ีดิน
ส่วนรวมของชุมชน ท่ีดินประเภทน้ีเป็นท่ีดินท่ีมีความส าคญัท่ีสุด กล่าวคือเม่ือ
เกษตรกรเข้าไปในสวนปาล์มท่ีนายทุนเข้าท าประโยชน์โดยมิชอบแล้ว พวกเขา
จ าเป็นต้องร่วมกันยึดท่ีดิน เน่ืองจากท่ีดินท่ีพวกเขาเข้าไปยึดนั้นเป็นท่ีดินท่ีขาด
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน พวกเขาไม่สามารถเขา้ไปอยู่อาศยัไดใ้นทนัที อีกทั้งหาก
พวกเขาแยกกันอยู่พวกจะถูกนายทุนเข้ามาขับไล่ได้โดยง่าย ในแง่น้ีพวกเขาจึง
จ าเป็นตอ้งรวมกลุ่มยึดท่ีดินและร่วมกนัสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการอยู่
อาศยัและท าการผลิตอาหารในท่ีดินดงักล่าวร่วมกนัก่อนในช่วงแรก ในเวลาต่อมา
เม่ือพวกเขาสามารถสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและท่ีอยูอ่าศยัร่วมกนัไดแ้ลว้พวก
เขาจะค่อย ๆ ขยบัขยายการยึดท่ีดินออกไปแลว้น าท่ีดินท่ียึดไดใ้หม่มาจดัสรรเป็น
ท่ีดินประเภทที่ สอง ซ่ึงเป็นท่ีดินส าหรับอยู่อาศยัครอบครัวละ 1 ไร่ พวกเขาจะค่อย 
ๆ ขยายการยึดท่ีดินออกไปแลว้น าท่ีดินดงักล่าวมนัจดัสรรให้กบัเกษตรกร อยา่งไรก็
ตาม การจดัสรรท่ีดินส าหรับสร้างท่ีอยูอ่าศยัของเกษตรกรนั้นจะมีการออกแบบการ
จดัสรรให้เกษตรกรสามารถอยู่อาศยัร่วมกนัเป็นชุมชนได ้การจดัการในลกัษณะ
ดงักล่าวน้ีจะแตกต่างกบัการจดัสรรท่ีดินของรัฐท่ีไม่ไดมี้การออกแบบในลกัษณะ
ดงักล่าว ซ่ึงท าให้เกษตรกรไม่สามารถอยูอ่าศยัในท่ีดินท่ีรัฐจดัสรรให้ได ้นอกจากน้ี
การจดัสรรท่ีดินของเกษตรกรยงัมีลกัษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงคือ เกษตรกรท่ี
ได้รับการจัดสรรท่ีดินส าหรับสร้างท่ีอยู่อาศัยยงัคงมีหน้าท่ีต้อ งใช้แรงงานท า
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กิจกรรมบนท่ีดินประเภทแรก หากมีใครคนใดคนหน่ึงท่ีไดรั้บการจดัสรรท่ีดินแลว้ 
แต่ไม่ยอมท ากิจกรรมให้กบัส่วนรวมท่ีดินท่ีเขาเคยใชป้ระโยชน์ก็จะถูกริบคืนสู่การ
เป็นสมบติัของส่วนรวมอีกคร้ังหน่ึง เง่ือนไขดงักล่าวน้ีเกษตรกรทุกคนไดร่้วมกนั
ออกแบบขึ้นมาเพ่ือไม่ให้เกษตรกรแยกกนัใช้ชีวิตในรูปแบบปัจเจกบุคคล เพราะ
หากพวกเขาไม่รวมกลุ่มกนัแลว้พวกเขาก็จะสูญเสียพลงัการต่อสู้ไม่สามารถสร้าง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหรือพฒันาสภาพการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้ อีกทั้งนายทุน
สามารถเขา้มาขบัไล่พวกเขาไดง้่ายอีกดว้ย และสาม ท่ีดินส าหรับท ามาหากินครอบ
ครับละ 10 ไร่ หลงัจากเกษตรกรสามารถขยบัขยายการยึดท่ีดินและสามารถสร้างท่ี
อยูอ่าศยัเป็นชุมชนไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ พวกเขาก็จะขยบัขยายการยึดท่ีดินออกไป
อีกแลว้น าท่ีดินดงักล่าวมาจดัสรรเป็นท่ีดินส าหรับท ามาหากิน เกษตรกรแต่ละคนมี
หน้าท่ีรับผิดชอบต้องน าท่ีดินท่ีตนได้รับการจัดสรรมาท าประโยชน์ผลิตอาหาร
ส าหรับเล้ียงชีวิตตนเอง ในกรณีท่ีสามารถผลิตได้ในปริมาณท่ีมากขึ้นผลผลิต
เหล่านั้นก็สามารถกระจายสู่สังคมได ้อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรไดรั้บการจดัสรร
ท่ีดินเป็นท่ีเรียนร้อยแลว้แต่ไม่ไดท่ี้ดินดงักล่าวมาใช้ประโยชน์ หรือเกษตรกรไม่
ยอมท ากิจกรรมในท่ีดินส่วนรวมของชุมชน ท่ีดินท่ีเกษตรกรเคยไดรั้บก็จะถูกยึดคืน
กลบัสู่การเป็นสมบติัส่วนรวม เน่ืองจากเกษตรกรท่ียึดท่ีดินยึดท่ีดินเพราะว่าพวกเขา
ถูกรัฐและทุนแย่งยึดไป แต่ภายหลังเม่ือเกษตรกรท าการบุกยึดเอาท่ีดินดังกล่าว
กลับมาเป็นสมบัติส่วนรวมได้แล้วเกษตรกรมีหน้าท่ีต้องน าท่ีดินดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ หากเกษตรกรไม่มีความประสงคท่ี์จะใชท่ี้ดินดงักล่าวแลว้ท่ีดินดงักล่าวก็
จะถูกยึดไปให้เกษตรกรไร้ท่ีดินคนอื่น ๆ ท่ีมีความประสงคจ์ะใชท่ี้ดินดงักล่าว 

ในแง่น้ีอ  านาจในการออกแบบการจดัการท่ีดินและการใชชี้วิตร่วมจึงเป็น
ของเกษตรกรทุกคน ซ่ึงเขา้ร่วมปฏิบติัการ พวกเขาไดก้ าหนดให้ท่ีดินท่ีถูกยึดไดต้อ้ง
ถูกน ามาจัดสรรอย่างเทียม ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสังคม และน าไปขายไม่ได ้
เพื่อให้เกษตรกรทุกคนมีท่ีดินท ากินและไม่กลายเป็นคนไร้ท่ีดินอีกคร้ัง กล่าวไดว่้า 
ทางออกของการแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ท่ีดินไม่ได้อยู่ท่ีการท าให้เกษตรกรมี
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กรรมสิทธ์ิส่วนตวัในท่ีดิน แต่อยู่ท่ีการขยายอ านาจในการออกแบบการจดัการท่ีดิน
และการใชชี้วิตร่วมให้เป็นของเกษตรกรทุกคน   

สอง งานวิจัยช้ินน้ีพบว่าขบวนการไม่เพียงออกแบบการจัดการท่ีดิน
ร่วมกนัเท่านั้น แต่พวกเขายงัออกแบบการใช้ชีวิตร่วมหรือท่ีภาษาใตเ้รียกว่า “ซอ
แรง” ดว้ย กล่าวคือพวกเขาก าหนดให้เกษตรกรทุกคนท่ีเขา้ร่วมการบุกยึดท่ีดินมี
หน้าท่ีตอ้งน าท่ีดินท่ียึดไดม้าใช้ประโยชน์จริง หากมีใครไม่น าท่ีดินดงักล่าวไปใช้
ประโยชน์ ท่ีดินของเขาก็จะถูกริบคืนไปเป็นของส่วนรวมและจะถูกน ามาจดัสรรให้
ผูท่ี้ตอ้งการใชป้ระโยชน์คนอ่ืน นอกจากน้ีแลว้ขบวนการยงัมีการออกแบบระบบท่ี
เขา้มาก ากบัให้เกษตรกรทุกคนตอ้งเขา้มาปฏิสัมพนัธ์และอยูร่่วมกนัเป็นสังคม ผา่น
การมีกิจกรรมส่วนรวม เช่น กิจกรรมสร้างถนนภายในชุมชน กิจกรรมเวรยามรักษา
ชุมชน กิจกรรมท าเกษตรร่วม เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัมาก 
เน่ืองจากท่ีดินท่ีเกษตรกรยึดนั้นเป็นท่ีดินท่ีไม่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อ
การอยู่อาศัย ไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐ ในแง่น้ีเกษตรกรท่ียึดท่ีดินมีความ
จ าเป็นตอ้งสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานขึ้นมาใหม่ทั้งหมด อีกทั้งพวกเขายงัตอ้ง
พฒันาสภาพการใชชี้วิตให้ดีขึ้นดว้ยตวัของพวกเขาเอง การใชแ้รงงานร่วมหรือการ
ประสานความร่วมมือในกลุ่มจึงเป็นเง่ือนไขส าคญัและเป็นหน่ึงในปัจจยัช้ีขาดถึง
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการอาศยัอยู่ร่วมกนัในสังคมแบบใหม่น้ี กล่าวได้
ว่า กิจกรรมเหล่าน้ีนอกจากช่วยให้เกษตรกรอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมแลว้ดา้นหน่ึงยงั
เป็นการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนของพวกเขา ซ่ึงช่วยให้พวกเขามี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นกว่าเก่า อีกทั้งกิจกรรมเหล่าน้ียงัเป็นเง่ือนไขท่ีช่วยให้เกษตรกร
เกิดการประสานความร่วมมือเป็นปึกแผน่ ซ่ึงช่วยป้องกนัไม่ให้นายทุนเขา้มาขบัไล่
พวกเขาได้โดยง่าย ซอแรงของเกษตรกรภาคใต้จึงไม่ได้เป็นเพียงระบบในการ
จดัการท่ีดิน ในทางกลบักนัซอแรงเป็นปฏิบติัการของเกษตรกรท่ีตอ้งการตอบโตต้่อ
ปรากฏการณ์การสูญเสียท่ีดินของเกษตรกรในช่วงสามทศวรรษน้ี โดยปฏิบติัการ
ดงักล่าวเป็นการปรับความสัมพนัธ์เชิงอ านาจให้เกษตรกรสามารถออกแบบระบบ
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การจดัการท่ีดิน การผลิต ตลอดจนรูปการใชชี้วิตของพวกเขาเองได ้ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นน้ีเป็นการตอ้สู้ในเชิงการเมืองมากกว่าเป็นการเรียกร้อง
ให้รัฐรับรองสิทธ์ิหรือยอมรับในอตัลกัษณ์ของพวกตน 

จากขอ้คน้พบดงักล่าว งานวิจยัช้ินน้ีไดข้ยบัขยายเพดานของการศึกษาการ
จดัการทรัพยากรท่ีดินออกไปในหลายมิติ โดยพบว่าการออกแบบการจดัการท่ีดิน
ให้เป็นสมบติัส่วนรวมและการออกแบบการใชชี้วิตร่วมหรือท่ีภาษาทอ้งถ่ินเรียกว่า 
“ซอแรง” นั้นเป็นรูปแบบท่ีใหม่และแตกต่างจากการจดัการท่ีดินในพ้ืนท่ีอ่ืนของ
ประเทศไทย โดยท่ีซอแรงไม่ไดมี้จดัมุ่งหมายท่ีจะสถาปนาระบบกรรมสิทธ์ิส่วนตวั
ขึ้ น ในทางกลับกัน ซอแรงเป็นกระบวนการปรับความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ี
เกษตรกรไร้ท่ีดินตอ้งการออกแบบสังคมแบบใหม่ท่ีไม่ท าให้พวกเขาตอ้งกลายเป็น
เกษตรกรไร้ท่ีดิน อีกทั้งการสร้างสังคมแบบใหม่น้ีไม่จ าเป็นตอ้งไปยึดโยงกบัอตั
ลกัษณ์หรือความเป็นเจา้ของท่ีดินดั้งเดิมอีกดว้ย  

กล่าวโดยสรุปแลว้ งานวิจยัช้ินน้ีจะมีส่วนช่วยให้สังคมไทยสามารถคิดคน้
วิธีการใหม่ ๆ รวมถึงก าหนดนโยบายแบบใหม่ ๆ ในการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรไดม้ากขึ้นกว่าการมุ่งเน้นออกโฉนดท่ีดินให้แก่เกษตรกรแต่ละคน แต่
รูปแบบของการจดัการท่ีดินสามารถมีไดห้ลายรูปแบบ และควรให้อ านาจแก่คนใน
ชุมชนเป็นคนออกแบบวิธีการท่ีอิงกับปัญหาในพ้ืนท่ี และความสามารถในการ
รวมกลุ่มของพวกเขาไดเ้องมากขึ้น ดงันั้น ผูวิ้จยัคาดหวงัว่า ขอ้คน้พบของงานวิจยั
ช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ในหลายระดบั ทั้งในระดบัวิชาการ ท่ีท าให้เราเห็นรูปแบบ
ของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมใหม่ ๆ  ในพ้ืนท่ี และในระดบันโยบาย ท่ีรัฐสามารถเรียนรู้
จากพ้ืนท่ีจริงในภาคสนาม เพ่ือน ามาออกแบบนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
เผชิญหนา้กบัวิกฤตการสูญเสียท่ีดินท ากินของเกษตรกรท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีไดม้าก
ขึ้น 
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การศึกษาองค์ประกอบส่ือวิดีโอเกมและการวิเคราะห์ความรุนแรง 
ท่ีปรากฏบนวิดีโอเกมในช่วงปีพ.ศ. 2557- 2562 

 
ปริญญ ์กฤษสุนทร1 และ อ.ดร.จิรเวทย ์รักชาติ2 
 

ส่ือวิดีโอเกมนั้นได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นในระดับสากล รวมไปถึง
ไดรั้บการสนับสนุนและผลกัดนัให้กลายเป็นหน่ึงในส่ือบนัเทิงจากนานาประเทศ
ทัว่โลกจนสามารถสร้างรายไดมู้ลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศผูผ้ลิตส่ือวิดีโอเกม แต่
ในอีกด้านหน่ึงส่ือวิดีโอก็มักจะถูกตั้งค  าถามเก่ียวกับความรุนแรงของเน้ือหา, 
พฤติกรรมเลียนแบบจากส่ือของผูเ้ล่น หรือแมก้ระทัง่การศึกษาดา้นจิตวิทยาท่ีมกัจะ
มีการศึกษาในประเด็นผลกระทบจากการเล่นเป็นหลกั จึงท าให้ขาดการศึกษาในตวั
ส่ือหรือองคป์ระกอบของส่ือวิดีโอเกม  

ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  
1) เพื่อศึกษาถึงองคป์ระกอบของส่ือวิดีโอเกม  
2) เพื่อศึกษาความรุนแรงท่ีปรากฏบนวิดีโอเกมใน 
ช่วงปี พ.ศ. 2557  - 2562 ทั้งท่ีปรากฏแบบชดัเจน 
และปรากฏแบบไม่ชดัเจนมีลกัษณะและรูปแบบ 
อยา่งไรโดยงานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  
ใชวิ้ธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  
และการวิเคราะห์ตวับท (textual analysis)  

จากส่ือวิดีโอเกมจ านวน 6 เกม ท่ีขายดีท่ีสุดในแต่ละปี เร่ิมจากปี พ.ศ. 
2557-2562 โดยไดแ้ก่ 1) Call of Duty: Advanced Warfare ปี 2557 2) Call of Duty: 
Black Ops III 3) Call of Duty: Infinite Warfare 4) Call of Duty: World War 2       
1 มหาบณัฑิต สาขาการส่ือสารศึกษา คณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าคณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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5) Red Dead Redemption 2 และ 6) Call of Duty: Modern Warfare จากนั้ นน าผล
การศึกษามาวิเคราะห์ดว้ยทฤษฎี สัญวิทยา แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบส่ือวิดีโอ
เกม และแนวคิดการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองและทฤษฎีความรุนแรง 

ผลการศึกษาองค์ประกอบส่ือวิดีโอเกม 
จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบส่ือวิดีโอเกมทั้ง 8 องค์ประกอบท่ีไป

ดว้ย 1) กฎกติกาในเกม 2) ความพยายามของผูเ้ล่น 3) ผลลพัธ์จากการเล่นของผูเ้ล่น 
4) ผลลพัธ์ท่ีผูเ้ล่นสามารถเลือกไดใ้นเกม 5) การเป็นส่วนหน่ึงของการเล่น 6) คุณค่า
ข อ ง ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี ผู ้ เ ล่ น จ ะ ไ ด้ รั บ  7 ) ป ร ะ เภ ท วิ ดี โ อ เ ก ม  แ ล ะ  
8) เน้ือเร่ืองวิดีโอเกม โดยองค์ประกอบส่ือวิดีโอเกมทั้ ง 8 องค์ประกอบนั้ นมี
ความสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นในทางตรงและทางออ้ม ผูเ้ล่นจะต้องเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึง
ของโลกแห่งการเล่นผ่านบทบาทของตวัละครเอกในแต่ละเกม พร้อมท าการอ่าน
ความหมายผา่นระบบสัญญะเพื่อให้เขา้ใจกฎกติกาในการเล่น ในขณะเดียวกนัผูเ้ล่น
จะมีอิสระในการเลือกวิธีการเล่นโดยมีเป้าหมายเพื่อเอาชนะภารกิจต่างๆ ของแต่ละ
เกม ซ่ึงในวิดีโอเกมตระกูล Call of Duty ท่ีเป็นเกมแอคชั่นมุมมองบุคคลท่ีหน่ึงจะ
เปิดโอกาสให้ผูเ้ล่นมีอิสระแค่การเลือกวิธีการเล่นและมุ่งเนน้การเล่นตามเน้ือเร่ืองท่ี
ถูกก าหนดมาเท่านั้น แต่ทางด้าน Red Dead Redemption 2 ซ่ึงเป็นวิดีโอเกมแนว
โลกเปิดมุมมองบุคคลท่ีสาม นั้ นจะเปิดโอกาสมีอิสระ ซ่ึงผู ้เล่นจะสามารถท า
กิจกรรมอะไรก็ไดภ้ายในโลกของวิดีโอเกมโดยไม่จ าเป็นตอ้งเล่นตามเน้ือเร่ืองของ
เกม แต่ในขณะเดียวกนัผูเ้ล่นจะอยูใ่นกรอบกฎกติกาท่ีผูพ้ฒันาวิดีโอเกมนั้นๆ วางไว ้
จนเม่ือสามารถพิชิตภารกิจหรือเอาชนะเกมจนจบลงได ้ผูเ้ล่นจะไดรั้บรางวลัซ่ึงอาจ
หมายถึงของรางวลัภายในตวัเกมอนัไดแ้ก่ แตม้ในการพฒันาตวัละครของผูเ้ล่นให้มี
ความเก่งขึ้น, อุปกรณ์ท่ีช่วยให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น, ส่ิงของต่างๆ, เงินในวิดีโอเกม 
หรือผลลัพธ์จากการเล่นท่ีถูกออกมายงัโลกความเป็นจริงของผูเ้ล่นอีกด้วย เช่น 
ส่ิงของบางอยา่งท่ีสามารถน ามาขายเพ่ือเปล่ียนเป็นเงินในโลกความเป็นจริงได ้หรือ
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ในดา้นอารมณ์ เม่ือผูเ้ล่นชนะเกมจะมีความสนุก, เพลิดเพลิน หรือดีใจ แต่เม่ือผูเ้ล่น
แพจ้ะเกิดความโกรธ, ความขุ่นเคืองใจหรือความไม่สบายใจติดตวัผูเ้ล่นออกมาดว้ย
ในโลกความเป็นจริง เป็นตน้  

ผลการศึกษาความรุนแรงในส่ือวิดีโอเกม 
ผลการศึกษาในส่วนการวิเคราะห์ความรุนแรงพบว่า ความรุนแรงเป็นส่ิง

ท่ีขาดไม่ไดใ้นส่ือวิดีโอเกมและความรุนแรงจะมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบส่ือ
วิดีโอเกมท่ีแทบแยกไม่ออกจากกนั ซ่ึงความรุนแรงนั้นมีวตัถุประสงคใ์นการสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างผูเ้ล่นกบัเกม ผูเ้ล่นจะต้องใช้ความรุนแรงท่ีเปรียบเสมือน
เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการพิชิตเกม และรางวลัภายในวิดีโอเกม  

ในดา้นความรุนแรงท่ีปรากฏแบบชัดเจน ส่ิงท่ีพบไดม้ากท่ีสุดคือ ความ
รุนแรงทางตรงท่ีถูกน าเสนอผ่านภาพการสังหารศัตรูภายในวิดีโอเกม , การเน้น
รายละเอียดของการสังหาร รวมไปถึงรายละเอียดผลของการสังหารทั้งฝ่ายตวัละคร
ศตัรูและฝ่ายตวัละครของผูเ้ล่น 

ในด้านความรุนแรงท่ีปรากฏแบบไม่ชัดเจนพบว่าความรุนแรงเชิง
โครงสร้างและความรุนแรงเชิงวฒันธรรม จะปรากฏผ่านภาพความรุนแรงท่ีตัว
ละครฝ่ายศตัรูกระท าความรุนแรงต่อตวัละครภายในวิดีโอเกม เช่น การสังหารหมู่
ประชาชน, การทรมานตวัละครอยา่งโหดเห้ียม บางวิดีโอเกมอาจเนน้รายละเอียดใน
การใชค้  าพูดในการเหยียดเช้ือชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่จะปรากฏผา่นวิดีโอเกมตระกูล Call 
of Duty ในทุกภาค โดยความรุนแรงแบบไม่ปรากฏแบบชดัเจนนั้นมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ผูเ้ล่นจดจ าภาพความโหดร้ายของศตัรูและท าการตอบโตศ้ตัรูดว้ยความชอบ
ธรรมตามบทบาทตวัละครของผูเ้ล่น ในขณะเดียวกนั เกม Red Dead Redemption 2 
จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ล่นไดต้่อรองในการใช้ความรุนแรงภายในตวัเกมมากกว่าเกม
ตระกูล Call of - Duty เพื่อเลือกรับรางวลัจากการเล่นหรือเลือกไม่รับรางวลั ซ่ึงการ
เลือกดงักล่าวจะสะทอ้นผา่นศีลธรรมในการเล่นของผูเ้ล่น  
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แต่ในท้ายท่ีสุดแล้ว ผูเ้ล่นท่ีเปรียบเสมือนตวัละครหลกัท่ีจะด าเนินเน้ือ
เร่ืองของวิดีโอเกม จะเป็นผูเ้ลือกวิธีการเล่นท่ีเหมาะสมกับตนเองและน าผลลพัธ์
หรือคุณค่าต่างๆ ท่ีไดจ้ากการเล่นออกมายงัโลกแห่งความจริงเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการส่วนตวั หรือสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มผูเ้ล่นดว้ยกนั จนไปถึงการก่อตวั
เป็นวฒันธรรมย่อยของการเล่นวิดีโอเกม จะเห็นไดจ้ากถว้ยรางวลัท่ีแสดงถึงการ
พิชิตวิดีโอเกมไดข้องผูเ้ล่น, ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเอาชนะเกมในระดับความยาก 
หรือการถูกยอมรับและเชิดชูจากผูเ้ล่นคนอื่นๆ ท่ีไม่สามารถพิชิตเกมได ้แต่เง่ือนไข
ของรางวลัต่างๆเหล่าน้ี ลว้นมีเง่ือนไขของการใชค้วามรุนแรงประกอบดว้ยทั้งส้ิน 
จนกลายเป็นผูเ้ล่นนั้นยอมรับความชอบธรรมในการใชค้วามรุนแรงภายในวิดีโอเกม
เพ่ือยอมรับของรางวลัต่างๆ อีกทั้ งการยอมรับอุดมการณ์หรือชุดความคิดของ
ผูพ้ฒันาท่ีสอดแทรกเขา้มาในเน้ือหาของวิดีโอเกม รวมไปถึงลดระดบัการรับรู้ดา้น
ศีลธรรมของผูเ้ล่นลง จนกลายเป็นเร่ืองปกติในการลงโทษตวัละครฝ่ายตรงขา้ม 

ผลการศึกษาความรุนแรงในส่ือวิดีโอเกมจะเห็นได้ว่าเม่ือมองผ่าน
องคป์ระกอบของตวัส่ือวิดีโอเกมในยุคปัจจุบนั จะสามารถท าความเขา้ใจส่ือวิดีโอ
เกมไดดี้ย่ิงขึ้น ทุกองคป์ระกอบต่างมีความสัมพนัธ์และท าหน้าท่ีสอดประสานกนั
อยา่งลงตวั แมส่ื้อวิดีโอเกมจะมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจูงใจให้ผูเ้ล่นติดอยูก่บัการ
เล่น เพื่อพิชิตเกมหรือรางวลัจากตัวเกม ความรุนแรงท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ
ส าหรับพิชิตรางวลัของผูเ้ล่น จึงเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นวิดีโอเกมยุคปัจจุบนั รวมไป
ถึงการสร้างภาพตวัแทนของความดีความชั่วตามมุมมองของผูพ้ฒันา เป็นเสมือน
ตวัเร่งการลดระดบัการรับรู้ทางดา้นศีลธรรมของผูเ้ล่นให้เหลือนอ้ยลงและอาจสร้าง
การรับรู้ภาพจ าท่ีไม่ดีของลกัษณะผูค้นท่ีเป็นฝ่ายศตัรูท่ีปรากฏบนวิดีโอเกมให้แก่ผู ้
เล่น แต่ทา้ยท่ีสุดไม่ว่าการน าเสนอเน้ือหาในแบบใดก็ตาม ผูเ้ล่นจะเป็นผูเ้ลือกการ
เล่น, วิธีการ, ผลจากการเล่น รวมไปถึงคุณค่าของการเล่นออกมายงัโลกแห่งความ
จริงเพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตวัของผูเ้ล่นเอง 
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ผลกระทบจากบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
ท่ีมีต่อการถือเงินสดของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

จิสบา จินกระวี1  และ รศ.ดร.รวี ลงกานี2 
 
 เป็นท่ีทราบกนัดีว่าระดบัการถือเงินสดของธุรกิจมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
คาดคะเนความต้องการใช้เงินในอนาคตของธุรกิจ ซ่ึงเดิมทีมักถูกก าหนดโดย
ค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับตามทฤษฎีการแลกเปล่ียนชดเชย 
(Trade-off Theory) การถือเงินสดไว้มาก นอกจากจะมีต้นทุนค่าเ สียโอกาส 
(Opportunity Cost) ยงัมีโอกาสท่ีผูบ้ริหารอาจน าเงินไปใชใ้นทางท่ีไม่เหมาะสมได ้
(Modigliani and Miller, 1963; Jensen and Meckling, 1976; Jensen, 1986; Opler et 
al., 1999 ; Cai et al., 2016 ; Mitani, 2020; Alnori, 2020; Moolchandani and Kar, 
2021) แต่อย่างไรก็ตามบริษทัจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดไวเ้พื่อป้องกนัการขาดแคลน
เงินสด เพื่อใช้ในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ด้านราคา และเพื่อรอโอกาสลงทุนใน
โครงการท่ีให้ผลตอบแทนสูงในอนาคต (Miller and Orr, 1966; Benoit, 1984; 
Bolton and Scharfstein, 1990; Campello, 2006; Fresard, 2010; Chen et al., 2019; 
Magerakis and Tzelepis, 2020; Mitani, 2020) 
 การศึกษาท่ีผา่นมามุ่งศึกษาถึงปัจจยัภายในธุรกิจท่ีส่งผลต่อระดบัการถือ
เงินสด เช่น ขนาดบริษทั โอกาสเติบโต เครดิตการคา้ และความเส่ียง (Opler et al.,  
มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารยป์ระจ าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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1999 ; Faulkender and Wang, 2006 ; Denis and Sibilkov, 2010) อย่างไรก็ตาม 
ขอ้เท็จจริงในเชิงประจกัษแ์ละงานวิจยัใหม่ ไดค้  านึงถึงปัจจยัภายนอกท่ีเป็นผลจาก
พฤติกรรมของบริษัทคู่แข่งท่ีมีต่อการก าหนดนโยบายการถือเงินสดของบริษัท 
(Graham and Harvey, 2001 ; Joo et al., 2016 ; Zhuang, 2017 ; Gupta and Pathak, 
2020 ; Ma et al., 2020 ; Zhang, 2020 ; Moolchandani and Kar, 2021 ; Thi et al., 
2021) โดยเฉพาะเม่ือธุรกิจต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงผล
การศึกษาช้ีให้เห็นว่าบริษทัจะรักษาระดบัเงินสดให้สัมพนัธ์กบัคู่แข่ง เพ่ือรับมือกบั
การแข่งขันท่ีรุนแรง  (Zhuang, 2017; Chen et al., 2019) การก าหนดนโยบายถือ
ครองเงินสดของบริษทัจึงมีปัจจยัท่ีต้องพิจารณาเพ่ิมเติมคือ “การถือครองเงินสด
ของบริษทัอื่น” (Joo et al., 2016; Zhuang, 2017; Chen et al., 2019) 
 ในทางทฤษฎีผลจากบริษทัอื่นท่ีมีต่อการก าหนดระดบัการถือเงินสดของ
บริษทั สามารถอธิบายไดจ้าก 2 ทฤษฎี คือ Competitive Rivalry-based Theory และ 
Information-based Theory (Lieberman and Asaba, 2006) 
 Competitive Rivalry-based Theory กล่าวว่าบ ริษัท ถือเงินสดไว้เพื่ อ
รักษาความสามารถในการแข่งขนั เสมือนเป็นเคร่ืองมือในการแข่งขนัด้านราคา 
หรือใชใ้นการลงทุนท่ีจะท าให้บริษทัไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เช่น การขยายสาขา 
เพ่ิมก าลงัการผลิต เพ่ิมช่องทางกระจายสินค้า ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
(Bolton and Scharfstein, 1990; Campello, 2006) และรักษาระดบัค่าใชจ้่ายเพื่อการ
วิจยัและพฒันา จึงมีโอกาสไดรั้บสิทธิบตัรจากการวิจยัและพฒันาใหม่ ๆ ก่อนคู่แข่ง 
ท าให้สามารถกีดกันคู่แข่งในการใช้หรือพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ี
คลา้ยกนั (Brown and Petersen, 2011; Shin and Kim, 2011) และอาจส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของคู่แข่งในการเขา้มาแข่งขนั (Benoit, 1984) นอกจากน้ียงัพบว่าธุรกิจ
ผลิต (Manufacturing Firms) ท่ีมีเงินสดส ารองมากกว่า สามารถครองส่วนแบ่ง
การตลาดไดม้ากกว่าคู่แข่ง (Fresard, 2010) โดยหากสังเกตพบว่าบริษทัใดมีเงินสด
มากขึ้น บริษทัท่ีเป็นคู่แข่งกนัอาจตดัสินใจเพ่ิมระดบัการถือเงินสดเช่นกนั เน่ืองจาก
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กงัวลว่าคู่แข่งอาจเร่ิมใชก้ลยทุธ์การแข่งขนัทางธุรกิจเชิงรุก ดงันั้นจึงตอ้งส ารองเงิน
สดไวเ้พ่ิมขึ้นเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนัของตน มิฉะนั้นอาจเส่ียงท่ีจะถูก
แยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดโดยบริษทัคู่แข่งท่ีมีเงินสดมากกว่า (Chen, Chan, Chang, 
2019) ท าให้สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้นรุนแรงขึ้น 
 Information-based Theory กล่าวถึงพฤติกรรมเลียนแบบคู่แข่งว่ามัก
เกิดขึ้นเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนสูง เช่น ช่วงเศรษฐกิจตกต ่า 
เม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือวิกฤตทางการเงิน ท าให้ผูบ้ริหารไม่แน่ใจว่าควร
ก าหนดระดบัการถือเงินสดท่ีเหมาะสมอย่างไร เน่ืองจากท าไดย้าก มีตน้ทุนสูง และ
ตอ้งใช้เวลามาก นอกจากน้ีการใช้คู่แข่งเป็นดัชนีช้ีวดัผลการด าเนินงานสามารถ
มองเห็นภาพไดง้่ายกว่า ผูบ้ริหารจึงมกัตั้งเป้าหมายผลการด าเนินงานให้อยูใ่นระดบั
เดียวกบัคู่แข่ง (Armstrong and Collopy, 1996) และมีแรงจูงใจท่ีจะเลียนแบบการ
ตดัสินใจของคู่แข่งท่ีเหนือกว่า ซ่ึงเป็นขอ้งมูลข่าวสารท่ีไม่มีตน้ทุน ประหยดัเวลา
กว่าทดลองปฏิบติัเอง และยงัช่วยรักษาช่ือเสียงของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะบริษทัที่เป็น
ผูต้ามในอุตสาหกรรม เช่น บริษัทขนาดเล็ก มีอายุน้อย มียอดขายน้อย และมี
ขอ้จ ากดัทางการเงินมากกว่า เป็นตวัอยา่งบริษทัท่ีน่าจะมีแรงจูงใจในการเลียนแบบ 
มากท่ีสุด (Leary and Roberts, 2014; Chen, Chan, and Chang, 2019) ในขณะท่ี
บริษทัท่ีเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นขยายตลาด (Market Extension) แทนท่ี
จะสนใจคู่แข่ง (Kolter, 1994) 
 งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาว่า การถือครองเงินสดของบริษทั
จดทะเบียนนั้นมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการถือครองเงินสดของบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัหรือไม่ การตอบค าถามวิจยัจึงเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างระดบัเงินสดของบริษทัใด ๆ กบัระดบัการถือเงินสดโดยเฉล่ียของบริษทัอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั การศึกษาใชข้อ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2561 ของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์ได้ทดสอบ
ความสัมพัน ธ์น้ี เพ่ิมเติมท่ีครอบคลุมทั้ งในสภาวะท่ี มีระดับการแข่งขันใน
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อุตสาหกรรมต่างกนั และในสภาวะท่ีเศรษฐกิจตกต ่า หรือเม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ท่ีมีความไม่แน่นอนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ รวมถึงการศึกษาลกัษณะบริษทั
ท่ีมีแนวโนม้มีพฤติกรรมเลียนแบบคู่แข่ง 
 ผลการวิจัยในประเด็นหลักนั้ นได้พบว่าระดับเงินสดของบริษัทมี
ความสัมพนัธ์กบัระดับการถือเงินสดของบริษทัอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และความสัมพนัธ์น้ีจะมีมากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันสูง ในช่วง
เศรษฐกิจไม่ดี และในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซ่ึงผลจากบริษทัอื่นท่ีกระทบต่อ
ระดบัการถือเงินสดของบริษทัใด ๆ สามารถส่งผลทางตรงผ่านระดบัการถือเงินสด
โดยเฉล่ียของบริษทัอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนั และส่งผลทางออ้มผ่านลกัษณะ
เฉพาะตัวอ่ืน ๆ ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น อัตราการก่อหน้ี และ
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี ผลท่ีได้น้ีสอดคล้องกับทฤษฎีและ
สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นท่ีผ่านมา  (Joo et al., 2016; Zhuang, 2017; Chen et al., 
2019; Guizani and Ajmi, 2021; and Hunjira et al., 2021) 
 ทั้งน้ีมีประเด็นท่ีพบผลไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและการศึกษาในประเทศ
อื่น (Flipped-perspective of Theory) ท่ีได้พบว่าบริษทัขนาดเล็กจะเป็นผูใ้ช้บริษทั
ขนาดใหญ่ท่ีเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นต้นแบบการถือเงินสด (Zhuang, 
2017) แต่งานวิจยัน้ีพบว่ากลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
มีอ านาจแข่งขนัและโอกาสเติบโตมากกว่าบริษทัขนาดเล็ก เป็นกลุ่มท่ีมีการถือเงิน
สดโดยใชวิ้ธีการพิจารณาระดบัเงินสดตามบริษทัอ่ืนมากกว่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจาก
กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมไดก้ าหนดระดบัการถือเงินสดโดยค านึงถึง
ปัจจยัภายนอก เช่น การแข่งขนักนัในอุตสาหกรรมดว้ย จึงมีการปรับตวัตามคู่แข่ง
มากกว่า เพ่ือแสวงหาโอกาสในการลงทุนและขยายธุรกิจให้เติบโตย่ิงขึ้น ในขณะท่ี
กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผูต้ามในอุตสาหกรรม จะก าหนดนโยบายการถือเงินสดโดย
พิจารณาเฉพาะปัจจยัภายในบริษทัเป็นหลกั เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยูร่อดได ้ 
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 ผลการวิจยัช้ีให้เห็นมุมมองทฤษฎีการถือครองเงินสดท่ีเดิมเคยอธิบายว่า
ระดบัการถือครองเงินสดนั้นเป็นผลจากการพิจารณาดว้ยปัจจยัภายในบริษทัดว้ย
การวิเคราะห์จุดท่ีเหมาะสมระหว่างตน้ทุนและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการถือครองเงิน
สด (Trade-off- and Agency-based Theory) ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดแ้สดงให้เห็นว่าทฤษฎี
การถือครองเงินสดควรได้มีการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 
ดว้ยการพิจารณาขอ้มูลการถือครองเงินสด รวมทั้งลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ จากบริษทั
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนัดว้ย  
 งานวิจยัช้ินน้ีมีส่วนสนับสนุนงานวิจยัเดิมเก่ียวกบัการถือครองเงินสด
ของกิจการ โดยสามารถเพ่ิมหลกัฐานใหม่สนับสนุนว่าระดับการถือเงินสดของ
บริษัทในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) แตกต่างจากของบริษัทในตลาดท่ี
พฒันาแลว้ (Developed Market) จากการใชข้อ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในประเทศ
ไทย ซ่ึงมีระดบัการถือเงินสดต ่ากว่าการศึกษาอ่ืนในประเทศสหรัฐอเมริกา (Chen et 
al., 2019, 2020) (โดยเฉล่ีย 6% และ 20% ตามล าดบั) และไดศึ้กษาขอ้มูลจากบริษทั
หลายประเภทธุรกิจท่ีมาจากหลายอุตสาหกรรม ในขณะท่ีการศึกษาของ  Joo et al. 
(2016) พิจารณาเพียงแค่ธุรกิจผลิต (Manufacturing Firms) รวมถึงสามารถพฒันา
แนวคิดและทฤษฎีการถือเงินสด โดยน าปัจจัยภายนอกเข้ามาพิจารณาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และท าให้ทราบพฤติกรรมเลียนแบบของบริษทัท่ีเป็นผูน้ าและผู ้
ตามในอุตสาหกรรม นอกจากน้ีผูบ้ริหารสามารถน าผลการศึกษาจากงานวิจยัน้ีไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบติัได ้จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจยัทั้งภายในและ
ภายนอก ท่ีเป็นตัวก าหนดระดบัการถือเงินสดของบริษทั โดยเฉพาะในภาวะท่ีมี
ความไม่แน่นอนสูง น ามาสู่การก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขนั
ได้ รวมถึงไม่ต้องถือเงินสดไวม้ากเกินไป จึงสามารถช่วยลดโอกาสเกิดปัญหา
ตวัแทนและตน้ทุนค่าเสียโอกาสได ้
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การพฒันาระบบการบริการและจ้างงานชุมชนเขตพื้นท่ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วรพงค ์อินทะนิล1, ดร.อุบล  ยะไวทยณ์ะวิชยั2 และ ผศ.ดร.พจนา  พิชิตปัจจา3 
 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีใน
การยกเลิกการจา้งงาน รวมถึงเพื่อออกแบบระบบเครือข่ายบริการและจา้งงานชุมชน 
และจดัท ามาตรฐานผูใ้ห้บริการและการจา้งงานชุมชน โดยใชห้ลกัการออกแบบท่ี
เน้นมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางโดยเน้นให้เกิดประโยชน์กบัผูจ้า้งงาน ผูรั้บจา้งงาน และ
ชุมชนมากท่ีสุด  

 จากผลการศึกษาสามรถจัดแบ่ งประเภทบริการได้ 7  สาขา ได้แก่                 
1) ช่างก่อสร้าง 2)ช่างอุตสาหการ 3)ช่างเคร่ืองกล 4)ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ 5)ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 6)เกษตรอุตสาหกรรม 7)ภาคบริการ  โดย      
ผูป้ระกอบอาชีพท่ีมีความต้องการจ้างงาน จ านวน 311 คน และโดยเป็นยึดเป็น
อาชีพหลกัจ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 73.63 ของผูป้ระกอบอาชีพทั้งหมด และ      
อาชีพรอง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37 ส าหรับข้อมูลของผู ้ท่ี มีความ
เช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญจาก
การมีประสบการณ์ประกอบอาชีพ และประเภทที่ 2 ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญจากการ
ใบรับรองมาตรฐาน  

 
1 มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 ผูท้รงคุณวุฒิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
3 อาจารยป์ระจ าส านกัวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 นอกจากนั้นผูวิ้จยัยงัไดท้  าการส ารวจความตอ้งการของผูจ้า้งงานว่าตอ้งการ
แรงงานประเภทใด และคุณสมบติัของแรงงานหรือผูรั้บจา้งท่ีพึงประสงคซ่ึ์งพบว่า
ความตอ้งการจา้งงานในบางสาขามีสูงกว่าก าลงัแรงงานงานในพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็น
ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหกรรม ช่างเคร่ืองกล ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ โดยมี
ความต้องการจ้างถึงร้อยละ 60 แต่มีผูรั้บจ้างงานหรือให้บริการเพียงร้อยละ 10     
โดยมีความคาดหวงัของผูว่้าจา้ง ผูบ้ริโภค ผูใ้ชบ้ริการจะมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บ
สินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภยั สร้างความพึงใจต่อสินคา้และบริการ
ตามมาตรฐานของสินค้าและบริการนั้นๆ  ดังนั้นจากการศึกษาพบว่าการพฒันา
ระบบบริการและจ้างงานชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของเครือข่าย 4 ส่วน คือ  

 1) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  เป็นกลไกหลักท่ีมีการ
ด าเนินงานดงัน้ี (1) การส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชนในท้องถ่ิน สร้างระบบฐานข้อมูล (2) การฝึกอาชีพ ฝึกอบรมตาม
ความตอ้งการของประชาชน กลุ่มอาชีพในทอ้งถ่ิน ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและสร้าง
โอกาสให้เกิดการท างาน สร้างรายได ้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (3) ส่งเสริม 
สนับสนุน การรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะในการประกอบอาชีพให้มีความเขม้แขง็และการบริหาร
จดัการท่ีดี (4) การส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ 
ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพของประชาชน (5) การ
ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ (6) การส่งเสริม 
สนบัสนุน ประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจ ในการจดัท าแผนการส่งเสริมอาชีพ ท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน องค์กรประชาชน ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง (7) มีการติดตามผล 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมอาชีพในทอ้งถ่ินและปรับปรุงแกไ้ขพฒันา
ไปสู่ความตอ้งการของประชาชนในทุกระดบั 
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 2) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่  ประกอบดว้ย (1)ส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอแม่ริม มีการด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและ
ออกแบบหลกัสูตรการส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรม และรูปแบบการส่งเสริมการ
จดัตั้งกลุ่มอาชีพ (2)สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มีการด าเนินการจดัการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรเตรียมเขา้ท างานให้แก่แรงงานใหม่ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน การ
ฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกยกระดบัแรงงานท่ีมีทกัษะพ้ืนฐานอยู่แลว้ให้ไดมี้การพฒันา
ความรู้ความสามารถในงานท่ีท าและกา้วทนักบัเทคโนโลยีเพ่ิมความสามารถในการ
ท างานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีก าหนด โดยผูผ้่านการทดสอบจะไดรั้บวุฒิบตัร
มาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3)กศน.ต าบลดอนแก้ว  มีการด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ รวมตวักนัเป็นภาคีเครือข่าย เน้นไปท่ีการส่งเสริมและฝึกทกัษะอาชีพ 
อีกทั้งมีการต่อยอดการพฒันาสินค้าให้มีคุณภาพ และสร้างช่องทางการจ าหน่าย
สินคา้ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากย่ิงขึ้น 

 3) เครือข่ายผู้น าชุมชน ท้องถิ่น ท้องท่ี เช่น ก านัน ผูใ้หญ่บา้น และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ เป็นส่วนส าคญัในการมีส่วนร่วม
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา สาเหตุท่ีเกิดขึ้ นจริง เพ่ือให้สามารถน าไปออกแบบ
หลกัสูตรและพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนต าบลดอนแก้วท่ีเป็นกลไกหลักขับเคล่ือน
รูปแบบเครือข่ายบริการและจ้างงงานชุมชน  มี 3 บทบาท คือ  1) ผู ้ปฏิบัติและ             
ลงมือท า เพ่ือให้ทราบถึงหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ
ดา้นอาชีพและการพฒันาศกัยภาพดา้นแรงงาน จนกระทัง่น ามาถ่ายทอดให้แก่คนใน
ชุมชน ท าให้สามารถสะทอ้นถึงปัญหาและความตอ้งการได ้2) ผูห้นุนเสริม มีส่วน
ในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมท าให้เกิดการขบัเคล่ือนทาง
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เศรษฐกิจในหมู่บ้าน รวมไปถึงการน าหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐในพ้ืนท่ีเข้ามา
ด าเนินการพัฒนาทักษะความ รู้ความสามารถเก่ียวกับการประกอบอาชีพ                       
3) ผูป้ระสานงาน จากตน้ทุนทรัพยากรของหมู่บา้นท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั บทบาทของ
ผูน้ าชุมชนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานระหว่างหมู่บา้นและหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ มี
ความส าคญัต่อการสร้างโอกาสเขา้ถึงการพฒันาศกัยภาพไดม้ากย่ิงขึ้น 

 4) เครือข่ายผู้ใช้บริการ ผู้ว่าจ้างงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างงาน เขา้มา
มีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหา ความตอ้งการ และมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการก าหนดมาตรฐานผู ้ให้บริการและการจ้างงานชุมชน โดยให้
ความส าคัญในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้ งในระดับนโยบาย
หน่วยงานพัฒนาทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาศยัสภาพปัญหาของแต่ละชุมชนเป็นพลงัผลกัดนัให้เกิด
ความตอ้งการและตระหนกัท่ีจะรวมตวัเป็นเครือข่าย รวมไปถึงการก าหนดรูปแบบ 
วิธีการ กระบวนการพฒันาแรงงานในชุมชนไปสู่มาตรฐานท่ีก าหนด ตลอดจน      
การตัดสินใจเลือกองค์กร หน่วยงาน และบุคคลท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีด าเนินการ
พฒันาศกัยภาพและรับรองมาตรฐานของแรงงาน 

ส าหรับประเด็นมาตรฐานฝีมือแรงงานจะเห็นได้ว่ามีกระบวนการพฒันา
ทกัษะอาชีพน าไปสู่ความยัง่ยืนในการประกอบอาชีพของผูใ้ห้บริการและผูรั้บจา้ง
งานชุมชน 3 ระดับ คือ 1) การพัฒนาและฝึกอบรมทักษะ  เป็นการพฒันาทักษะ
อาชีพเพื่อใชใ้นการด ารงชีพลดรายจ่ายและเพ่ิมรายไดด้ว้ยการน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพอย่างง่ายได ้2) การประเมินและทดสอบทักษะอาชีพ เป็นการทดสอบความรู้
ความสามารถ และทศันคติในการท างานของผูป้ระกอบอาชีพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ของแต่ละหน่วยงาน ผูผ้่านการประเมินและทดสอบจะไดรั้บประกาศนียบตัร หรือ
หนังสือรับรอง 3) การรับรองมาตรฐานอาชีพ  เป็นการรับรองทักษะ ความรู้
ความสามารถ ความเช่ียวชาญของผูป้ระกอบอาชีพ เพื่อให้ผูป้ระกอบอาชีพไดรั้บ
การยอมรับจากผู ้ใช้บ ริการห รือลูกค้า และตอบสนองความต้องการของ               
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สถานประกอบการ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติท่ีสามารถทดสอบได ้
จ านวน 111 สาขา แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดบั 1 
(ชั้นตน้), ระดบั 2 (ชั้นกลาง), ระดบั 3 (ชั้นสูง) และเพ่ิมเติมในส่วนของมาตรฐาน          
ความเช่ือใจ  (Community credit) ซ่ึงได้มีการน าเสนอรูปแบบในการรับรอง
มาตรฐานการท างานและมาตรฐานความไวว้างใจประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบท่ี 1 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จดัการสอบในพ้ืนท่ีร่วมกัน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ และมีการ
รับรองจากก านันหรือผูใ้หญ่บ้านและผูน้ าชุมชนอย่างน้อย 2 คน รวมเป็น 3 คน 
รูปแบบท่ี 2 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่เป็นส่วนหน่ึงของกรรมการ    
ในการทดสอบ และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอแม่ริม กศน.ต าบลดอนแกว้ ก าหนดรูปแบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่ี
สอดคลอ้งตามเกณฑ์ของสถาบันพฒันาฝีมือแรงงานก าหนดไว ้และมีการรับรอง
จากก านันหรือผู ้ใหญ่บ้านและผู ้น าชุมชนอย่างน้อย 2 คน และ รูปแบบท่ี 3        
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแม่ริม และ    
กศน.ต าบลดอนแก้ว เพื่อพฒันามาตรฐานส าหรับต าบลดอนแก้ว และขออนุมัติ
มาตรฐานต่อสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน และมีการรับรองจากก านนัหรือผูใ้หญ่บา้น
และผูน้ าชุมชนอยา่งนอ้ย 2 คน 

จากผลการศึกษาขา้งต้นท าให้เกิดระบบจา้งงานในชุมชน ท าให้ผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบมีการจ้างงานร้อยละ 20 รวมทั้ งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว          
มีตน้แบบในการพฒันาระบบการจา้งงานในชุมชน ต่อไป 
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