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บทความพิเศษ

การใช้เครือข่ายสังคมในการศึกษา

ศรีศักดิ์		จามรมาน1

	 Hatyai	Journal	10(2)	:	71-78

บทนำา
ค้น	 “เครือข่ายสังคมในการศึกษา	 (Social	

Network	in	Education)”	ในกเูกลิ	พบประมาณ	1,100	

ล้านรายการ	ตัวอย่างรายการจากเว็บ	“อีบิซเอ็มบีเอ	

(www.ebizmba.com/...)”	 (eBizMBA,	 2012)		

เมื่อกุมภาพันธ์	 2555	 ได้จัดอันดับเครือข่ายสังคม	

ยอดนิยมจากทั่วโลก	ตามจำานวนผู้เข้าชมที่ไม่ซำ้ากัน	

(โดยไม่นับจำานวนการใช้ของผู้เข้าชมซำ้า)	ปรากฏว่า	

อันดับหนึ่ง	คือ	เฟซบุ๊กมีผู้เข้าชมเฉลี่ยเดือนละ	750	

ล้านคน	อันดับสอง	คือ	ทวิตเตอร์	 มีผู้เข้าชมเฉลี่ย

เดือนละ	250	ล้านคน	และอันดับสามคือ	ลิงกิดอิน	

มีผู้เข้าชมเฉลี่ยเดือนละ	 110	ล้านคน	จะเห็นได้ว่า

ความนิยมใช้เครือข่ายสังคมทำาให้หน่วยงานต่าง	ๆ	

พากันนำาเครือข่ายสังคมไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน

ต่างๆ	มากมาย	รวมถึงด้านการศึกษา	ซึ่งเป็นหัวข้อ

ของบทความนี้โดยส่วนหนึ่งของข้อมูลนำามาจาก

เอกสารกว่า	600	หน้า	ทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานพระราชวโรกาส

ให้ผู้เขียนทูลเกล้าฯ	ถวายการสาธิตในโอกาสที่ทรง	

พระกรุณาพระราชทานนำ้าสังข์	เมื่อปี	พ.ศ.2552	

ค้น	“ข้อดแีละข้อเสยีของเครอืข่ายสงัคมใน

การศึกษา	 (Pros	 and	Cons	of	Social	Network	 for	

Education)”	ในกูเกิลพบประมาณ	110	ล้านรายการ	

ทั้งนี้	 จากบล็อก	 “แคมพัสเทคโนโลยี	 (campus-	

technology.com/…)”	(Lederer,2012)	เมื่อมกราคม	

2555	ได้เสนอข้อดี	4	ประการ	

ประการแรก	 คือ	 เป็นเครื่องมือทางการ

ศึกษา	ประการที่สอง	คือ	เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน	ประการทีส่าม	คอื	เป็นการ

สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้เรียนกับผู ้สอน	 และ

ประการที่สี่	คือ	เป็นการเตรียมตัวสำาหรับการสมัคร

งาน	ส่วนข้อเสียเสนอ	3	ประการ	ประการแรก	คือ	

ทำาให้ดึงความสนใจจากการเรียนการสอนไปอยู่กับ

เครือข่ายสังคม	ประการที่สอง	คือ	ส่งเสริมให้เกิด

1	 ศาสตราจารย์,	ดร.,	ประธานอาวุโส	มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา	และราชบัณฑิตแห่งบริเทนใหญ่
	 ประธานบรรณาธิการ	International	Journal	of	Computer,	the	Internet	and	Management	(IJCIM)
	 ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ในคณะกรรมการลิขสิทธิ์แห่งชาติ
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การใช้เครอืข่ายสงัคมในระดบัอนบุาลถงึมธัยมปลาย

	 ค้น	“การใช้เครอืข่ายสงัคมในระดบัอนบุาล

ถึงมัธยมปลาย	(Social	Network	in	K-12)”	ในกูเกิล

พบประมาณ	258	ล้านรายการ	ตัวอย่างรายการจาก

บล็อก	 “มายด์ชิฟท์	 (mindshift.kqed.org/…)”	

(Barseghian,	2012)	เมื่อมกราคม	2555	ซึ่งได้สำารวจ

ความต้องการของผู้เรียนในการใช้เครือข่ายสังคม	

ในโรงเรยีน	ปรากฏว่า	นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา	

ปีที่	6	-	มธัยมศกึษาปีที่	6	ร้อยละ	63	นยิมใช้เครอืข่าย

สังคม	จึงขอเสนอ	3	ตัวอย่าง	คือ	 โรงเรียนประถม

ศกึษามองค์ฟรสิตนั	โรงเรยีนมธัยมศกึษาวทินย์ี	และ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ฝ่ายมัธยม			

	 ตัวอย่างแรก	คือ	 “โรงเรียนประถมศึกษา

มองค์ฟรสิตนั	(Monk	Fryston	Primary	School)”	จาก

บล็อก	“พีอาร์เว็บ	(prweb.com/…)”	(PrWeb,	2012)	

เมื่อพฤษภาคม	 2554	 มีข้อมูลว่า	 โรงเรียนชั้นนำา	

ในระดับประถมศึกษาของสหราชอาณาจักรนำา	

เครือข่ายสังคมไปใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง	

สถานศึกษากับผู ้ปกครองผ่านเว็บ	 “สกอลาโบ	

(www.scholabo.com)”	 โดยโรงเรียนได้ใช้หน้า	

เฟซบุ ๊กของสกอลาโบเพื่ อติดต ่อสื่ อสารกับ	

ผู้ปกครอง	อาทิ	เรื่องการบ้านของนักเรียน	เรื่องการ

แสดงความคิดเห็นของครูประจำาชั้นให้ผู้ปกครอง

ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน	 และเรื่อง	

การปรกึษาระหว่างผูป้กครองกบัผูป้กครองเกีย่วกบั

การเรียนของนักเรียน

	 ตัวอย่างที่สอง	คือ	 “โรงเรียนมัธยมศึกษา	

วิทนีย์	 (Whitney	 High	 School)”	 ซึ่งใช้เฟซบุ๊ก		

“www.facebook.com/pages/Whitney-High-

School/...”	(Facebook	4,2012)	เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร

จากโรงเรียนและข่าวสารจากผู ้ที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	

ข้อความที่	1	โรงเรียนแจ้งปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับ

วัยรุ่นในการใช้เครือข่ายสังคมและการตั้งค่าความ

การรังแกผ่านอินเทอร์เน็ต	 และประการที่สาม		

คือ	 ทำาให้การสื่อสารแบบเห็นหน้าเห็นตากันลด	

น้อยลง	

ค้น	“นโยบายการใช้เครอืข่ายสงัคมเพือ่การ

ศึกษา	(Policies	of	Social	Network	for	Education)”	

ในกูเกิล	พบประมาณ	833	ล้านรายการ	โดยมีหลาย

รายการระบุว่าเมื่อสถาบันการศึกษานำาเครือข่าย

สังคมไปใช้นั้น	สิ่งที่ต้องคำานึงถึงคือนโยบายการใช้

เครือข่ายสังคม	ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องกำาหนด

นโยบายการใช้เครอืข่ายสงัคมเพือ่การศกึษา	โดยต้อง

ระบุถึงข้อปฏิบัติให้ชัดเจนว่าสิ่งใดอนุญาตและไม่

อนุญาตให้กระทำาผ่านเครือข่ายสังคม	ทั้งนี้	 อาจ

กำาหนดนโยบายการใช้สือ่สงัคมให้ครอบคลมุเฉพาะ

กลุ่ม	นั่นคือ	กลุ่มอาจารย์	 กลุ่มนักศึกษา	และกลุ่ม	

เจ้าหน้าที่สนับสนุน	 ตัวอย่างจากเว็บ	 “ไอบีเอ็ม	

(www.ibm.com/…)”	 (IBM,	 2012)	 เมื่อเดือน

ธันวาคม	 2554	มีการระบุนโยบายการใช้เครือข่าย

สังคมเพื่อการศึกษาไว้	4	ประการ	ประการแรก	คือ	

ต้องเผยแพร่ข้อมลูส่วนตวัอย่างระมดัระวงั	ประการ

ที่สอง	คือ	ต้องรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา	ที่

อาจส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา	 โดยระบุลง

เวบ็เครอืข่ายสงัคมว่า	“เนือ้หาทีเ่ขยีนเป็นเพยีงความ

คดิเหน็ส่วนตวั”	ประการทีส่าม	คอื	ต้องใช้สือ่สงัคม

เพื่อแสดงว่าตนเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญ	 และ

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อ่าน	และประการที่สี่	

คอื	ต้องเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ืน่และรบัผดิชอบ

ต่อกจิกรรมต่างๆ	ทีเ่ข้าไปมส่ีวนร่วมในเวบ็เครอืข่าย

สังคม				

	 ในบทความนีข้อเสนอเรือ่งการใช้เครอืข่าย

สังคมในระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย	 การใช ้	

เครอืข่ายสงัคมในระดบัอาชวีศกึษา		การใช้เครอืข่าย

สังคมในระดับมหาวิทยาลัย	 	 และการใช้เครือข่าย

สังคมในด้านการฝึกอบรมในองค์กร	



73

การใช้เครือข่ายสังคมในการศึกษา
ศรีศักดิ์		จามรมาน

เป็นส่วนตัว	 ซึ่งจะอภิปรายเรื่องการรังแกผ่าน

อนิเทอร์เนต็ในชัน้เรยีนต่อไป	ส่วนข้อความที่	2	แจ้ง

รายละเอยีดวนัเวลางานครบรอบ	25	ปี	และข้อความ

ที	่3	การประชาสมัพนัธ์การแข่งขนัอเมรกินัฟตุบอล	

ของโรงเรียนในวันที	่ 24	และ	25	กุมภาพันธ์	 2555	

เป็นต้น

	 ตวัอย่างทีส่าม	คอื	โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์	

มหาวิทยาลัย	 ฝ่ายมัธยม	 โดยโรงเรียนได้ใช้เฟซบุ๊ก	

“www.facebook.com/pages/โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ฝ่ายมัธยม/...”	 (Facebook	

5,	2012)	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล	อาทิ	ข้อความที่	

1	แจ้งว่า	“กระทรวงศึกษาธิการเตรียมงบเพิ่ม	1,000	

ล้านบาท	เพื่อซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียนชั้น	ป.1	หาก

เหลือจะแจกให้นักเรียนชั้น	ป.4”	และข้อความที่	 2	

แจ้งว่า	“โครงการจุฬาฯ	รักษ์โลก	84	พรรษา	ร่วมใจ

รไีซเคลิเพือ่พ่อ	โดยนกัเรยีนสาธติจะไปร่วมกจิกรรม

บรเิวณสวนศกึษา	วนัที	่13	-	17	กมุภาพนัธ์	2555	เวลา	

11.00	 -	 12.50	น.”	 เป็นต้น	นอกจากนั้นยังให้ผู้มี

คำาถามสามารถถามได้ในเฟซบุ๊ก	อาทิ	ข้อความจาก

ผู้เข้าชมที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

ปีที่	1	หรือ	3	ว่า	“อยากทราบค่าเทอมของ	ม.3	สอบ

เมื่อไร	อย่างไร”	โดยทางโรงเรียนได้ตอบว่า	“ขอรอดู

จำานวนเด็กที่สละสิทธิ์ไม่เรียนต่อ	 ม.1	 จากฝ่าย

ประถม	 จึงจะเปิดรับแบบสวัสดิการสงเคราะห์”	

เป็นต้น	นอกจากนี้	 โรงเรียนยังใช้ยูทูปโดยเปิดเป็น

ช่อง	 “สาธิตจุฬาวิดีโอ	 (satitchulavdo-Youtube)”	

“(www.youtube.com/user/satitchulavdo...)”	

(YouTube,	 2012)	 เพื่อแสดงคลิปวิดีโอ	อาทิ	 คลิป

วิดีโอรำาถวายพระพรของนักเรียน	 ซึ่งบันทึกเทป

โทรทศัน์ทีส่ถานกีองทพับก	ช่อง	5	เพือ่ถวายพระพร

เนื่องในงานวันแม่	 12	สิงหาคม	 2554	 คลิปวิดีโอ

เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข	 เรื่องลบเลขไม่	

ต้องยืม	 โดย	 ผศ.ดร.ชัยศักดิ์	 ชั่งใจ	 และคลิปวิดีโอ

กิจกรรมบ้านใหม่สาธิตจุฬาฯ	เป็นต้น

การใช้เครือข่ายสังคมในระดับอาชีวศึกษา

	 ค้น	 “การใช ้ เครือข ่ายสังคมในระดับ

อาชีวศึกษา	 (Social	 Network	 in	 Community	

College)”	 ในกูเกิลพบประมาณ	246	ล้านรายการ	

ตัวอย ่างรายการจากเว็บ	 “พาโมรามา	 (www.

pamorama.net/...)”	 (Dyer,	 2012)	 ได้สำารวจความ

นิยมการใช้เครือข่ายสังคมในระดับอาชีวศึกษาของ

สหรฐัอเมรกิาในช่วงปี	2553	-	2554	ปรากฏว่า	อนัดบั

หนึ่ง	คือ	เฟซบุ๊กมีความนิยมใช้ถึงร้อยละ	98	อันดับ

สอง	คือ	ทวิตเตอร์มีความนิยมใช้ร้อยละ	 84	 และ

อันดับสาม	คือ	บล็อกและลิงกิดอิน	มีความนิยมใช้

ร้อยละ	47	ทั้งนี้ขอเสนอ	3	ตัวอย่าง	คือ	วิทยาลัยชุม

ชนแมนเชสเตอร์	 วิทยาลัยชุมชนแมสเบย์	 และ

วิทยาลัยอีเมอร์สัน	

	 ตัวอย่างแรก	คือ	“วิทยาลัยชุมชนแมนเซส

เตอร์	 (Manchester	Community	College)”	ซึ่งจาก

เว็บ	 “วิทยาลัยชุมชนแมนเชสเตอร์	 (www.mccnh.

edu/...)”	(MC	College,	2012)	ระบวุ่าวทิยาลยัได้สร้าง

หน้าเว็บเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปอ่านและรับข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย	 เช่น	

เฟซบุ ๊ก	 “www.facebook.com/manchestercc.”	

(Facebook2,	 2012)	 มีกระดานข้อความเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	 อาทิ	 ข้อความที่	 1	 แจ้ง

นักศึกษาเรื่องวันสุดท้ายของการลงทะเบียนวิชา	

เพิ่มเติ่มด้วยตนเอง	 ในวันศุกร์ที	่ 27	มกราคม	2555	

หรือทางออนไลน์	ในวันอาทิตย์ที่	29	มกราคม	2555	

ข้อความที่	 2	 แจ้งผู้ที่สำาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่	 2		

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ	และภาคเรียนที่	3	ในช่วงฤดูร้อน

ยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาได้จนถึงวันที่ 	 31	

มกราคม	 2555	 และจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	 75	

เหรียญ	หรือประมาณ	2,400	บาท	 โดยดาวน์โหลด
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คำาร้องได้ที	่“www.mccnh.edu/curent-students”	และ

ข้อความที่	 3	 ให้นักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือปัญหา	

ในด้านการเรียนนำาคำาถามไปลงถาม	โดยวิทยาลัยจะ

ตอบคำาถามนั้นๆ	 เป็นต้น	ส่วนทวิตเตอร์	 “twitter.

com/ManchesterCC.”	(Twitter,	2012)	มกีารสือ่สาร	

อาท	ิข้อความที	่1	การกล่าวต้อนรบันกัศกึษาใหม่และ

นักศึกษาเก่าหลังจากวันหยุดยาวช่วงปีใหม่	 2555	

ข้อความที่	 2	 การประกาศจำาหน่ายหนังสือของ

รายวิชา	Eng1	110	พร้อมระบุราคา	40	เหรียญ	หรือ

ประมาณ	1,300	บาท	และข้อความที่	3	กำาหนดการ

ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่	2	ของนักศึกษาใหม่

เริ่มตั้งแต่วันที่	6	ธันวาคม	2554	เป็นต้น

ตวัอย่างทีส่อง	คอื	“วทิยาลยัชมุชนแมสเบย์	

(MassBay	Community	 College)”	 ซึ่งใช้เฟซบุ๊ก	

“www.facebook.com/MassBayCommunity	College	

...”	 (Facebook3,	 2012)	 ในการประชาสัมพันธ์	

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 กับนักศึกษา	ซึ่ง

นอกจากกระดานข้อความแล้วยังมีส่วนที่แสดง	

เคล็ดลับในด้านต่างๆ	อาทิ	เคล็ดลับการใช้เครือข่าย

สงัคมโดยการเสนอแนะแนวทางการตัง้ค่าความเป็น

ส่วนตัว	การลงข้อความแสดงความคิดเห็นและการ

โพสต์รูป	ทั้งนี้	นักศึกษาต้องใช้ความระมัดระวังใน

การใช้เฟซบุก๊	เนือ่งจากนายจ้างอาจเข้าไปตรวจสอบ	

เฟซบุ๊ก	นอกจากนี้	เคล็ดลับการสมัครงานที่ศษิย์เก่า

แนะนำาเคล็ดลับ	 10	ประการเพื่อการสมัครงานที่

ต้องเตรียมความพร้อมให้ได้งานที่เหมาะกับตนเอง	

และเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานโดยแนะนำาเรื่องการ

สร้างความมั่นใจและการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน	

ยิ่งกว่านั้น	ยังมีลิงค์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งกายเพื่อ

สัมภาษณ์งาน	ผลกระทบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน	

และคำาถามยอดนิยมที่ใช ้ในการสัมภาษณ์งาน	

เป็นต้น	

ตัวอย่างที่สาม	 คือ	 “วิทยาลัยอีเมอร์สัน	

(Emerson	College)”	ซึง่ใช้ยทูปู	“www.youtube.com/

emersoncollege.”	 (YouTube,	 2012)	 เป็นช่อง

โทรทัศน์ของอีเมอร์สัน	 คือ	 ช่อง	 3	 และช่อง	 56		

โดยสามารถดูรายการสดแบบออนไลน์ได้จากเว็บ		

“อีเมอร์สันแชนเนล	 (www.emersonchannel.org)”	

ซึ่งมีรายการให้ความรู้ต่างๆ	 เช่น	คลิปวิดีโอวิธีการ

เขียนบทภาพยนต์เพลง	 และคลิปวิดีโอแผนการ

ดำาเนนิงานด้านกรฑีาของวทิยาลยั	เป็นต้น	นอกจากนี้	

วิทยาลัยยังได้ใช้เฟซบุ๊ก	 “www.facebook.com/

EmersonCollege.”	(Facebook1,	2012)	ซึ่งมีรายงาน

ของสำานกัประกนัคณุภาพของวทิยาลยั	และมข้ีอความ	

ที่นักศึกษาถาม	 เช่น	 	 “ถ้าลงทะเบียนแสดงความ

ประสงค์จะออกจากหอพักของวิทยาลัยในปีหน้า

แล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม”	ซึ่งวิทยาลัยก็

ตอบในเวบ็	“www.emerson.edu/student-life/housing-	

dining/current-residents/housing-selection-process”	

หรือถ้านักศึกษามีข้อสงสัยอีกก็สามารถติดต่อได้

ทางอีเมล์	“reslife@emerson.edu.”	เป็นต้น	

การใช้เครือข่ายสังคมในระดับมหาวิทยาลัย

	 ค้น	“เครอืข่ายสงัคมในมหาวทิยาลยั	(Social	

Network	in	University)”	ในกูเกิลพบประมาณ	739		

ล้านรายการ		ทัง้นีข้อเสนอ	3	ตวัอย่าง	คอื	มหาวทิยาลยั

ในสหรัฐอเมริกาที่ใช้สื่อสังคม	 เว็บของยูทูปที่	

เกี่ยวกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย	 และการ	

ใช้เครือข่ายสังคมในการศึกษาของมหาวิทยาลัย	

คาเพลล่า	(Capella	University)

	 ตัวอย่างแรก	 คือ	 มหาวิทยาลัยในสหรัฐ	

อเมรกิาทีใ่ช้สือ่สงัคม	จากเวบ็	“สตวิเดนท์แอดไวเซอร์	

(www.studentadvisor.com/...)”	 (Student	Advisor,	

2012)	 ได ้ เสนอ	 100	 อันดับมหาวิทยาลัยใน

สหรัฐอเมริกาที่ใช้สื่อสังคม	ประจำาปี	 พ.ศ.2554			

ขอยกตวัอย่าง	5	อนัดบั	อนัดบัหนึง่	คอื	มหาวทิยาลยั
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การใช้เครือข่ายสังคมในการศึกษา
ศรีศักดิ์		จามรมาน

จอห์นส์ฮอปกินส์	 (Johns	Hopkins	 University)	

อันดับสอง	 คือ	 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 (Harvard	

University)	 อันดับสาม	คือ	มหาวิทยาลัยนอเทอร์

ดาม	 (University	 of	 Notre	 Dame)	 อันดับสี่	 คือ	

มหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ	 (Ohio	 State	University	 -	

Main	 Campus)	 และอันดับห้า	 คือ	 มหาวิทยาลัย

โคลัมเบียในกรุงนิวยอร์ก	(Columbia	University	in	

the	City	of	New	York)	

	 ตัวอย่างที่สอง	คือ	 เว็บของยูทูปที่เกี่ยวกับ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย	 ขอเสนอเว็บยูทูป	

ของ	5	มหาวทิยาลยั	เวบ็ทีห่นึง่	คอื	จอห์นส์ฮอปกนิส์

แชนเนล	(John	Hopkins’s	Channel	=	www.youtube.

com/user/JohnsHopkins)	ซึ่ง	ณ	 9	มีนาคม	 2555		

มีสมาชิกกว่า	1,500	คน	มีผู้เข้าชมกว่า	90,000	ครั้ง	

และมีการอัพโหลดข้อมูลกว่า	 500,000	ครั้ง	 เว็บที่

สอง	คือ	ฮาร์วาร์ดส์แชนเนล	(Harvard’s	Channel	=	

www.youtube.com/user/Harvard)	ซึ่ง	ณ	9	มีนาคม	

2555	มีสมาชิกกว่า	 40,000	คน	มีผู้เข้าชมกว่า	 1.3		

ล้านครั้ง	และมีการอัพโหลดข้อมูลกว่า	8.7	ล้านครั้ง		

เว็บที่สาม	 คือ	 เอ็นดีดอตอีดียูส์แชนเนล	 (NDdot	

EDU’s	 Channel	 =	 www.youtube.com/user/

NDdotEDU)	ซึ่ง	ณ	9	มีนาคม	2555	มีสมาชิกกว่า	

2,000	คน	มีผู้เข้าชมกว่า	 150,000	ครั้ง	 และมีการ

อัพโหลดข้อมูลกว่า	2	ล้านครั้ง	 เว็บที่สี่	คือ	โอไฮโอ	

สเตทยนูเิวอร์ซติส์ีแชนเนล	(Ohio	State	University’s	

Channel	 =	 www.youtube.com/user/OhioState	

University)	ซึ่ง	ณ	 9	มีนาคม	 2555	มีสมาชิกกว่า		

1,500	คน	มีผู้เข้าชมกว่า	 120,000	ครั้ง	 และมีการ

อัพโหลดข้อมูลกว่า	 380,000	 ครั้ง	 และเว็บที่ห้า		

คือ	 โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตีส์แชนเนล	 (Columbia	

University’s	 Channel	 =	 www.youtube.com/

columbiauniversity)	ซึง่	ณ	9	มนีาคม	2555	มสีมาชกิ

กว่า	 5,000	คน	มีผู้เข้าชมกว่า	 190,000	ครั้ง	 และมี	

การอัพโหลดข้อมูลกว่า	1.8	ล้านครั้ง

ตวัอย่างทีส่าม	คอื	การใช้เครอืข่ายสงัคมใน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยคาเพลล่า	จากเว็บ	“บลูม

ไฟร์	(www.bloomfire.com/...)”	(Bloomfire-1,2012)	

ได้นำาเสนอบทสัมภาษณ์เรื่องการใช้เครือข่ายสังคม

ในกระบวนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย	

คาเพลล่า	 โดยที่มหาวิทยาลัยจับคู่นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษากับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	 ให้เรียนรู้ร่วมกัน	และศิษย์เก่า

นำาโครงการต่างๆ	 ในการทำางานจริงซึ่งตรงตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปให้นักศึกษาระดับ

บณัฑติศกึษาได้ใช้ศกึษาเป็นหวัข้อวทิยานพินธ์	ทัง้นี้	

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าสื่อสารกัน

ผ่านเครือ่งมอืสือ่สงัคมของมหาวทิยาลยั	“ไอไกด์ทรี	

(iGuide3)”

	การใช้เครอืข่ายสงัคมในด้านการฝึกอบรมในองค์กร

	 ค้น	 “เครือข่ายสังคมในองค์กรด้านการฝึก

อบรม	(Social	Network	in	Corporate	Training)”	ใน

กูเกิล	พบประมาณ	458	ล้านรายการ	ทั้งนี้ขอเสนอ		

3	 ตัวอย่าง	 คือ	 การใช้สื่อสังคมในการฝึกอบรม

พนักงานของบริษัทไทม์วอร์เนอร	์ (Time	Warner)	

การใช้สือ่สงัคมในการฝึกอบรมพนกังานของบรษิทั

แอคเซ็นเจอร์	 (Accenture)	และการใช้สื่อสังคมใน

การฝึกอบรมพนักงานของบริษัทอินเทล	(Intel)

	 ตัวอย่างแรก	คือ	บริษัทไทม์วอร์เนอร์	ซึ่ง

เว็บ	 “บลูมไฟร ์ 	 (www.bloomfire.com/. . . )”	

(Bloomfire-2,	 2012)	 ได้นำาเสนอบทสัมภาษณ์เรื่อง

การฝึกอบรมพนกังานของบรษิทัไทม์วอร์เนอร์ว่าได้

ใช้สือ่สงัคม	เช่น	ลงิกดิอนิ	เฟซบคุ	ทวติเตอร์	รวมถงึ

การสนทนาทางเว็บหรือเว็บบินาร	์ (Webinar)	 เป็น

เครื่องมือสื่อสารและอบรมพนักงานที่ประจำาอยู่ใน

สำานักงานต่างๆ	ทั่วสหรัฐอเมริกา	 ผ่านการศึกษา
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เรียนรู้ทางไกล	(Distance	Learning)	โดยที่พนักงาน

ไม่ต้องหยุดงานเพื่อไปเข้าฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม

อีกต่อไป

ตัวอย่างที่สอง	คือ	บริษัทแอคเซ็นเจอร์	ซึ่ง

เว็บ	 “เอเอสทีดี	 (www.astd.org/...)”	 (Zhou	 and	

Zinner,	 2012)	 กล่าวว่าบริษัทแอคเซ็นเจอร์ได้ใช้	

Learning	2.0	ซึ่งเป็นการผสมผสาน	Web	2.0	เข้ากับ

การบรหิารจดัการความรู	้(Knowledge	Management)	

และการสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	

ตามเวลาจริง	 (Real-time	 Performance	 Support)		

ผ่านช่องทางต่างๆ	อาทิ	 การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	

(eLearning)	พอดแคสต์	(Podcast)	วิกิ	(Wiki)	บล็อก	

(Blog)	 เพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู ้และ

ปรับปรุงเจตคติ	 (Attitude)	พฤติกรรม	 (Behavior)	

และความชำานาญ	 (Skills)	 ผ่านการปฏิบัติงานตาม

โครงการพัฒนาความสามารถพนักงานและวิธีการ

เรยีนรูข้ัน้ก้าวหน้าทีบ่รษิทัได้จดัขึน้	ซึง่เป็นผลทำาให้

พนักงานมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานได้	

ดีขึ้น

ตัวอย่างที่สาม	คือ	บริษัทอินเทล	ซึ่งบล็อก	

“ฮาร์วาร์ดบิซิเนสรีวิว	(blogs.hbr.org/…)”	(Meister	

and	Willyerd,	 2012)	 เมื่อ	 3	 กุมภาพันธ์	 2553	 ได้	

กล่าวถึงบริษัทอินเทลว่าได้บรรจุหัวข้อการใช้	

เครือ่งมอืสือ่สงัคมในโครงการฝึกอบรมดจิทิลัไอควิ	

(Digital	 IQ	 Training	 Program)	 ซึ่งใช้ฝึกอบรม

พนักงานฝ่ายขายและพนักงานฝ่ายการตลาดให้มี

ความเข้าใจและเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับโลกของ

ตลาดดิจิทัลที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เช ่น	

นวัตกรรม	 การสื่อสาร	 และการทำางานร่วมกัน	

เป็นต้น	โดยบรษิทัได้ผลติหลกัสตูรออนไลน์มากกว่า	

60	 หลักสูตรและได้มอบประกาศนียบัตรให้กับ

พนักงานที่ผ่านการอบรม	 อีกทั้งยังเปิดกว้างให้

พนกังานฝ่ายอืน่ๆ	ทัว่โลกทีต้่องการเรยีนรูห้ลกัสตูร

ดังกล่าวสามารถเข้าไปเรียนรู้จากสื่อที่บริษัทได้จัด

ทำาขึ้น

สรุป
	 จากการที่ทั่วโลกพากันหันไปใช้เครือข่าย

สังคมกันมากมายนั้น	 บทความนี้จึงเสนอการใช้	

เครือข่ายสังคมในระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย	การ

ใช้เครือข่ายสังคมในระดับอาชีวศึกษา	 การใช้	

เครือข่ายสังคมในระดับมหาวิทยาลัย	 และการใช้

เครือข่ายสังคมในด้านการฝึกอบรมในองค์กร	ทั้งนี้

มนีวตักรรมใหม่ๆ	เกดิขึน้ตลอดเวลา	ฉะนัน้	ทกุท่าน

ที่เกี่ยวข้องจึงควรสนใจศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับ	

เครือข่ายสังคมเพื่อนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

ตนเอง	แก่หน่วยงานของตนเองและประเทศชาติใน

ที่สุด
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บทความวิจัย

การสะสมของตะกั่วในขนนกที่มีอุปนิสัยการกินอาหารแตกต่างกัน

บริเวณพื้นที่ชุ่มนำ้าบึงบอระเพ็ด	จ.นครสวรรค์	ประเทศไทย

Accumulation	of	Lead	in	Bird		Feather	from	Different	Feeding	Habits	at	
Bung	Boraphet	Wetland,	Nakhon		Sawan	Province,	Thailand

กุลธิดา	อิทธิพร1*,	เรวดี	โรจนกนันท์	1,	นาฏสุดา	ภูมิจำานงค์	2	และ	จิระนันท์	เหมพูลเสริฐ2

Kuntida	Ittiporn,	Raywadee	Roachanakanan,	Natsuda	Pumijumnong	and	

Jiranun	Hempoonsert

Abstract
The	aim	of	this	study	was	to	analyze	the	amount	of	lead	(Pb)	in	tail	feather	of	resident	bird	that	inhabiting	
in	Bung	Boraphet	Wetland,	Nakhon	Sawan	province.	This	wetland	is	the	largest	freshwater	lake	in	the	
lower	part	of	the	northern	region	of	Thailand.	The	birds	were	caught	by	mist-nets	in	7	study	sites	around	
this	wetland	between	June	and	December	2011.	Each	bird	was	marked	with	individually	numbered	metal	
rings.	The	species	were	classified	into	3	groups	according	to	feeding	habit	as	herbivores,	omnivores	and	
carnivores.	The	tail	feather	samples	of	the	collected	birds	were	analyzed	for	lead	(Pb)	content	using	Graphite	
Furnace	Atomic	Absorption	Spectrophotometer	(GFAAS).	The	level	of	lead	(Pb)	in	74	birds	belonging	to	
24	species	was	highest	in	the	herbivorous	species	and	lowest	in	the	omnivorous	species.	Lead	(Pb)	levels	
in	herbivorous,	carnivorous	and	omnivorous	bird	ranged	from	0.88	to	40.83,	from	0.18	to	28.09	and	from	
0.06	to	7.17	µg/g,	dry	weight,	respectively,	with	the	average	of	14.44	±	2.73,	7.69	±	2.23	and	2.84	±	0.74	
µg/g,	 dry	weight,	 respectively.	High	 lead	 (Pb)	bird	 species	 is	 Scarlet-backed	Flowerpecker	 (Dicaeum 
cruentatum)	contained	lead	(Pb)	average	at	40.83±	8.02	µg/g,	dry	weight.	Lead	(Pb)	concentrations	found	
in	this	study	are	low	compared	to	the	bird	inhabiting	polluted	areas	but	some	species	are	near	the	industrial	
areas.	This	is	the	first	report	on	lead	concentration	in	bird	feathers	from	Thailand.
	 Keywords	: Feather,	feeding	habit,	heavy	metal,	Bung	Boraphet	Wetland

1	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	73170,	
2		ส่วนแผนงานและประเมินผล	สำานักจัดการคุณภาพนำ้า	กรมควบคุมมลพิษ	92	ซ.พหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
	 เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400
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บทคัดย่อ
การศกึษาในครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่วเิคราะห์หาปรมิาณการสะสมของสารตะกัว่ในขนหางของนกประจำาถิน่ทีอ่าศยั

อยูใ่นบรเิวณพืน้ทีชุ่ม่นำา้บงึบอระเพด็	จงัหวดันครสวรรค์	ซึง่เป็นพืน้ทีชุ่ม่นำา้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพืน้ทีภ่าคเหนอื

ตอนล่างของประเทศไทย	โดยเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.2554	ด้วยการตั้งตาข่าย

ดักนกในพื้นที่จุดเก็บตัวอย่าง	7	แห่งรอบพื้นที่	เมื่อได้นกมาแล้วจะทำาการติดเครื่องหมายประจำาตัวนกและจำาแนก

อปุนสิยัการกนิอาหารของนกแต่ละชนดิออกเป็น	3	กลุม่	แบ่งเป็นนกกนิพชื	นกกนิสตัว์	และนกทีก่นิทัง้พชืและสตัว์	

จากนั้นนำาขนหางของนกแต่ละตัวมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	 โดยใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร	

สโกปีแบบไม่ใช้เปลวไฟ	(Graphite	Furnace	Atomic	Absorption	Spectrophotometer	(GFAAS)	จากการวเิคราะห์

นกจำานวน	74	ตัว	ในนก	24	ชนิดพันธุ์	พบว่านกกินพืชมีการสะสมของสารตะกั่วมากที่สุด	ส่วนนกที่กินทั้งพืชและ

สัตว์มีการสะสมน้อยที่สุด	 โดยที่นกกินพืช	นกกินสัตว์	 และนกที่กินทั้งพืชและสัตว์	มีค่าการสะสมของสารตะกั่ว

อยู่ในช่วง	0.88	-	40.83,	0.18	-	28.09	และ	0.06	-	7.17	ไมโครกรัมต่อกรัม	นำ้าหนักแห้ง	ตามลำาดับ	และมีค่าเฉลี่ย	

14.44	±	2.73,	7.69	±	2.23	และ	2.84	±	0.74	ไมโครกรัมต่อกรัม	นำ้าหนักแห้ง	ตามลำาดับ	สำาหรับนกที่พบว่ามีการ

สะสมของสารตะกั่วมากที่สุดคือ	นกสีชมพูสวน	โดยมีค่าอยู่ในช่วง	40.83	±	8.02	ไมโครกรัมต่อกรัม	นำ้าหนักแห้ง	

ความเข้มข้นของสารตะกัว่ทีพ่บในการศกึษาครัง้นีม้รีะดบัตำา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบันกทีอ่าศยัในเขตมลพษิ	แต่ในบาง

ชนิดพันธุ์พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับนกที่อาศัยในเขตอุตสาหกรรม	ซึ่งรายงานนี้เป็นรายงานการสะสมของสารตะกั่ว

ในขนนกของประเทศไทยเป็นครั้งแรก

	 คำาสำาคัญ	:	ขนนก,	อุปนิสัยการกินอาหาร,โลหะหนัก,	พื้นที่ชุ่มน�้าบึงบอระเพ็ด

บทนำา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากสารพิษนั้นใน

ปัจจบุนัถอืว่าเป็นปัญหาทีม่คีวามสำาคญัในระดบัสงู	

ตะกั่วเป็นโลหะหนักที่ก ่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สขุภาพ	ทัง้ในสัตว์ป่าและมนุษย์	โดยสามารถสะสม

ในเนื้อเยื่อและส่งผ่านสู่สิ่งมีชีวิตขั้นสูงในห่วงโซ่

อาหาร	แต่ด้วยคณุสมบตัทิีส่ำาคญัหลายประการทำาให้

ตะกัว่ได้รบัความนยิมและนำามาใช้ในหลายภาคส่วน	

ทั้งเป็นส่วนผสมในนำ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันการ

กระตกุของเครือ่งยนต์	และเป็นสารประกอบในการ

ผลิตสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	 (Hughes,	 1996)	 จึง

เป็นสาเหตุให้มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณตะกั่วใน	

สิ่งแวดล้อม	 โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ชุ่มนำ้าจะเป็นพื้นที่

ลุ่มตำ่า	ทำาให้เป็นแหล่งสำาคัญในการสะสมของสาร

พิษต่าง	ๆ	ดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยหรืออยู่โดยรอบ

พื้นที่อาจสัมผัสกับสารพิษได้ทั้งทางตรงหรือทาง

อ้อม	โดยสะสมผ่านทางห่วงโซ่อาหาร	อนัเป็นสาเหตุ

ของการแสดงอาการเป็นพษิเฉยีบพลนัและเรือ้รงัใน

สิ่งมีชีวิต	บึงบอระเพ็ดเป็นบึงนำ้าจืดที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย	มี

ความหลากหลายทางระบบนเิวศสงู	และมมีลูค่าทาง

เศรษฐกิจและสังคม	 (สำานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	 2546)	

สารมลพิษจะปนเป้ือนสูพ่ื้นทีชุ่ม่นำ้าบงึบอระเพด็ได้

หลากหลายช่องทาง	ทัง้จากนำา้ไหลบ่าหน้าดนิทีผ่่าน

พื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยู่อย่างหนาแน่นรอบพื้นที่	

ชุ่มนำ้าแห่งนี้	 และจากการปลดปล่อยโดยตรงจาก

แหล่งชุมชนที่ตั้งอยู่รอบพื้นที่	 ซึ่งการศึกษาถึงการ

ปนเปื้อนของสารพิษและผลกระทบที่มีต่อสัตว์ป่า

ในพื้นที่ชุ ่มนำ้าที่มีความสำาคัญแห่งนี้ยังมีอยู ่น้อย
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การสะสมของตะกั่วในขนนก	บริเวณพื้นที่ชุ่มนำ้าบึงบอระเพ็ด
กุลธิดา		อิทธิพร		และคณะ

มาก	นกเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวต่ออิทธิพลของ	

สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม	จึงสามารถนำา

มาใช้เป็นดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนของโลหะหนักใน

สิ่งแวดล้อมได้	อย่างไรก็ตาม	การศึกษาส่วนใหญ่ใน

ต่างประเทศจะมุง่เน้นศกึษานกในกลุม่นกผูล่้าเหยือ่

และนกกินปลา	(Battaglia	et	al.,	2005,	Campanini	

and	Spaggiari,	2005	;	Burger	and	Gochfeld,	2009;	

Zhag	 et	 al.,	 2006)	 มีการศึกษาเพียงไม่มากนัก

ทีท่ำาการเปรยีบเทยีบปรมิาณตะกัว่ในนกทีม่อีปุนสิยั

การกนิอาหารแตกต่างกนั	สำาหรบัในประเทศไทยยงั

ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้	 ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่	

น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะทำาการศึกษาถึงปริมาณของ

ตะกั่วที่สะสมในขนนกชนิดต่างๆ	 ในพื้นที่ชุ่มนำ้า

บึงบอระเพ็ด	 จังหวัดนครสวรรค์	 และทำาการ

เปรียบเทียบปริมาณตะกั่วในกลุ่มนกที่มีอุปนิสัย	

การกินอาหารแตกต่างกัน	 เพื่อนำาไปสู่การเสนอ

แนวทางในการจัดการกิจกรรมที่ก่อให้เกิดตะกั่วใน

พื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด	และการจัดการระบบนิเวศ

ของบึงบอระเพ็ด

วิธีการวิจัย
พื้นที่ศึกษา

บึงบอระเพ็ดเป็นบึงนำ้าจืดที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย		

อยู่ในอำาเภอเมืองนครสวรรค์	 อำาเภอท่าตะโก	และ

อำาเภอชุมแสง	 จังหวัดนครสวรรค์	 ตั้งอยู่ระหว่าง

เส้นรุ้ง	 (latitude)	ที่	 15°	40’	 -	 15°	45’	 เหนือ	และ	

เส้นแวง	(longitude)	100°	10’	-	100°	23’	ตะวันออก	

มีเนื้อที่	 132,737	 ไร่	 56	 ตารางวา	 (212.38	 ตาราง

กิ โล เมตร) 	 บึ งบอระเพ็ด เป ็นพื้นที่ที่ มีความ	

หลากหลายทางชีวภาพสูง	ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า	

โดยเฉพาะอย่างยิง่นก	ในพืน้ทีแ่ห่งนีม้นีกเข้ามาอาศยั

และหากินมากกว่า	 306	 ชนิด	 (สถานีวิจัยสัตว์ป่า	

บึงบอระเพ็ด,	 2554)	อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีความ

สำาคญัต่อทัง้นกประจำาถิน่และนกอพยพ	โดยในช่วง

ฤดหูนาวสามารถพบนกอพยพมารวมฝงูกนัมากกว่า	

20,000	ตัว	นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียว

เท่านัน้ทีพ่บนกเจ้าฟ้าหญงิสรินิธร	(Pseudochelidon	

sirintarae)	 ซึ่งเป็นนกเฉพาะถิ่นของประเทศไทย		
ด้วยลักษณะเฉพาะของพื้นที่ทำาให้มีการตั้งถิ่นฐาน

ของชุมชนและมีการทำาการเกษตรอย่างหนาแน่น

รอบพืน้ทีชุ่ม่นำา้บงึบอระเพด็	ดงันัน้สารพษิทีเ่กดิจาก

การกิจกรรมของมนุษย์อาจปนเปื้อนสู่พื้นที่ชุ่มนำ้า

และเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยหรืออยู่โดย

รอบพื้นที่แห่งนี้ได้

วิธีการศึกษา

ทำาการเก็บตัวอย่างขนนกในช่วงเดือน

มิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.2554	 โดยตั้ง

ตาข่ายดักนกจำานวน	25	ผืนในพื้นที่จุดเก็บตัวอย่าง	

7	แห่งรอบพื้นที่ชุ่มนำ้าบึงบอระเพ็ด	 ในแต่ละเดือน

จะทำาการเก็บตัวอย่างพื้นที่ละ	2	วัน	โดยเปิดตาข่าย

ตั้งแต่เวลา	06.00	น.	-	12.00	น.	เมื่อได้นกมาแล้วจะ

ทำาการจำาแนกชนิดตามการจัดจำาแนกของ	Lekagul	

และ	Round	(1991)	จากนัน้ตดิเครือ่งหมายประจำาตวั

นกในนกแต่ละตวัและจำาแนกอปุนสิยัการกนิอาหาร

ของนกแต่ละชนิดตามขอบเขต	 (2541-2544)	ออก

เป็น	3	กลุ่ม	แบ่งเป็นนกกินพืช	นกกินสัตว์	และนก

ที่กินทั้งพืชและสัตว์	 จากนั้นเก็บขนหางคู่นอกสุด

ของนกประจำาถิ่นลงในถุงพลาสติกซิปโดยแยก

เป็นของนกแต่ละตัวเพื่อนำามาวิเคราะห์ในห้อง

ปฏิบัติการต่อไป

การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ใน

ห้องปฏิบัติการ

นำาตัวอย่างขนนกไปล้างในนำ้ากลั่นแบบ
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ไม่มีประจุ	 (deionized	 water)	 สลับกับอะซิโตน	

(acetone)	 จำานวน	 3	 รอบเพื่อกำาจัดสิ่งปนเปื้อน

ภายนอก	หลังจากนั้นนำาไปอบให้แห้งในตู ้อบที่

อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียสเป็นเวลา	24	ชั่วโมง	และ

นำาตัวอย่างที่ได้มาชั่งนำ้าหนัก	จากนั้นนำาไปย่อยด้วย	

65%	HNO
3
	 กับ	 30%	H

2
O

2
	 ในเครื่องไมโครเวฟ	

(Milestone	Model	 :	 ETHOS	 TC)	 จากนั้นนำา

สารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วด้วย

เครือ่งอะตอมมกิแอบซอร์ฟชัน่สเปคโตรโฟโตเมตรี

แบบไม่ใช้เปลวไฟ	 (Graphite	 Furnace	 Atomic	

Absorption	Spectrophotometer	(GFAAS))

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิ เคราะห ์หาปริมาณสารตะกั่วใน	

ขนนกประจำาถิ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุ ่มนำ้า

บึงบอระเพ็ดจำานวน	 74	 ตัว	 ในนก	 24	 ชนิดพันธุ์	

พบว่านกกนิพชืมกีารสะสมของสารตะกัว่มากทีส่ดุ	

โดยมากกว่านกกนิสตัว์และนกทีก่นิทัง้พชืและสตัว์

ตามลำาดับ	โดยที่นกกินพืช	นกกินสัตว์	และนกที่กิน

ทั้งพืชและสัตว์	มีค่าการสะสมของสารตะกั่วอยู่ใน

ช่วง	 0.88	 -	 40.83,	 0.18	 -	 28.09	และ	0.06	 -	 7.17	

ไมโครกรัมต่อกรัม	นำ้าหนักแห้ง	ตามลำาดับ	และมี

ค่าเฉลี่ย	14.44	±	2.73,	7.69	±	2.23	และ	2.84	±	0.74	

ไมโครกรัมต่อกรัม	นำ้าหนักแห้ง	ตามลำาดับ	ดังแสดง

ในตารางที่	 1	สำาหรับนกที่พบว่า	มีการสะสมของ

สารตะกั่วมากที่สุด	คือ	นกสีชมพูสวน	 โดยมีค่าอยู่

ในช่วง	40.83±	8.0	ไมโครกรัมต่อกรัม	นำ้าหนักแห้ง	

สำาหรบัความเข้มข้นของสารตะกัว่ทีพ่บในการศกึษา

ครัง้นี	้พบว่ามรีะดบัตำา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการศกึษา

ของนกทีอ่าศยัในเขตมลพษิ	แต่ในบางชนดิพนัธุพ์บ

ว่ามีค่าใกล้เคียงกับนกที่อาศัยในเขตอุตสาหกรรม		

ดงัแสดงในตารางที่	2	ซึง่แหล่งกำาเนดิของสารตะกัว่

ในพื้นที่อาจเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมการเดินเรือและ

การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชในพื้นที่เกษตกรรมที่มี

อยู่อย่างหนาแน่นรอบพื้นที่ชุ่มนำ้าบึงบอระเพ็ด

สรุปและข้อเสนอแนะ
การสะสมของสารตะกั่วในนกประจำาถิ่นที่

อาศัยและหากินในบริเวณพื้นที่ชุ่มนำ้าบึงบอระเพ็ด	

จ.นครสวรรค์	พบว่ามีการสะสมมากที่สุดในนกกิน

พชื	รองลงมาเป็นนกกนิสตัว์	และนกทีก่นิทัง้พชืและ

สัตว์	ตามลำาดับ	การศึกษาในครั้งนี้พบการปนเปื้อน

ของสารตะกัว่ในนกธรรมชาตมิค่ีาอยูใ่นระดบัตำา่เมือ่

เปรียบเทียบกับการศึกษาในเขตมลพิษ	 แต่ในบาง

ชนิดพันธุ ์พบว่ามีค่าการสะสมใกล้เคียงกับนก	

ที่อาศัยในเขตอุตสาหกรรม	ซึ่งควรมีการศึกษาที่	

ต่อเนือ่งเพือ่ตดิตามการปนเป้ือนของสารตะกัว่ทีอ่าจ

เกิดขึ้นได้ในระบบนิเวศพื้นที่ชุ ่มนำ้าบึงบอระเพ็ด	

และเพื่อความเข ้าใจมากขึ้นควรตรวจวัดการ	

ปนเปื้อนในตัวอย่างอื่น	ๆ	เพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยัฉบบันีไ้ด้รบัทนุสนบัสนนุจากศนูย์

ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา	

(อสพ.)สำานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สบว.)	สำานักงานคณะ

กรรมการอุดมศึกษา	(สกอ.)	กระทรวงศึกษาธิการ
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การสะสมของตะกั่วในขนนก	บริเวณพื้นที่ชุ่มนำ้าบึงบอระเพ็ด
กุลธิดา		อิทธิพร		และคณะ

ตารางที่	1	ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารตะกั่วในขนนก	 จำาแนกตามอุปนิสัยการกินอาหารบริเวณพื้นที่ชุ ่มนำ้า	

	 บึงบอระเพ็ด

อุปนิสัยการกินอาหารของนก จำานวนตัวอย่าง
ปริมาณของสารตะกั่ว	(µg/g	dry	weight)

Mean	±	SD Max. Min.

นกกินพืช 24 14.44	±	2.73 40.83 0.88

นกกินทั้งพืชและสัตว์ 17 2.84	±	0.74 7.17 0.06

นกกินสัตว์ 33 7.69	±	2.23 28.09 0.18

ตารางที่	2	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณสารตะกั่วในการศึกษาครั้งนี้กับงานวิจัยในพื้นที่ศึกษาอื่น	ๆ

 พื้นที่ศึกษา n Lead	(Pb) Reference
Bung	Boraphet	wetland,	Thailand	(This	study) 74 8.63	±	1.69 -
Badachu	Park,	Beijing,	China 20 7.43	±	0.45 Deng	et	al.	(2007)
Hackensack	Meadowlands,	New	jersey 29 1.08	±	0.14 Tsipoura	et	al.	(2008)
Polluted	site,	Antwerp,	Belgium 40 230.5	±	31.2 Janssens	et	al.	(2001)
Isle	of	San	Pietro,	Sardinia,	Italy. 25 1.38	±	0.81 Bianchi	et	al.	(2008)
Industrail,	Negev	desert,	Israel 10 15.4	±	14 Adout	et	al.	(2007)
Polluted	site,	Antwerp,	Belgium 		8 271	±	54 Dauwe	et	al.	(2002)
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บทความวิจัย

การปรับสภาพผิวด้วยสารเมทิลฟอร์เมต-เมทิลอะซิเตตเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
พันธะดึงระหว่างฐานฟันเทียมอะคริลิกและเรซินเสริมฐานอะคริลิกแบบนุ่ม

Chemical	Surface	Treatment	with	Methyl	Formate-Methyl	Acetate	to	
Increased	the	Tensile	Bond	Strength	between	Denture	Base	Resin	and
Acrylic	Soft	Lining	Resin

นนท์ธิดา	เล็กเลิศศิริวงศ์	1*		และ	ชัยรัตน์	วิวัฒน์วรพันธ์	1

Nonthida	Leklerssiriwong		and		Chairat	Wiwatwarapan																																																																																																					

Abstract
The	purpose	of	this	experimental	research	was	to	compare	the	tensile	bond	strength	of	heat	cured	acrylic	
denture	base	(Meliodent®),	treated	the	surfaces	with	methyl	formate-methyl	acetate	solutions	and	relined	
with	self	cured	acrylic	soft	lining	resin	(GC	Tissue	Conditioner®).	Forty	specimens	(n	=	10)	were	prepared	
according	to	ISO	10139-2:2009.	Group	1	(control)	was	untreated	surfaces.	Group	2-4	were	treated	with	
methyl	formate-methyl	acetate	solution	at	ratios	of	30:70,	25:75,	20:80	for	15	seconds,	respectively.	The	
tensile	bond	test	was	measured	by	the	Universal	Testing	Machine.	All	data	were	analyzed	statistically	by	
one-way	ANOVA	and	Tukey	HSD	test	(p	<	0.05).	All	treated	specimens	showed	significantly	higher	tensile	
bond	strength	than	control	group.	In	conclusion,	the	15-second	surface	application	of	a	mixture	of	methyl	
formate–methyl	 acetate	 at	 25:75%	v/v	 concentrations	 significantly	 increased	 the	highest	 tensile	bond	
strength.	The	result	of	this	study	could	be	a	new	material	that	practically	applied	to	increase	bond	strength	
when	dentists	need	to	reline	various	acrylic	denture	bases	with	acrylic	soft	lining	resin	in	their	practices.	

	 Keywords:	 Methyl	formate,	methyl	acetate,	acrylic	soft	lining	resin,	acrylic	denture	base,	
	 	 	 tensile	bond	strength

1	 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์	คณะทันตแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ	10330	
*	ผู้ให้การติดต่อ

	 Hatyai	Journal	10(2)	:	85-92
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงพันธะดึง	ของวัสดุฐานฟันเทียมอะคริลิก	

ชนิดบ่มด้วยความร้อนเมลิโอเดนท์®	 	ที่ได้รับการเสริมฐานด้วยวัสดุเรซิน	 เสริมฐานอะคริลิกแบบนุ่ม	ชนิดบ่มเอง	

จีซี	ทิชชู	คอนดิชันเนอร์	®	โดยมีการปรับสภาพผิวก่อนเสริมฐานด้วยสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซิเตต		

เตรียมชิ้นงานทดสอบจำานวน	40	ชิ้นตามมาตรฐานไอเอสโอ	10139-2:2009	โดยแบ่งเป็น	4	กลุ่ม	กลุ่มละ	10	ชิ้น	

ได้แก่	 กลุ่มที่	 1	 เป็นกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการปรับสภาพผิว	 กลุ่มที่	 2-4	ปรับสภาพผิวด้วยสารละลายเมทิลฟอร์เมต

และเมทิล	อะซิเตตที่มีอัตราส่วน	30:70,	25:75,	20:80	เป็นเวลา	15	วินาทีตามลำาดับ	ทดสอบความแข็งแรงพันธะ

ดึงด้วยเครื่องทดสอบสากล	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 และเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มด้วยทูคีย์	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	ผลการศึกษาพบว่า	ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะดึงของกลุ่ม

ที่ปรับสภาพผิวด้วยสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซิเตตทุกอัตราส่วนมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี	

นยัสำาคญัทางสถติ	ิ(p	<	0.05)	และกลุม่ทีป่รบัสภาพผวิด้วยสารละลายเมทลิฟอร์เมตและเมทลิอะซเิตตในอตัราส่วน	

25:75	 เป็นเวลา	 15	 วินาที	 	 มีค่าความแข็งแรงพันธะดึงที่เพิ่มขึ้นสูงสุดอย่างมีนัยสำาคัญ	 (p<0.05)	 สรุปได้ว่า		

การปรบัสภาพผวิด้วยสารละลายเมทลิฟอร์เมตและเมทลิอะซเิตตก่อนการเสรมิฐานเพิม่ความแขง็แรงพนัธะดงึให้

สงูขึน้	ทนัตแพทย์สามารถนำาไปประยกุต์ใช้ในทางคลนิกิเพือ่เพิม่ความแขง็แรงในการยดึตดิระหว่างฐานฟันเทยีม

อะคริลิกและเรซินเสริมฐานอะคริลิกแบบนุ่ม	และช่วยเพิ่มคุณภาพในการบดเคี้ยวของผู้ป่วยที่ใส่ฟัน

	 คำาสำาคัญ	:	เมทิลฟอร์เมต,	เมทิลอะซิเตต,	เรซินเสริมฐานอะคริลิกแบบนุ่ม,	ฐานฟันเทียมอะคริลิก,												

	 	 ความแข็งแรงพันธะดึง

บทนำา
การให้บริการประชาชนตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข	 ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน	

และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู ้สูงอายุเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เป็น

โครงการต่อเนือ่ง	ทีด่ำาเนนิการตามแนวพระราชดำาริ	

เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป	ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในปัญหาสุขภาพของผู ้สูงอายุที่มีผลต่อสุขภาพ

ร่างกาย	 จิตใจ	และคุณภาพชีวิต	 ผู้สูงอายุมักได้รับ	

การรักษาโดยการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้	 วัสดุที่

ทันตแพทย์นิยมใช้ทำาฐานฟันเทียม	คือ	พอลิเมทิล	

เมทาคลิเลต	(Poly	(methyl	methacrylate):	PMMA)	

หรืออะคริลิกเรซิน	 (acrylic	 resin)	หลังจากผู้ป่วย	

ใช้ฟันเทียมไประยะหนึ่งพบว่า	บริเวณสันกระดูกที่

รองรับฟันเทียมมีการละลายตัวอย่างต่อเนื่อง	 โดย

เกิดการละลายตัวบริเวณสันกระดูกล่างมากกว่า	

สันกระดูกบนประมาณ	 4	 เท่า	 (Tallgren,	 2003)		

ส่งผลทำาให้ฟันเทียมหลวม	สูญเสียเสถียรภาพที่ดี	

และเกิดการกดเจ็บบริเวณเนื้อเยื่อใต้ฐานฟันเทียม		

แต่ด ้วยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนั้น		

ผู้สูงอายุจะสามารถได้รับการทำาฟันเทียมชิ้นใหม่	

ได้ฟรี	 ต้องหลังจากการทำาฟันเทียมชิ้นเก่าเป็น	

ระยะเวลา	5	ปี	ดังนั้น	จึงจำาเป็นต้อง	มีการเสริมฐาน

ฟันเทยีมให้แก่ผูส้งูอาย	ุ		วสัดเุสรมิฐานฟันเทยีมแบบ

นุ ่มที่นิยมใช้มีทั้งชนิดที่เป็นอะคริลิกเรซินและ	

ซลิโิคน	ซึง่แบ่งตามลกัษณะของการบ่มตวัได้	2	แบบ	

คือ	 ชนิดบ่มเองและบ่มด้วยความร้อน	 (Powers		

และ	Wataha,	2008)	วสัดเุสรมิฐานฟันเทยีมแบบนุม่

นำามาใช้ในกรณทีีผู่ป่้วยใส่ฟันเทยีมซึง่มลีกัษณะแขง็

แล้วเจ็บ	 มีส่วนคอดบริเวณเนื้อเยื่อที่สัมผัสกับ	
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ฟันเทียม	หรือใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณ

เพดานปาก	 (Power	 and	 Sakaguchi,	 2006)	 วัสดุ	

เสริมฐานฟันเทียมแบบนุ่ม	 ใช้เพื่อช่วยดูดซับและ

กระจายแรงบดเคี้ยวลงสู่เนื้อเยื่อในช่องปาก	ทำาให้	

ผู ้ป่วยใส่ฟันเทียมได้สบายขึ้น	 และช่วยปรับปรุง

ประสทิธภิาพการทำางานตามหน้าที	่ของกล้ามเนือ้ที่

ใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร	 (Murata,	 2002;	 2008)	

มาตรฐานไอเอสโอ	 10139	 -	 2:2009	กำาหนดไว้ว่า		

การใช้วสัดเุสรมิฐานฟันเทยีมแบบนุม่เป็นระยะเวลา

มากกว่า	28	วัน	เรียกว่า	การใช้แบบระยะยาว	

การเสรมิฐานฟันเทยีมด้วยวสัดเุรซนิเสรมิ

ฐานอะครลิกิแบบนุม่ชนดิบ่มเอง	เป็นวธิทีีน่ยิมใช้ใน

ทางคลินิก	 เนื่องจากสะดวก	 รวดเร็ว	 ไม่ต้องนำา	

ฟันเทียมของผู้ป่วยไปผ่านกระบวนการทางห้อง

ปฏบิตักิาร	และผูป่้วยสามารถใส่ฟันเทยีมและใช้งาน

ได้ทันที	การเสริมฐานฟันเทียมจะต้องควบคุมให้ได้

ความหนาที่เหมาะสมซึ่งควรหนา	1.5	-	2	มิลลิเมตร	

(Power	 and	Sakaguchi,	 2006)	แต่พบว่าไม่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงมิติ	 อย่างมีนัยสำาคัญในทางคลินิก	

(Pow,	1998)

ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากการเสริมฐาน	

ฟันเทียมคือ	การยึดติดกับฐานฟันเทียมเดิมได้ไม่ดี	

(Mese	 and	Guzel,	 2008)	ทำาให้มีนำ้าลายซึมเข้าไป

บริเวณรอยต่อของวัสดุ	 เกิดการสะสมของเชื้อโรค	

และมีการแยกชั้นระหว่างวัสดุเสริมฐานกับฐาน	

ฟันเทยีม	(Takahashi	and	Chai,	2001)	มกีารปรบัปรงุ

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการยึดติดโดยการเพิ่ม	

พื้นผิวในการยึดเกาะที่ฐานฟันเทียมอะคริลิกด้วย	

กระบวนการทางกล	 เช่น	 การกรอพื้นผิวของฐาน	

ฟันเทียมด้วยหัวกรอ	 (Jagger	et	 al.,	 2002)	การเป่า

ด้วยอนุภาคที่ผิว	(Jacobson	et	al.,	1997;	Takahashi	

and	Chai,	2001)	และการทาสารเคมีที่ฐานฟันเทียม

ก่อนการเสรมิฐาน	เช่น	เมทลิเมทาครเิลต	(Takahashi	

and	Chai,	2001)	เมทลินีคลอไรด์	(Assmussen,	2000;	

Eiichi,	 2001;	Takahashi	 and	Chai,	 2001)	แต่พบ	

ว่าเมทิลีนคลอไรด์อาจเป็นสารก่อมะเร็ง	 (U.S.	

Department	 of	 Health	 and	 Human	 Services,	

National	Institutes	of	Health,	1986)	ส่วนเมทลิเมทา

คริเลตทำาให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ได	้ปัจจุบัน	

มีการใช้อะซิโตนและเอทิลอะซิเตตที่ปลอดภัย	

กว่ามาใช้แทน	 แต่พบว่ามีค่าแรงยึดติดน้อยกว่า	

เมทิลีนคลอไรด์	 (Shimisu,	2008)	จากผลการศึกษา

ของ	 Assmussen	 (2000)	 พบว่า	 เมทิลฟอร์เมต	

และเมทิลอะซิเตตมีค่าแรงยึดติดระหว่างวัสดุเสริม

ฐานชนิดแข็งกับวัสดุฐานฟันเทียมใกล้เคียงกับ	

เมทิลีนคลอไรด์และมีค่าแรงยึดติดสูงกว่าเอทิล	

อะซิเตต	

วัตถุประสงค์
	 เปรยีบเทยีบค่าความแขง็แรงพนัธะดงึของ

วัสดุฐานฟันเทียมอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อนที่

ได้รบัการเสรมิฐานด้วยวสัดเุรซนิเสรมิฐานอะครลิกิ

แบบนุม่ชนดิบ่มเอง	โดยมกีารปรบัสภาพผวิก่อนการ

เสริมฐานด้วยสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิล	

อะซิเตตในอัตราส่วนที่ต่างๆ	กัน

วิธีการวิจัย
	 การศึกษานี้เป็นการวิจัยในห้องปฏิบัติการ	

วิธีการทดสอบทำาตามมาตรฐานไอเอสโอ	 10139-

2:2009	รายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

และองค์ประกอบ	ตลอดจนบริษัทผู้ผลิต	แสดงใน

ตารางที่	1	
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ตารางที่	1	องค์ประกอบและบริษัทผู้ผลิตของวัสดุที่ใช้ในการวิจัย

Product	name Composition Lot	no. Manufacturer

Heat	cured	acrylic	resin

Meliodent®

Self	cured	acrylic	soft		

lining	resin	

GC	Tissue	Conditioner®

Methyl	formate

Methyl	acetate

Powder:		PMMA

Liquid:				MMA

Powder:	PEMA			60-80%

														PMMA		10-20%

Liquid:		Dibutoxyethyl					

Methacrylate														5%

Dibutyl	Sebacate	70-80%

Ethyl	alcohol							10-15%

Methyl	formate

Methyl	acetate

10NOV087

Powder:	1010061

Liquid:	1010041

S6246689

S6238911

Heraeus	Kulzer,	Hanau,	Germany

GC	Corporation,	Tokyo,	Japan

Merck	Schuchardt	OHG,	Germany

Merck	Schuchardt	OHG,	Germany

เตรียมแม่แบบเพื่อทำาแผ่นฐานฟันเทียม

อะคริลิก	 จากแผ่นพลาสติกใสโดยมีรูปร่างเป็น

สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างและยาว	25±3	มิลลิเมตร	

และหนา	3±0.5	มิลลิเมตร	นำามาลงปูนปลาสเตอร์

หินในภาชนะหล่อแบบทองเหลือง	 เพื่อเปลี่ยนเป็น

แผ่นฐานฟันเทียมอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน	

บ่มในนำ้าที่อุณหภูมิ	 73.9	องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา		

9	 ชั่วโมง	นำาแผ่นฐานฟันเทียมอะคริลิกออกจาก

ภาชนะหล่อแบบและขดัผวิทัง้สองด้านให้เรยีบ	และ

ได้ระนาบ	ด้วยกระดาษทรายนำา้เบอร์	500		ด้วยเครือ่ง

ขัดผิววัสดุที่ความเร็ว	 100	รอบต่อนาที	ด้านละ	30	

วินาที	 และล้างออกด้วยนำ้าสะอาด	 เป่าให้แห้ง	และ

ไม่สัมผัสบริเวณด้านที่จะทำาการยึดติด	นำาแผ่นฐาน

ฟันเทยีมอะครลิกิมาวดัให้ได้ขนาดตามทีร่ะบไุว้ด้วย

ดจิติอลเวอร์เนยีร์คาลปิเปอร์	และแช่ในนำา้กลัน่	37±1	

องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	28±2	วัน	ชิ้นงานทดสอบมี

จำานวน	40	ชิ้น	แบ่งเป็น	4	กลุ่ม	กลุ่มละ	10	ชิ้น	ได้แก่	

กลุ่มที่	 1	 เป็นกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการปรับสภาพผิว	

กลุ่มที่	 2-4	ปรับสภาพผิวด้วยสารละลายเมทิลฟอร์

เมตและเมทิลอะซิเตต	ที่มีอัตราส่วน	30:70,	25:75,	

20:80	 เป็นเวลา	 15	 วินาทีตามลำาดับ	 โดยเตรียม	

ชิ้นงานในแม่แบบโลหะที่ออกแบบพิเศษสามารถ

แยกชิน้ได้			ชิน้งานแต่ละชิน้จะมวีสัดเุรซนิเสรมิฐาน

อะครลิกิแบบนุม่ชนดิบ่มเองอยูภ่ายในวงแหวนแบบ

หล่อโลหะขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง	10±0.5	มลิลเิมตร	

หนา	3±0.25	มลิลเิมตร		ซึง่ยดึตดิอยูร่ะหว่างแผ่นฐาน

ฟันเทียมอะคริลิก	2	ชิ้น	ยึดชิ้นงานไว้ด้วยเครื่องมือ

ที่ทำาให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน	 เป็นเวลา	 1	 ชั่วโมง	ที่

อุณหภูมิ	 23±2	องศาเซลเซียส	นำาชิ้นงานออกจาก	

แม่แบบโลหะและนำาไปแช่ในนำ้ากลั่น	 37±1	องศา

เซลเซยีส	เป็นเวลา	23±1	ชัว่โมง	ก่อนทำาการทดสอบ	

นำาชิ้นงานมาทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบ	แรงดึง

แรงอัดระบบไฮดรอลิก	 ยึดชิ้นงานให้อยู่ในแนวดิ่ง	

ทดสอบด้วยความเร็ว	 10	 มิลลิเมตรต่อนาทีที่

อุณหภูมิห้อง	23	±	2	องศาเซลเซียส	ทดสอบโดยให้

แรงดึงจนชิ้นงานแตกหัก	นำาค่าแรงที่ได้มาคำานวณ
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การปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของฐานฟันเทียม
นนท์ธิดา			เล็กเลิศศิริวงศ์		และ		ชัยรัตน์		วิวัฒน์วรพันธ์

หาค่าความแข็งแรงพันธะดึงด้วยสูตร

ค่าความแข็งแรงพันธะดึง	(เมกกะปาสคาล)	 =
	 	ค่าแรงดึงสูงสุดที่ทำาให้ชิ้นงานแตกหัก	(นิวตัน)

	 	 							พื้นที่ผิวในการยึดติด	(ตารางมิลลิเมตร)

นำาค่าเฉลี่ยของค่าความแข็งแรงพันธะ	

ดึงมาวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดยีวและเปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ด้วยทคูย์ี	

ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 โดยใช้โปรแกรม	

เอสพีเอสเอสรุ่น	17.0

นำาชิน้งานทัง้หมดทีแ่ตกหกัมาวเิคราะห์หา

ตำาแหน่งทีเ่กดิการแตกหกัด้วยกล้องจลุทรรศน์ชนดิ							

สเตอรโิอกำาลงัขยาย	7	เท่า	ถ้าการแตกหกัเกดิบรเิวณ

รอยต่อระหว่างวัสดุทั้งสองชนิดเป็นการแตกหัก

แบบยึดติด	 (Adhesive	 failure)	ถ้าการแตกหักของ

ชิ้นงานเกิดภายในวัสดุฐานฟันเทียมและ/หรือวัสดุ

เสรมิฐานเป็นการแตกหกัแบบเชือ่มแน่น	(Cohesive	

failure)	และถ้าการแตกหกัเกดิทัง้บรเิวณรอยต่อและ

ทีว่สัดฐุานฟันเทยีม	และ/หรอืวสัดเุสรมิฐานเป็นการ

แตกหักแบบผสม	(Mixed	failure)	

นำาชิ้นงานแผ่นฐานฟันเทียมอะคริลิกด้าน	

ทีจ่ะทำาการยดึทัง้ก่อนและหลงัทาสารปรบัสภาพผวิ

มาวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราด	

ผลการวิจัย
ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะดึง	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	และรปูแบบการแตกหกัของวสัดฐุาน

ฟันเทียมอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อนกับวัสดุ

เรซินเสริมฐานอะคริลิกแบบนุ่มชนิดบ่มเอง	 โดยมี

การปรบัสภาพผวิก่อนการเสรมิฐานด้วยสารละลาย

เมทลิฟอร์เมตและเมทลิอะซเิตตในอตัราส่วนทีต่่างๆ	

กัน	แสดงในตารางที่	2

	 นำาข้อมูลที่วัดได้มาทำาการทดสอบการ	

กระจายตัวของข้อมูลด้วยวันแซมเปิลโครโมโก

รอฟสเมอนอฟ	พบว่า	 ข้อมูลมีการแจกแจงแบบ	

ปกติและทำาการทดสอบความเหมือนของความ

แปรปรวนด้วยการทดสอบ	 	 แบบเลอวีน	 	 พบว่า		

ค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง

ตารางที่	2	 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะดึง	(เมกะพาสคาล)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และรูปแบบการแตกหักของ

วัสดุฐานฟันเทียมอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อนกับวัสดุเรซินเสริมฐานอะคริลิกแบบนุ่มชนิดบ่มเอง	

โดยมกีารปรบัสภาพผวิก่อนการเสรมิฐานด้วยสารละลายเมทลิฟอร์เมตและเมทลิอะซเิตตในอตัราส่วน

ที่ต่างๆ	กัน

Group Surface	treatment
Mean	tensile	bond	

strength	±	SD	(MPa)*
Failure	types	(%)

Cohesive Mixed

1
2
3
4

						No	treatment
Methyl	formate	:	Methyl	acetate	30:70
Methyl	formate	:	Methyl	acetate	25:75
Methyl	formate	:	Methyl	acetate	20:80

0.70±0.07a

0.88±0.08b

1.14±0.17c

0.96±0.10b

70
90
60
90

30
10
40
10

*	ตัวอักษรเดียวกันนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	(p>0.05)
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กัน	 (p>0.05)	 และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดยีวทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ	

95	พบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะดึงของวัสดุ

ฐานฟันเทยีมอะครลิกิชนดิบ่มด้วยความร้อนทีม่กีาร

ปรับสภาพผิวก่อนการเสริมฐานด้วยสารละลาย

เมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซิเตตในอัตราส่วนที่	

ต่าง	ๆ 	กนั	และกลุม่ควบคมุมคีวามแตกต่างกนั	อย่าง

มนียัสำาคญัทางสถติอิย่างน้อย	1	คู	่เมือ่ทำาการทดสอบ

เพื่อหาประชากรที่มีค่าเฉลี่ยไม่เท่ากันด้วยทูคีย์		

พบว่าทุกกลุ่มทดลองที่มีการปรับสภาพพื้นผิวมีค่า

ความแข็งแรงพันธะดึงที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยสำาคญั	แต่กลุ่มที่ใช้สารละลายเมทิลฟอร์เมตและ

เมทิลอะซิเตตในอัตราส่วน	 30:70	 และ	 20:80		

เป็นเวลา	 15	 วินาที	 มีค่าความแข็งแรงพันธะดึงไม่

แตกต่างกัน	และกลุ่มที่ใช้สารละลายเมทิลฟอร์เมต

และเมทิลอะซิเตตในอัตราส่วน	 25:75	 เป็นเวลา		

15	วินาที	มีค่าความแข็งแรงพันธะดึงสูงสุดอย่างมี

นยัสำาคญั	เมือ่นำาไปวเิคราะห์รปูแบบการแตกหกัด้วย

กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอกำาลังขยาย	 7	 เท่า		

พบว่าการแตกหกัส่วนใหญ่ของทัง้กลุม่ควบคมุและ

กลุ่มทดลองเป็นแบบเชื่อมแน่น

การอภิปราย
	 จากผลการศึกษานี้พบว่า	 การปรับสภาพผิว

ก่อนการเสรมิฐานด้วยสารละลายเมทลิฟอร์เมตและ

เมทิลอะซิเตตให้ค่าความแข็งแรงพันธะดึงที่สูงกว่า

กลุ ่มควบคุม	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

Thunyakitpisal	และคณะ	(2011)	เมื่อใช้สารละลาย

เมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซิเตตทาที่ผิวของฐาน	

ฟันเทยีมก่อนการซ่อมแซมเป็นเวลา	15	วนิาที	จะได้

ค่าความต้านแรงดดัโค้งสงูกว่าการทาด้วยเมทลิเมทา

คริเลตที่ทันตแพทย์ใช้กันในคลินิกอย่างมีนัยสำาคัญ	

และเมื่อนำาวัสดุฐานฟันเทียมอะคริลิกชนิดบ่มด้วย

ความร้อนมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราดพบว่าสารละลายเมทิลฟอร์เมต	

และเมทิลอะซิเตตจะละลายผิวของฐานฟันเทียม	

อะคริลิกให้อ่อนตัวและระเหยไปทำาให้ผิวมีรูพรุน

จำานวนมาก	จากนั้นมอนอเมอร์ในวัสดุเสริมฐานมี

การแพร่ผ่านและแทรกซมึเข้าไปในชัน้พืน้ผวิทีบ่วม

ของฐานฟันเทยีม	เมือ่วสัดเุสรมิฐานเกดิปฏกิริยิาการ

เกิดพอลิเมอร์	 มอนอเมอร์ของวัสดุเสริมฐานเกิด

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์กับมอนอเมอร์ที่อยู่ที่ชั้น

พืน้ผวิของฐานฟันเทยีม	ทำาให้เกดิการยดึตดิระหว่าง

วสัดฐุานฟนัเทยีมกบัวสัดเุสรมิฐาน	พอลิเมอร์ทีเ่กิด

มลีกัษณะร่างแหพอลเิมอร์แบบสอดไขว้	(Takahashi	

และ	Chai,	2001	และ	Vallittu	และ	Ruyter,	1997)	

การศึกษานี้เลือกใช้สารละลายเมทิลฟอร์เมตและ

เมทลิอะซเิตตในการปรบัสภาพผวิของฐานฟันเทยีม

เนื่องจากมีความปลอดภัย	มีค่าความเป็นพิษน้อยซึ่ง

มีค่าขีดจำากัดของสารเคมีในอากาศบริเวณที่ทำางาน

เป็นเวลา	8	ชั่วโมงที่	100	และ	200	ส่วนในล้านส่วน

ตามลำาดับ	 เมื่อเทียบกับเมทิลเมทาคริเลต	 ที่มีค่า	

ตำ่ากว่าคือ	 50	 ส่วนในล้านส่วน	 (New	 Jersey	

Department	of	Health	and	Services,	2002,	20003,	

2004)	ทนัตแพทย์สามารถนำาสารปรบัสภาพผวินีไ้ป

ประยุกต์ใช้ในทางคลินิกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใน

การยึดติดระหว่างฐานฟันเทียมอะคริลิกและเรซิน	

เสรมิฐานอะครลิกิแบบนุม่และช่วยเพิม่คณุภาพชวีติ

ในการบดเคี้ยว	ของผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียม

กิตติกรรมประกาศ
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บทความวิจัย

ปัญหาการชำาระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์บริการอัล-อามาน	จำากัด
อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา

Loan	Repayment	Problems	of	Al-Arman	Service	Cooperative	Ltd.	
Members,	Sadao	District,	Songkhla	Province

ปรัชญา		อะหลี1

Prachaya	Alee

Abstract
The	objectives	of	this	research	were	to	study	the	loan	repayment	problems	of	Al-Arman	service	cooperative	
Ltd.	members,	Sadao	district,	 Songkhla	province	and	 to	 compare	 the	problems	of	Al-Arman	 service	
cooperative		ltd.	members	by	personal	factors	using	rating	scale	questionnaire.	The	data	in	this	study	were	
collected	via	questionnaire	distributed	to	249	people	who	are	the	members	of	Al-Arman	service	cooperative	
ltd.	The	data	were	later	analyzed	and	evaluated	by	using	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	
t-test	and	F-test	and	multiple	comparison	by	using	Scheffe’	method	was	used.	This	study	found	that	most	
of	the	members	were	female,	aged	between	31-40	years	old,	and	bachelor’s	degree	holders.	Moreover,	
majority	of	them	were	farmers	with	an	average	monthly	income	between	10,000	and	20,000	baht.	The	
members	of	Al-Arman	service	cooperative		ltd.	had	the	highest	level	of	the	recommended	practices	in	the	
use	of	credit	and	the	payment	of	principal	and	profit	from	the	authorities.	They	followed	the	purposes	as	
agreed	in	the	contract.	Most	members	did	not	receive	a	warning	/	phone	call	from	a	cooperative	in	the	past	
monthly	repayment	schedule.	They	repaid	punctually	and	contacted	the	cooperative	staffs	on	unpaid	debts	
on	schedule.	The	members	of	Al-Arman	service	cooperative	ltd.	had	the	high	level	of	the	overall	ability	to	
pay	the	loan	and	had	the	moderate	level	of	the	loan	repayment	problems.	The	comparison	of	the	loan	
repayment	problems	of	Al-Arman	service	cooperative	ltd.	members	found	that	the	members	who	were	
different	in	gender	and	occupation	were	overall	not	different.	While	the	members	who	were	difference	in	
age,	educational	level	and	income	were	overall	statislically	different.	

	 Keywords	:	Loan	repayment	problems,	service	cooperative

1	 สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	คณะรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา		
	 90110
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการชำาระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์บริการอัล-อามาน	จำากัด	และ

เปรียบเทียบปัญหาการชำาระหนี้ของสมาชิกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า	

(Rating	Scale)	กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์บริการอัล-อามาน	จำากัด	ผู้วิจัยได้กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรของ	ทาโร	ยามาเน่	 (Taro	Yamane)	 ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น	249	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่	ค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test	และทดสอบความแตกต่างรายคู่

ด้วยวิธีการของ	Scheffe	ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุระหว่าง	31	 -	40	ปี	จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ประกอบอาชีพเกษตรกร	และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	10,000	 -	 20,000	บาท	สมาชิกสหกรณ์ได้

รับคำาแนะนำาถึงวิธีปฏิบัติในการใช้สินเชื่อและการชำาระเงินต้นและกำาไรจากเจ้าหน้าที่ในระดับดีมาก	สมาชิกมีการ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้ในการทำาสัญญากับสหกรณ์	 สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเตือน/โทร

ทวงถามจากสหกรณ์ในรอบเดือนของกำาหนดการชำาระคืนเงิน	สมาชิกส่วนใหญ่นำาเงินจากรายได้ในการประกอบ

อาชีพมาชำาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามกำาหนดเวลา	 และสมาชิกส่วนใหญ่จะรีบติดต่อขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่

สหกรณ์เมือ่ไม่ได้ชำาระหนีต้ามกำาหนด	สมาชกิมคีวามสามารถในการชำาระหนีข้องสหกรณ์บรกิารอลั-อามาน	อำาเภอ

สะเดา	จงัหวดัสงขลา	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	และมปัีญหาการชำาระหนีข้องสหกรณ์บรกิารอลั-อามาน	อำาเภอสะเดา	

จงัหวดัสงขลา	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างพบว่า	สมาชกิทีม่เีพศและอาชพีต่างกนัมปัีญหา

ในการชำาระหนี้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	ส่วนอายุ	ระดับการศึกษา	และรายได้ต่างกัน	มีปัญหาในการชำาระหนี้

ของสมาชิกสหกรณ์บริการอัล-อามาน	จำากัด	แตกต่างกัน

	 คำาสำาคัญ	:	การช�าระหนี้,	สหกรณ์บริการ

บทนำา
สหกรณ์อัล-อามาน	จำากัด	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.2537	

ตั้งอยู่ที่	อ.สะเดา	จ.สงขลา	ภายใต้ชื่อ	“ร้านสหกรณ์	

อัล-อามาน	 จำากัด”	 โดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็น

สมาชิกก่อตั้ง	 และเปิดรับสมาชิกร้านสหกรณ์ฯ		

เรื่อยมา	จนกระทั่งเมื่อวันที่	 7	สิงหาคม	2537	ทาง

ร้านสหกรณ์อลั-อามาน	จำากดั	ได้จดัให้มกีารประชมุ

สมาชิกขึ้นมาเพื่อเข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อ

กรมส่งเสริมสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ภายใต้ชื่อ	“ร้านสหกรณ์อัล-อามาน	จำากัด”	(ต่อไปนี้

จะเรยีกว่าสหกรณ์ฯ)	และนายทะเบยีนสหกรณ์ได้รบั

จดทะเบยีนสหกรณ์	เมือ่วนัที	่15	กนัยายน	พ.ศ.2537	

เลขทะเบยีนที	่ร.052637	โดยสามารถเปิดดำาเนนิการ

เป็นร้านสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 ซึ่ง	

มีสมาชิกก่อตั้งแรกเริ่มจำานวน	 88	 คน	 โดยมีทุน	

เรือนหุ้นระยะเริ่มแรกทั้งสิ้น	189,400	บาท	และเปิด

ให้บริการซื้อขายสินค้าและบริการทางการเงินแก่

สมาชิกและบุคคลทั่วไปภายใต้ร้านสหกรณ์	“ปลอด

ดอกเบี้ย”

ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์บริการอัล-

อามาน	จำากัด	ระหว่างปี	พ.ศ.2550	ถึงปี	พ.ศ.2553	มี

ผลการดำาเนินงานที่ขาดทุน	และในปี	พ.ศ.2551	กับ	

ปี	พ.ศ.2553	ถึงแม้จะมีกำาไร	แต่สหกรณ์ฯ	ก็ยังมีผล	

การดำาเนินงานที่ขาดทุนสะสมจากปี	พ.ศ.2550	การ

ที่สหกรณ์ฯ	 มีผลการดำาเนินงานขาดทุนปีเว้นปี	

เนื่องจากสหกรณ์	 ต้องการกำาไรที่จะมาจัดสรรเพื่อ

จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกในปีที่มีผลการ

ดำาเนินงานมีกำาไร	 เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้	
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กับสมาชิกของสหกรณ์ฯ	 และนำาเงินมาฝากกับ	

สหกรณ์ฯ	อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากสหกรณ์ฯ	มีรายได้หลักจากการ

ปล่อยสนิเชือ่และการรบัชำาระหนี	้ดงันัน้เมือ่สมาชกิ

ที่เป็นลูกหนี้ผิดนัดการชำาระหนี้	 ฉะนั้นจึงมีผล	

กระทบต่อสหกรณ์ฯ	ที่ควรจะมีรายได้กลับเข้ามา		

อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนับจากปี		

พ.ศ.2551	ถึงปี	พ.ศ.2553	ก็เพิ่มสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

1.	ศึกษาปัญหาการชำาระหนี้ของสหกรณ์ฯ

2.	เพือ่เปรยีบเทยีบปัญหาการชำาระหนีข้อง

สมาชิกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านประชากร	 :	 สมาชิกของ	

สหกรณ์บริการอัล-อามาน	จำากัด	 จำานวน	658	คน	

(รายงานกิจการประจำาปี	พ.ศ.2553)

ขอบเขตด้านเนื้อหา	 :	 การวิจัยในครั้งนี้

เป็นการศึกษาปัญหาด้านการชำาระหนี้ของสมาชิก

สหกรณ์ฯ

แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด

	 แนวคิดเกี่ยวกับสินเชื่อ

สนิเชือ่	หมายถงึ	อำานาจในการเข้าถงึการใช้

สินค้าและบริการ	 โดยสัญญาว่าจะชดใช้คืนใน

อนาคต	 โดยสินเชื่ออาจอยู ่ในรูปของสินค้าและ

บริการ	 หรือในรูปของเงินก็ได้	 เนื่องจากในทาง

เศรษฐศาสตร์มองว่าหน่วยเศรษฐกิจในระบบ

เศรษฐกิจนั้นอาจมีลักษณะการใช้ทรัพยากรที่ไม่

สมดลุกนั	บางหน่วยเศรษฐกจิอาจมคีวามต้องการใช้

สินค้าและบริการมากกว่าทรัพยากรที่ตนมีอยู่ใน

ปัจจุบัน	ขณะที่บางหน่วยเศรษฐกิจอาจมีทรัพยากร

เหลือใช้เกินความต้องการ	หากมีการโอนทรัพยากร

ส่วนทีเ่หลอืใช้ไปให้ผูท้ีม่คีวามต้องการใช้กจ็ะก่อให้

เกิดประโยชน์	ทางกฎหมายเรียกหน่วยเศรษฐกิจที่

เป็นผู้รับทรัพยากรนั้นว่าลูกหนี้	 และเรียกหน่วย

เศรษฐกิจที่เป็นผู้ให้ยืมทรัพยากรนั้นว่าเป็นเจ้าหนี้

หรือผู้ให้สินเชื่อ

สินเชื่อมีส่วนทำาให้อุปสงค์มวลรวมใน

ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้	 สมมติกรณี

เศรษฐกิจแบบปิด	หากปัจจัยการผลิตได้รับรายได้

จากการผลิต	 ส่วนหนึ่งนำาไปใช้จ ่ายเพื่อให้เกิด	

เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ	 เกิดการผลิตและ

รายได้แก่ปัจจัยการผลิตต่อเนื่องไปเรื่อยๆ	 แต่เงิน	

อีกส่วนหนึ่งกลายเป็นเงินออมซึ่งเป็นส่วนรั่วไหล

ออกจากระบบ	 เนื่องจากไม่ได้ถูกนำาไปใช้จ่าย	หาก

เป็นเช่นนี้	 ในที่สุดรายได้หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมก็

จะลดลง	 เพราะมีแต่ส่วนรั่วไหลออกจากเศรษฐกิจ	

ภาคสินเชื่อจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยอัดฉีดเงิน

เหล่านีก้ลบัเข้าสูร่ะบบผ่านตลาดสนิเชือ่	ซึง่เป็นการ

นำาเงินออมกลับออกมาใช้จ่ายใหม่	โดยอาจอยู่ในรูป

ของการให้กู้แก่รัฐบาลผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐบาล	

หรือการให้สินเชื่อแก่ประชาชน

สำาหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 หาก

สมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่	 สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มอุปสงค์มวลรวม	ทำาให้เกิดแรง

กดดันต่อราคาเพิ่มขึ้นหรือเกิดเงินเฟ้อได้	 แต่หาก

เป็นการให้สินเชื่อเพื่อนำาไปลงทุนในการผลิตซึ่งมี

ผลิตภาพสูง	 อาจทำาให้อุปทานมวลรวมเกิดการ	

ขยายตัวสอดรับกับอุปสงค์มวลรวมที่เพิ่มขึ้น	 เป็น

ผลให้ภาวะเงินเฟ้อไม่เกิดขึ้น	 หรืออาจถึงขั้นเกิด

ภาวะเงินฝืดก็เป็นได้

	 แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์

	 สหกรณ์	คือการที่บุคคลมารวมตัวกันไม่

น้อยกว่า	10	คนด้วยความสมัครใจ	ดำาเนินกิจการที่
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เป็นเจ้าของร่วมกันตามหลักการช่วยตนเองและ	

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	มจีดุมุง่หมายร่วมกนั	และมี

การควบคมุตามแนวทางประชาธปิไตยภายใต้	พ.ร.บ.	

สหกรณ์	พ.ศ.2542	 ในการทำานิติกรรม	 เพื่อสนอง

ความต้องการและความมุง่มัน่ร่วมกนัทางเศรษฐกจิ	

สงัคม	และวฒันธรรม	(ประพนัธ์	เศวตนนัทน์,	2538)

สหกรณ์เป็นความหวังของเกษตรกรที่มี

ปัญหาทางเศรษฐกิจ	 โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของ	

การช่วยตนเอง	ด้วยการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	หรอื	

การช่วยตนเองโดยการรวมพลังเป็นขบวนการทาง

สงัคมและทางเศรษฐกจิ	จดัตัง้เป็นองค์การทางธรุกจิ	

ยึดคติแต่ละคนเพื่อหมู่คณะและหมู่คณะเพื่อแต่ละ

คน	ความสำาเร็จทางเศรษฐกิจของชุมชนอันเกิดจาก

การสหกรณ์นั้น	 ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน	

ในชมุชน	ทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมไปพร้อม	ๆ 	กนั

แนวคิดการจัดตั้งสหกรณ์ในประเทศไทย

นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2435	 ประเทศไทยได้	

เริ่มติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น	 มีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสาธารณูปโภค	ด้านสังคม	

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ	มีการเปลี่ยนแปลงระบบ

เศรษฐกจิแบบเลีย้งตวัเอง	(subsistance	economy)	ไป

สูร่ะบบเศรษฐกจิแบบการค้าแลกเปลีย่น	(exchange	

economy)	ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน

เกษตรกรรม	มคีวามต้องการเงนิทนุในการขยายการ

ผลติและการครองชพีเพิม่มากขึน้	แต่เกษตรกรทีไ่ม่มี

เงินทุนเป็นของตนเองมักไปกู้ยืมเงินจากนายทุน	

ทำาให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูกนายทุน

เอารดัเอาเปรยีบ	เมือ่ทำานาได้ผลผลติมากต้็องขายใช้

หนี้ให้นายทุนเกือบหมด	และถ้าปีใดสภาพดินฟ้า

อากาศไม่เอื้ออำานวย	 ผลผลิตเสียหาย	 ก็จะทำาให้	

หนี้สินเพิ่มมากขึ้น	 รัฐบาลได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหา

ของเกษตรกรโดยการจัดให้เงินกู้ไปลงทุน	แต่ต้อง

ติดขัดเรื่องหลักประกันเงินกู้

สหกรณ์ในประเทศไทยได้ควบสหกรณ์	

หาทุนเข้าด้วยกัน	 โดยทางราชการได้ออกพระราช

บัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.2511	เปิดโอกาสให้สหกรณ์หา

ทุนขนาดเล็กที่ดำาเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว	รวมกัน

เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่	ขยายการดำาเนินธุรกิจเป็น

แบบอเนกประสงค์	สหกรณ์หาทนุจงึแปรสภาพเป็น

สหกรณ์การเกษตรมาถึงปัจจุบัน

สหกรณ ์ ได ้พัฒนามาอย ่ างต ่อ เนื่ อง		

โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	

เริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.2459	 ได้มี	

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลง	ปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์	

พ.ศ.2542	 เป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้สหกรณ์	

เป็นไปอย่างถกูต้อง	เปิดโอกาสให้ประชาชนทกุสาขา

อาชีพที่มีวัตถุประสงค ์ร ่ วมกันเพื่ อส ่ง เสริม	

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	 โดยวิธีช่วย

ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ได้กำาหนด

ประเภทสหกรณ์ไว้ 	 7	 ประเภท	 ประกอบด้วย		

สหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์นิคม	สหกรณ์ประมง	

สหกรณ์ออมทรัพย์	สหกรณ์ร้านค้า	สหกรณ์บริการ	

และสหกรณ์เครดติยเูนยีน	ซึง่ผลการดำาเนนิงานของ

สหกรณ์ได้สร้างความเชื่อถือ	 เป็นที่ไว้วางใจของ

สมาชกิ	จนทำาให้จำานวนสหกรณ์และสมาชกิเพิม่ขึน้

ทุกปี	 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,	 กรมส่งเสริม

สหกรณ์,	2550)

วิธีการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	มี

แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์บริการอัล-อามาน	 จำากัด	 658	 คน	ขนาด	

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	คำานวณหากลุม่ตวัอย่าง

โดยสูตรของทาโร	ยามาเน่	 	 (Taro	Yamane,	 1988;	
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อ้างอิงจาก	พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2543)	ได้กลุ่มตัวอย่าง

จำานวน	 249	 คน	 ตามสัดส่วนของกลุ ่มตัวอย่าง

สมาชิกสหกรณ์ฯ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบ	

สอบถามที่สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด	 เพื่อเป็น	

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออกเป็น	3	

ตอน

ตอนที่	1	 เป ็นข ้อมูลทั่วไปของสมาชิก	

สหกรณ์บริการอัล-อามาน	 จำากัด	 อำาเภอสะเดา	

จังหวัดสงขลา	จำานวน	5	ข้อ

ตอนที่	2	 ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อสมาชิก	

สหกรณ์บริการอัล-อามาน	 จำากัด	 อำาเภอสะเดา	

จังหวัดสงขลา

ตอนที่	3	 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถใน

การชำาระหนี้และปัญหาการชำาระหนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	ผูว้จิยัได้ดำาเนนิการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยขอความร่วมมอืจากพนกังาน

สหกรณ์ฯ	ในการอำานวยสถานที่เพื่อให้สมาชิกตอบ

แบบสอบถามของผู ้วิจัย	 โดยผู ้วิจัยได้ไปจัดเก็บ

แบบสอบถามด้วยตนเอง	แล้วนำาแบบสอบสอบถาม

ที่ได้มาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวเิคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	

สำาเร็จรูปประมวลผลค่าทางสถิติ

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	

เป ็นแบบตรวจสอบรายการเพื่อให ้ เลือกตอบ	

วเิคราะห์ข้อมลูด้วยการแจกแจงความถี	่(Frequency)	

และค่าร้อยละ	(Percentage)	ปัญหาการชำาระหนีข้อง

สมาชิกสหกรณ์บริการอัล-อามาน	 จำากัด	 อำาเภอ

สะเดา	 จังหวัดสงขลา	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา	

ค่าเฉลี่ย	 (X)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	

เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปรอสิระและ

ตวัแปรตามโดยใช้	t-test,	F-test	และ	วเิคราะห์ปัญหา

อปุสรรคและข้อเสนอแนะโดยใช้ค่าร้อยละและการ

จัดลำาดับ

ผลการวิจัย
	 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม

	 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ	

ผู้ตอบแบบสอบถาม	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	

คิดเป็นร้อยละ	65.50	อายุระหว่าง	31	-	40	ปี	คิดเป็น

ร้อยละ	35.30	มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี	คดิ

เป็นร้อยละ	 46.20	อาชีพเกษตรกร	คิดเป็นร้อยละ	

23.70	และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	10,000	 -	 20,000	

บาท	คิดเป็นร้อยละ	50.60

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของผู ้ตอบแบบ	

สอบถาม

สมาชกิสหกรณ์ฯได้รบัคำาแนะนำาวธิปีฏบิตัิ

ในการใช้สินเชื่อและการชำาระเงินต้นและกำาไรจาก

เจ้าหน้าที่ในระดับดีมาก	 คิดเป็นร้อยละ	 47.00	

สมาชิกมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกัน

ไว้ในการทำาสญัญากบัสหกรณ์ฯโดยมกีารปฏบิตัจิรงิ	

70	 -	 90	 เปอร์เซ็นต์	 คิดเป็นร้อยละ	 43.80	สมาชิก	

ส่วนใหญ่ไม่ได ้รับการเตือน/โทรทวงถามจาก	

สหกรณ์ฯ	ในรอบเดอืนของกำาหนดการชำาระคนืเงนิ	

คิดเป็นร้อยละ	 44.20	สมาชิกส่วนใหญ่นำาเงินจาก	

รายได้ในการประกอบอาชีพมาชำาระหนี้ให้แก่	

สหกรณ์ฯตามกำาหนดเวลา	 คิดเป็นร้อยละ	 36.90	

สมาชิกส่วนใหญ่จะรีบติดต่อขอคำาแนะนำาจาก	

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯเมื่อไม่ได้ชำาระหนี้ตามกำาหนด		

คิดเป็นร้อยละ	43.80
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ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการชำาระ

หนี้ของสมาชิกสหกรณ์บริการอัล-อามาน	จำากัด

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถใน	

การชำาระหนี้ของสหกรณ์บริการอัล-อามาน	อำาเภอ

สะเดา	จังหวัดสงขลา	มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.63	

มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก	 เมื่อแยกเป็น	

รายข้อ	สมาชกิมคีวามสามารถในการชำาระคนืเมือ่ถงึ

กำาหนดชำาระ	มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.94	มีความ

สามารถในการปิดบัญชีก ่อนหมดสัญญา	 มีค ่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.73	 มีความสามารถในการ

ชำาระคนืจนครบสญัญา	มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั	3.54	

และมีความสามารถในการนำาเงินไปลงทุนในการ

ประกอบอาชพีแล้วได้ผลตอบแทน	มค่ีาคะแนนเฉลีย่

เท่ากับ	3.34

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการชำาระหนี้ของ

สมาชิกสหกรณ์บริการอัล-อามาน	จำากัด

ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาการชำาระหนี้

ของสหกรณ์บรกิารอลั-อามาน	อำาเภอสะเดา	จงัหวดั

สงขลา	มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.14	มีค่าคะแนน

เฉลี่ยอยู ่ในระดับปานกลาง	 เมื่อแยกเป็นรายข้อ		

พบว่า	สมาชกิมปัีญหาเกีย่วกบัเหตจุำาเป็นต้องใช้จ่าย

ในครอบครวั	มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั	3.71	มปัีญหา

เกี่ยวกับการนำาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์	 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.75	มีปัญหาเกี่ยวกับการให้

ความสำาคัญกับการชำาระหนี้ภายนอกสหกรณ์ก่อน	

มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั	3.31	มปัีญหาเกีย่วกบัการมี

ภาระหนีส้นิมากเกนิไป	ทำาให้รายได้ไม่พอชำาระ	มค่ีา

คะแนนเฉลีย่เท่ากบั	3.39	มปัีญหาเกีย่วกบัการนำาเงนิ

ไปลงทุนและขาดทุน	มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	2.78	

และมีปัญหาเกี่ยวกับการบิดพลิ้วไม่ชำาระหนี้	 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	1.91

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัญหาการ

ชำาระหนี้ของสมาชิกตามปัจจัยส่วนบุคคล

สมาชิกของสหกรณ์บริการอัล-อามาน	

อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	ที่มีเพศ	อายุ	ระดับการ

ศึกษาต่างกัน	มีปัญหาการชำาระหนี้ที่แตกต่างกัน

สมาชิกสหกรณ์บริการอัล-อามานที่มี	

อายุต่างกัน	มีปัญหาการชำาระหนี้แตกต่างกัน	 เมื่อ

ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของปัญหา

การชำาระหนี้ของสมาชิก	 จำาแนกตามอายุ	 พบว่า	

สมาชิกที่มีอายุ	51	-	60	ปี	กับสมาชิกที่มีอายุมากกว่า	

60	ปี	มีปัญหาการชำาระหนี้แตกต่างกัน

สมาชิกสหกรณ์บริการอัล-อามานที่มี

ระดับการศึกษาต ่างกันมีป ัญหาการชำาระหนี้		

แตกต่างกัน	 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็น

รายคู่ของปัญหาการชำาระหนี้ของสมาชิก	 จำาแนก

ตามระดับการศึกษา	พบว่า	 สมาชิกที่มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	 กับ

สมาชิกที่มีการศึกษาระดับปริญญาตร	ีมีปัญหาการ

ชำาระหนี้แตกต่างกัน

สมาชิกสหกรณ์บริการอัล-อามานที่มี	

รายได้ต่างกัน	มีปัญหาการชำาระหนี้แตกต่างกันเมื่อ

ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของปัญหา

การชำาระหนี้ของสมาชิก	 จำาแนกตามรายได้	พบว่า	

สมาชิกที่มีรายได้ตำ่ากว่า	10,000	บาท	กับสมาชิกที่มี

รายได้	20,001	-	30,000	บาท	มีปัญหาการชำาระหนี้

แตกต่างกัน

ส่วนสมาชกิสหกรณ์บรกิารอลั-อามานทีม่ี

อาชีพต่างกัน	มีปัญหาการชำาระหนี้ไม่แตกต่างกัน

การอภิปรายผล
ปัญหาการชำาระหนี้ของสหกรณ์บริการ

อัล-อามาน	อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	อยู่ในระดับ

ปานกลาง	สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	เพศและ
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ปัญหาการชำาระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์บริการอัล-อามาน	
ปรัชญา		อะหลี

อาชีพที่ต่างกันมีปัญหาในการชำาระหนี้ของสมาชิก

สหกรณ์บริการอัล-อามาน	จำากัด	ไม่แตกต่างกัน	ไม่

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ส่วนอายุ	 ระดับการ

ศึกษา	 รายได้ต่างกัน	มีปัญหาในการชำาระหนี้ของ

สมาชกิสหกรณ์บรกิารอลั-อามาน	จำากดัแตกต่างกนั	

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	บัวคำา	แก้วปัญญา	(2550)	ที่ได้ศึกษาปัจจัย

ที่มีผลต่อการชำาระหนี้เงินกู ้ของเกษตรกรลูกค้า	

ธ.ก.ส.	 หน่วยอำาเภอนำ้าขุ ่น	 สาขานำ้ายืน	 จังหวัด

อุบลราชธานี	พบว่า	จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัต่างๆ	ทีม่ผีลต่อการชำาระหนีเ้งนิกูข้อง

เกษตรกรลูกค้า	พบว่า	รายได้จากการเกษตรในรอบ

ปีการผลติมคีวามสมัพนัธ์กบัการชำาระหนีเ้งนิกูข้อง

เกษตรกรลูกค ้า 	 หมายความว ่า เกษตรกรที่มี	

รายได้การเกษตรในรอบปีการผลติทีแ่ตกต่างกนัย่อม

มคีวามสามารถในการชำาระหนีท้ีแ่ตกต่างกนั	สมาชกิ

ส่วนใหญ่ของสหกรณ์บริการอัล-อามาน	จำากัด	นั้น

มีอาชีพเกษตรกร	และแหล่งเงินที่นำามาชำาระหนี้ให้

แก่สหกรณ์ฯตามกำาหนดเวลาคือรายได้ที่ได้จากการ

ประกอบอาชพี	รวมทัง้ผลการศกึษาทีว่่าสมาชกิได้มี

การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้ในการ

ทำาสัญญากับสหกรณ์นั้น	สอดคล้องกับการศึกษา

ของ	 รัศมี	 สว่างผล	 (2544)	ที่ได้ทำาการศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่มีผลต่อการชำาระหนี้คืนของเกษตรกรลูกค้า

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ใน

อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	พบว่า	ร้อยละ	90	ของ

สมาชิกกลุ ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรนั้นใช้เงินกู้ได้ตามวัตถุประสงค์	

ปัญหาในการชำาระหนี้สมาชิกสหกรณ์คือ	 มีเหตุ

จำาเป็นต้องใช้จ่ายในครอบครัว	 พบว่าเรื่องที่เป็น

อปุสรรคมากได้แก่	การมค่ีาใช้จ่ายในครวัเรอืนสงู	ซึง่

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	รศัม	ีสว่างผล	(2544)	

ที่ได้ทำาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการชำาระหนี้

คืนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร	 ในอำาเภอรัตภูมิ	 จังหวัดสงขลา	

พบว่า	ความสามารถในการชำาระหนี้นั้นมีสาเหตุมา

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตำ่าทำาให้มีรายได้น้อย		

หนี้นอกระบบ	และภัยธรรมชาติ	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	

สภาพเศรษฐกิจของสมาชิกนั้นมีผลต่อการชำาระ	

หนี้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	สหกรณ์บรกิารอลั-อามาน	จำากดั	ควรมกีาร

เพิ่มเติมความรู้โดยการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ใน

ด้านการให้บริการกู้ยืม	 และเน้นถึงการวิเคราะห์

ความสามารถ	 ศักยภาพของสมาชิก	 ในประเด็น	

รายได้-รายจ่ายทั้งหมดในครัวเรือน	และรายได้ใน

ครวัเรอืนคงเหลอืสทุธิ	เพือ่ใช้ประกอบการพจิารณา	

กำาหนดระยะเวลาและจำานวนเงินที่ต้องชำาระคืน	

เงนิกูท้ีม่คีวามเหมาะสมให้สมาชกิ	จากการศกึษาพบ

ว่า	สมาชิกที่ชำาระหนี้ไม่ได้	 อาจเนื่องมาจากต้องนำา	

รายได้ส่วนใหญ่ไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	ดังนั้น

เจ้าหน้าทีค่วรแนะนำาให้สมาชกิมกีารวางแผนการใช้

เงินให้ถูกต้อง	 โดยจัดสรรรายได้ที่มีออกเป็นส่วนๆ	

ตามความเหมาะสม	 เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพสู งสุด 	 และมีการแบ ่ งรายได ้	

ส่วนหนึ่งเพื่อไปชำาระหนี้ 	 เจ ้าหน้าที่ควรมีการ	

ส่งมอบหนังสือแจ้งให้สมาชิกที่มีหนี้เงินกู ้ที่ถึง

กำาหนดชำาระให้ทราบล่วงหน้า	 และควรมีการออก

ไปติดตามเร่งรัด	ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำาระเงินคืน

เงินกู้	ทุกๆ	ราย	รายละ	1-2	ครั้ง

ข้อเสนอแนะสำาหรบัการทำาวจิยัครัง้ต่อไป

	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการชำาระคืน

เงนิกูส้นิเชือ่ของหน่วยงานอืน่ในพืน้ทีใ่กล้เคยีง	เพือ่

ให้ทราบถึงสภาพปัญหาในพื้นที่มากขึ้น	 การวิจัย
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เกีย่วกบัเรือ่งหนีส้นิของสมาชกิสหกรณ์น่าจะมกีาร

วิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพร่วมกัน	 เพราะลักษณะ

นิสัยใจคอ	สังคม	 จารีต	ประเพณี	 วัดออกมาเป็น	

เชิงปริมาณได้น้อย	 เพราะจากการสังเกตของผู้วิจัย	

การชำาระหนี้ของสหกรณ์บางกลุ่มถ้าชำาระหนี้ได้ดี

จะดีทั้งหมู่บ้าน	 อาจจะเกิดการเลียนแบบ	การเอา	

เยี่ยงอย่าง	หรือเป็นประเพณี	หรือความอายในหมู่

สมาชิกด้วยกัน
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บทความวิจัย

ผลของการใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้ต่อความวิตกกังวล
ของหญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

The	Effect	of	Relaxation	Technique	and	Education	on	Anxiety	in	
Pregnant	Female	Labor	with	Preterm	Labor

วารุณี	โสตะทวิ1*,		ฐิติพร	อิงคถาวรวงศ์1		และ	ศศิกานต์	กาละ1

Warunee	Sotatawi,	Thitiporn	Ingkathawornwong	and	Sasikarn	Kala

Abstract
This	quasi-experimental	study	aimed	to	investigate	the	effect	of	relaxation	technique	with	instruction	on	
anxiety	in	pregnant	workers	with	preterm	labor.	The	sample	consisted	of	50	pregnant	workers	with	preterm	
labor	receiving	treatment	at	the	division	of	delivery	room,	Songkla	Hospital	and	randomly	assigned	into	
two	groups	:	the	experimental	group	(n	=	25)	and	the	control	group	(n	=	25).	The	control	group	received	
routine	care	instruction	and	the	experimental	group	received	relaxation	technique	and	education	from	the	
researcher.	The	instruments	for	collection	consisted	of	three	parts	:	the	demographic	data	questionnaire,	
Spielberger’s	Trait	Anxiety	Inventory	and	the	anxiety	questionnaire.	The	content	validity	of	the	instruments	
was	examined	by	three	experts.	The	reliability	of	the	anxiety	questionnaire	yielded	a	Cronbach’s	alpha	of	
.90.	The	data	were	 analyzed	using	 frequency,	percentage,	mean	and	 standard	deviation,	Chi-square,	
independent	t-	test	and	paired	t-test.	The	results	revealed	that	:	1)	Labor	pregnant	women	with	preterm	
labor	who	 received	 relaxation	 technique	and	 education	had	mean	 score	 of	 anxiety	 after	 intervention		
(M	=	1.25,	SD	=	0.28)	that	were	significantly	lower	than	those	of	before	intervention	(M	=	2.38,	SD	=	0.29)	
(t	=	9.26,	p	<	.001).	2)	Pregnant	worker	with	preterm	labor	who	received	relaxation	technique	and	education	
(M	=	1.25,	SD	=	0.28)	had	mean	score	of	anxiety	after	intervention		that	were	significantly	lower	than	those	
who	did	not	receive	relaxation	technique	and	education	(M	=	2.04,	SD	=	0.33)	(t	=	9.26,	p	<	.001).	The	
findings	showed	that	 the	relaxation	 technique	and	education	could	reduce	anxiety	 in	 labour	pregnant	

1	 สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตหาดใหญ่		อ.หาดใหญ่		
	 จ.สงขลา	90110	

*	ผู้ให้การติดต่อ

	 Hatyai	Journal	10(2)	:	101-110
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women	with	preterm	 labor.	Therefore,	 the	 researcher	 recommended	 to	use	 relaxation	 technique	and	
education	in	order	to	care	for	labor	pregnant	women	with	preterm	labor.

	 Keywords	:	Relaxation	technique,	education,	anxiety,	labour	pregnant	women	with	preterm	labor

บทคัดย่อ
การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้ต่อความ	

วติกกงัวลของหญงิตัง้ครรภ์ผูใ้ช้แรงงานทีเ่จบ็ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	กลุม่ตวัอย่างเป็นหญงิตัง้ครรภ์ผูใ้ช้แรงงาน

ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดที่มารับการรักษาที่ห้องคลอด	 โรงพยาบาลสงขลา	จำานวน	 50	 ราย	คัดเลือกตาม

คุณสมบัติที่กำาหนด	ทำาการสุ่มเข้ากลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลองด้วยวิธีการจับฉลาก	 กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับ	

การพยาบาลตามปกติ	จำานวน	25	ราย	และกลุ่มทดลองได้รับการใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้จากผู้วิจัย	

จำานวน	25	ราย	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	

แบบประเมนิความวติกกงัวลแฝง	และแบบประเมนิความวติกกงัวลของหญงิตัง้ครรภ์ทีเ่จบ็ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	

โดยเครื่องมือดังกล่าวผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	และหาความเที่ยงของแบบ

ประเมนิความวติกกงัวลของหญงิตัง้ครรภ์ทีเ่จบ็ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	ใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	

มีค่าเท่ากับ	.90	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติไคสแควร์	

และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทีอิสระและสถิติทีคู่	ผลการวิจัยพบว่า	1.	หญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์

คลอดก่อนกำาหนดกลุ่มที่ได้รับการใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้	 มีความวิตกกังวลภายหลังการทดลอง		

(M	=	1.25,	SD	=	0.28)	ตำ่ากว่าก่อนการทดลอง	 (M	=	2.38,	SD	=	0.29)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต	ิ (t	=	 19.23,		

p	 <	 .001)	 2.	หญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดกลุ่มที่ได้รับการใช้เทคนิคผ่อนคลายและ	

การให้ความรู้	 (M	=	1.25,	SD	=	0.28)	มีความวิตกกังวลภายหลังการทดลองตำ่ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตาม

ปกติ	(M	=	2.04,	SD	=	0.33)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	=	9.26,	p	<	.001)	ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า	การใช้

เทคนคิผ่อนคลายและการให้ความรูส้ามารถลดความวติกกงัวลของหญงิตัง้ครรภ์ผูใ้ช้แรงงานทีเ่จบ็ครรภ์คลอดก่อน

กำาหนด	ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า	ควรนำาเทคนิคการผ่อนคลายและการให้ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางการดูแล

หญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดต่อไป

	 คำาสำาคัญ	:	 เทคนิคผ่อนคลาย,	การให้ความรู้,	ความวิตกกังวล,	หญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ	์

	 	 คลอดก่อนก�าหนด

บทนำา
ภาวะเจ็บครรภ์และการคลอดก่อนกำาหนดเป็น

ปัญหาที่สำาคัญทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและ

ประเทศที่กำาลังพัฒนา	 โดยมีอุบัติการณ์การคลอด

ก่อนกำาหนดทั่วโลก	ร้อยละ	9.6	(Beck	et	al.,	2010)	

สำาหรับอุบัติการณ์การคลอดก ่อนกำาหนดใน

ประเทศไทยไม่มข้ีอมลูทีช่ดัเจน	เนือ่งจากมข้ีอจำากดั

ในเรือ่งการวนิจิฉยัอายคุรรภ์	จงึมเีฉพาะข้อมลูทีเ่ป็น

สถติขิองทารกนำา้หนกัตวัแรกเกดิตำา่กว่า	2,500	กรมั	

ซึ่งทารกกลุ ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นทารกที่คลอดก่อน

กำาหนด	 (สายฝน	ชวาลไพบูลย์,	 2553)	 ในปี	พ.ศ.		

2552	ถึง	พ.ศ.2554	พบได้ร้อยละ	8.03,	 8.75	และ		

8.39	ตามลำาดบั	(ข้อมลูรายงานเฉพาะกจิโรงพยาบาล

สายใยรักแห่งครอบครัว	 (กระทรวงสาธารณสุข,	



103

ผลการใช้เทคนิคผ่อนคลายให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์
วารุณี		โสตะทวิ		และคณะ

2554)	การคลอดก่อนกำาหนดส่งผลกระทบต่อทารก	

เพราะทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว	ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย	คือ	ภาวะ

หายใจลำาบาก	 เลือดออกในสมอง	 และการติดเชื้อ	

ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อาจรุนแรงมากจนทำาให้

ทารกเสียชีวิต	 นอกจากนี้ยังส ่งผลกระทบต่อ

ครอบครัว	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และประเทศชาติ	

เนื่องจากทำาให้สูญเสียค่าใช้จ่ายของครอบครัวและ

งบประมาณของประเทศที่สูงขึ้นในการรักษาทารก

กลุ่มนี้	(สายฝน	ชวาลไพบูลย์,	2553)

อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงของการ

คลอดก่อนกำาหนดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด	 จากการ

ศึกษาพบว่า	 ความวิตกกังวลเป็นปัจจัยทางด้านจิต

สังคมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะเจ็บครรภ์และ

คลอดก่อนกำาหนด	(Orr	et	al.,	2007)	นอกจากนี้ยัง	

พบว่า	กิจวัตรประจำาวันและการทำางานของหญิงตั้ง

ครรภ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้อุบัติการณ์ของการ

คลอดก่อนกำาหนดสูงขึ้น	 โดยเชื่อว่าเกิดจากการ

รบกวนระบบการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยง

บริเวณมดลูก	(Pompeii	et	al.,	2005)	ซึ่งปัญหาความ

วิตกกังวลเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะทำาให้เกิด

ความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำาหนดเพิ่มมากขึ้น	

(Glynn	et	 al.,	 2008)	และจะส่งผลยาวนานถึงช่วง

ระยะหลังคลอด	ทำาให้มารดาเกิดภาวะซึมเศร้าหลัง	

คลอด	(Orr	et	al.,	2007)	การช่วยเหลือเพื่อลดความ

วติกกงัวลแก่หญงิตัง้ครรภ์ผูใ้ช้แรงงานทีม่ภีาวะเจบ็

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดจึงเป็นสิ่งสำาคัญ	 แนวคิด	

การใช้เทคนิคการผ่อนคลายโดยการหายใจและ	

การให้ความรู้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและใช้กัน	

อย่างแพร่หลายในผูป่้วยกลุม่ต่าง	ๆ 	เนือ่งจากช่วยให้	

ความวิตกกังวลลดลง	 ในการวิจัยครั้งนี	้ ผู้วิจัยจึงได้

ประยกุต์ใช้เทคนคิผ่อนคลายโดยการหายใจและการ

ให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกังวลแก่หญิงตั้งครรภ์	

ผู ้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 โดย	

คาดหวังว่าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้	สามารถลด

ความวิตกกังวลแก่หญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 อันจะเป็นประโยชน์

สำาหรับการลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำาหนด	

ต่อไป

	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของ

หญิงตั้งครรภ์ผู ้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนดก่อนและหลังได้รับการใช้เทคนิคผ่อนคลาย

และการให้ความรู้

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของ

หญิงตั้งครรภ์ผู ้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนดภายหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ทีไ่ด้รบัการ

ใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้กับกลุ่มที่ได้

รับการพยาบาลตามปกติ

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ใช้

เทคนิคผ่อนคลายโดยการหายใจและการให้ความรู้	

เนื่องจากเมื่อหญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานมีภาวะเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดเกิดขึ้น	ซึ่งเปรียบเสมือน	

สิง่เร้าทีค่กุคามต่อความมัน่คงและความปลอดภยัทัง้

ต่อตนเองและทารกในครรภ์	เกดิปฏกิริยิาตอบสนอง

ในรปูของความวติกกงัวล	การฝึกผ่อนคลายโดยการ

หายใจจะทำาให้เบี่ยงเบนความสนใจออกจากสิ่งเร้า	

ที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางลบ	มุ่งความสนใจอยู่ที่

ลมหายใจเข้าออกแทน	ทำาให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ

ของร ่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น	 ลดความ

ตึงเครียดของกล้ามเนื้อ	 รู ้สึกผ่อนคลาย	 เมื่อเกิด

ปฏิกิริยาการผ่อนคลายขึ้นภายในร่างกาย	ซึ่งเป็น

ปฏิกิริยาที่มีลักษณะตรงกันข ้ามกับปฏิกิริยา
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ความเครยีด	ทำาให้ลดการทำางานของระบบประสาท

ซมิพาเธตคิ	มผีลทำาให้ลดการกระตุน้การทำางานของ

ไฮโปทาลามัส	ลดการหลั่งอะดรีโนคอร์ติโคโทรบิค

ฮอร์โมน	 แอพิเนฟรินฮอร์โมน	 และคอร์ติซอล

ฮอร์โมน	ทำาให้อัตราการเต้นของหัวใจ	 ความดัน

โลหิต	อัตราการหายใจ	 รวมทั้งการเผาผลาญลดลง	

(Urech	et	al.,	2010)	ขณะเดยีวกนัมกีารหลัง่ฮอร์โมน

เอนโดฟินจากต่อมพิทูอิทารี	มีผลต่อจิตใจ	คือ	ทำาให้

รู้สึกสบาย	มีความสุข	 อารมณ์ดีขึ้น	 มีสมาธิ	 และ	

ความวิตกกังวลลดลง	 (นพพร	 เชาวะเจริญ,	 2540)	

ประกอบกบัการให้ความรูท้ีเ่ฉพาะเจาะจงกบัปัญหา

หรอืบรบิทของหญงิตัง้ครรภ์ผูใ้ช้แรงงานทีเ่จบ็ครรภ์

คลอดก่อนกำาหนด	ซึ่งแตกต่างจากหญิงตั้งครรภ์ที่

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดทั่วไปให้ครอบคลุม		

ตามระยะเวลาของการอยู ่ในโรงพยาบาล	 โดย	

แบ่งเป็น	 3	 ระยะ	คือ	 ระยะเริ่มแรกของการอยู่ใน	

โรงพยาบาล	ระยะระหว่างอยูโ่รงพยาบาล	และระยะ

ก่อนกลับบ้าน	 ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้	 4		

ขั้นตอน	คือ	ขั้นการประเมิน	ขั้นวางแผนการสอน	

ขั้นดำาเนินการสอน	และขั้นประเมินผล	ซึ่งความรู้

เหล่านี้ทำาให้หญิงตั้งครรภ์เกิดการเรียนรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเผชิญ	ทำาให้คลายความกลัว

จากการไม่รู	้เกดิทกัษะในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง	

สามารถตดัสนิใจเผชญิปัญหาได้อย่างเหมาะสม	ส่งผล	

ให้ความวิตกกังวลลดลง	 (ทศมา	 โรจนประดิษฐ์,	

2541)	

วิธีดำาเนินการวิจัย	
	 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	

(quasi-experimental	 research)โดยศึกษาสองกลุ่ม	

ที่มีการวัดก่อนและหลังการทดลอง	 (two	 -	 group	

pretest	 -	 posttest	 design)	กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง	

ตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

และเข้ารับการรักษาในห้องคลอด	 โรงพยาบาล

สงขลา	 จำานวน	 50	 ราย	 โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า

ศึกษา	คือ	 1)	 เป็นหญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงาน	มีอายุ	

20-34	 ปี	 2)	 สถานภาพการสมรสคู่	 3)	 ไม่เคยมี

ประวตักิารแท้ง	4)	อายคุรรภ์ระหว่าง	28-36	สปัดาห์	

ตรวจพบว่ามีการหดรัดตัวของมดลูก	 4	ครั้งใน	 20	

นาที	และได้รับยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกทาง

หลอดเลอืดดำา	5)	ไม่มภีาวะแทรกซ้อนขณะตัง้ครรภ์	

หรือมีโรคประจำาตัวใด	ๆ	 เช่น	 โรคเบาหวาน	 โรค

ความดันโลหิตสูง	ถุงนำา้ครำ่าแตกก่อนกำาหนด	6)	มี

ความวิตกกังวลระดับปานกลางขึ้นไป	7)	อ่านและ

เขียนภาษาไทยได้	เกณฑ์ในการคัดออก	คือ	1)	หญิง	

ตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถยับยั้งการคลอดได้	 2)	มีเสียง

หัวใจของทารกเต้นผิดปกติ	 3)	ถุงนำ้าครำ่าแตก	หรือ	

มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการศึกษา	 สุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธีการ

จับฉลากในคนแรก	 กำาหนดให้ถ ้าจับฉลากได้

หมายเลข	1	ให้กลุ่มตัวอย่างนั้นเข้ากลุ่มทดลอง	และ

ถ้าจับได้หมายเลข	 2	 ให้กลุ่มตัวอย่างนั้นเข้ากลุ่ม

ควบคุม	 และทำาการจับคู ่	 (matched	 pair)	 หญิง	

ตั้งครรภ์ให้มีความคล้ายคลึงกันในเรื่อง	 อายุ	 อายุ

ครรภ์	 และระดับความวิตกกังวลแฝง	 เพื่อควบคุม

ปัจจัยแทรกซ้อนที่อาจมีอิทธิพลต่อการทดลอง	

	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	มี	2	ส่วน	คือ

	 1.	 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล	ได้แก่

	 	 1)	 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล	เป็น

แบบเติมคำาและเลือกตอบ	จำานวน	10	ข้อ	ประกอบ

ด้วย	อายุ	 อายุครรภ์	ประสบการณ์ในการตั้งครรภ์	

ระดับการศึกษา	ลักษณะครอบครัว	 อาชีพ	 รายได้

เฉลี่ยของครอบครัว	สิทธิการรักษาพยาบาล	ระดับ

ความวติกกงัวลแฝง	และระดบัความวติกกงัวลก่อน

การทดลอง	
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ผลการใช้เทคนิคผ่อนคลายให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์
วารุณี		โสตะทวิ		และคณะ

	 	 2)	 แบบประเมินความวิตกกังวลแฝง	

สร้างขึ้นโดยสปิลเบอร์เกอร์และคณะ	 เป็นมาตรวัด

แบบลิเคิร์ท	4	ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าความเที่ยง

เท่ากับ	.70

	 	 3)	 แบบสอบถามความวิตกกังวลของ

หญิงตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 เป็น

แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด

ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอด

ก่อนกำาหนดเมือ่เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลของ

มาโลนีและคูทิว	 (Maloni	 and	Kutil,	 2000)	 เป็น	

มาตรวดัแบบลเิคร์ิท	5	ระดบั	จำานวน	44	ข้อ	ผ่านการ

ตรวจสอบจากผูท้รงคณุวฒุจิำานวน	3	ท่าน	มค่ีาความ

เที่ยงเท่ากับ	.90	

	 2.	 เครื่องมือที่ใช ้ในการทดลอง	 ได้แก่	

แผนการสอนและคูม่อื	เรือ่งการใช้เทคนคิผ่อนคลาย

และการให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกังวลแก่หญิง	

ตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	

	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 หลงัจากประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ของโรงพยาบาลสงขลาเพื่อขอความร่วมมือในการ

เกบ็รวบรวมข้อมลู	ผูว้จิยัพบกลุม่ตวัอย่างเพือ่ทำาการ

คดัเลอืกหญงิตัง้ครรภ์ทีเ่จบ็ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำาหนด	ขอความร่วมมือ

ในการตอบแบบประเมินความวิตกกังวลของหญิง

ตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 (pre-test)	

พร้อมทั้งให้เซ็นชื่อในใบพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมการ

วิจัย	ทำาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

โดยการจับฉลากและการจับคู ่ 	 หลังจากนั้นให้	

กลุม่ตวัอย่างทำาแบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล	และ

แบบประเมินความวิตกกังวลแฝงก่อนเริ่มทำาการ

ทดลองทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	และดำาเนนิ

การดังนี้

	 กลุ่มควบคุม

	 กลุม่ควบคมุจะได้รบัการพยาบาลตามปกติ

ตามแนวทางการดแูลหญงิตัง้ครรภ์ทีเ่จบ็ครรภ์คลอด

ก่อนกำาหนดของหน่วยงานห้องคลอด	โดยปราศจาก

การจดักระทำาใด	ๆ 	จากผูว้จิยั	หลงัสิน้สดุการทดลอง

ในวนัที	่3	ผูช่้วยวจิยัให้กลุม่ตวัอย่างทำาแบบสอบถาม

ความวติกกงัวลโดยเครือ่งมอืชดุเดมิ	(post-test)	หลงั

จากนั้นเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถาม	และให้

ความรู้ตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียว

กับกลุ่มทดลอง	

	 กลุม่ทดลอง		ผูว้จิยัได้ดำาเนนิการทดลองโดย

แบ่งเป็น	3	วัน	ดังนี้

	 1.	 วันแรกของการเข้ารับการรักษา	ผู้วิจัย

ดำาเนินการโดยให้ความรู้	มี	4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอน

การประเมิน	 เพื่อประเมินปัญหาและความต้องการ

ในการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง	 ใช้เวลา	 10	 นาที		

ขั้นวางแผนการสอน	 โดยผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่าง	

ร่วมกันวางแผนการให้ความรู้โดยคำานึงถึงปัญหา

และความต้องการในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล	ใช้

เวลา	5	นาที	ขั้นดำาเนินการสอน	ผู้วิจัยดำาเนินการให้

ความรู้โดยประยุกต์ให้เหมาะสมตามปัญหาและ

ความต้องการในการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละ

ราย	หลังจากนั้นดำาเนินการสอนตามแผนการสอน

และคูม่อื	มเีนือ้หาเกีย่วกบัภาวะเจบ็ครรภ์คลอดก่อน

กำาหนด	ได้แก่	ความหมาย	อาการ	และอาการแสดง	

การวินิจฉัยโรคและเหตุผล	 แผนการรักษาและ

เหตุผล	 ผลข้างเคียงของยาและสิ่งแวดล้อม	 และ	

กฎระเบยีบของโรงพยาบาล	ใช้เวลา	30	นาท	ีร่วมกบั

สาธิตและให ้กลุ ่มตัวอย ่างฝ ึกการใช ้ เทคนิค	

ผ่อนคลายโดยการหายใจ	ใช้เวลา	10	นาท	ีและแนะนำา

ให้กลุ่มตัวอย่างฝึกผ่อนคลายโดยการหายใจวันละ		

2	ครั้ง	เช้า	(06.00	น)	และ	ก่อนนอน	(20.00	น.)	เป็น

เวลา	 3	 วัน	 และขั้นประเมินผล	 โดยการประเมิน
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ระหว่างการสอนและหลังเสร็จสิ้นการสอน	

	 2.	 วนัทีส่องของการเข้ารบัการรกัษา	ผูว้จิยั

ทบทวนความรู้ที่ได้รับในวันแรก	 และให้ความรู้	

เพิ่มเติมในระยะระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล	

เกี่ยวกับผลการตรวจวินิจฉัยโรค	การพยากรณ์โรค	

ระยะเวลาที่ต้องอยู่โรงพยาบาล	ใช้เวลา	30	นาที	ให้

กลุ่มตัวอย่างฝึกการใช้เทคนิคผ่อนคลายโดยการ

หายใจ	ใช้เวลา	10	นาที

	 3.	 วนัทีส่ามของการเข้ารบัการรกัษา	ผูว้จิยั

ทบทวนความรู้ที่ได้รับในวันแรกและวันที่สอง	 ให้

ความรูเ้พิม่เตมิในระยะก่อนกลบับ้าน	ซึง่เป็นความรู้	

ที่เฉพาะเจาะจงในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการ

เจบ็ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดซำา้ในหญงิตัง้ครรภ์ผูใ้ช้

แรงงานเมื่อกลับไปทำางาน	ใช้เวลา	30	นาที	ให้กลุ่ม

ตัวอย่างฝึกการใช้เทคนิคผ่อนคลายโดยการหายใจ		

ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องในการผ่อนคลายโดย

การหายใจ	ใช้เวลา	10	นาที	หลังสิ้นสุดการทดลอง

ให้ผู้ช่วยวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทำาแบบสอบถามความ

วิตกกังวล	โดยเครื่องมือชุดเดิม	(post-test)	

	

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	นำา

มาวิเคราะห์โดยวิธีการแจกแจงค่าความถี่	 ร้อยละ	

และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบ

ไคสแควร์	 (Chi-square)	 ส่วนอายุ	 คะแนนความ	

วิตกกังวลแฝง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติที

2.	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความ

วติกกงัวลระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุด้วย

สถิติทีอิสระ	(independent	t	-	test)	

3.	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความ

วิตกกังวลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดย

ใช้สถิติทีคู่	(paired	t	-	test)

ผลการวิจัย
ส่วนที	่1	ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง

	 จากการทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์	พบว่า	

ข้อมลูส่วนบคุคลของทัง้สองกลุม่ไม่มคีวามแตกต่าง

กนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติ	ิกล่าวคอื	หญงิตัง้ครรภ์

ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีอายุอยู่

ระหว่าง	20	-	29	ปี	กลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ย	26.80	ปี	

(SD	=	4.16)	กลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย	26.96	ปี	(SD	=	

5.28)	อายุครรภ์ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยู่

ระหว่าง	34	 -	36	สัปดาห์	ร้อยละ	52	และ	56	ตาม

ลำาดบั	ส่วนใหญ่เป็นการตัง้ครรภ์ครัง้แรก	ร้อยละ	60	

เท่ากัน	สำาหรับการศึกษาของทั้งกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาและ

ประถมศึกษา	ร้อยละ	60	และ	56	ตามลำาดับ	ลักษณะ

ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว	ร้อยละ	68	

และ	 64	 ตามลำาดับ	 โดยทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมมีอาชีพค้าขายและรับจ้างร้อยละ	 60	ส่วน

ใหญ่มรีายได้ของครอบครวัอยูร่ะหว่าง	5,001-20,000	

บาทต่อเดอืน	ร้อยละ72	และ	80	ตามลำาดบั	ส่วนใหญ่

ใช้สทิธบิตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	ร้อยละ	64	และ	

76	ตามลำาดับ	

	 ส่วนที่	 2	 ผลการเปรียบเทียบความวิตก

กังวลของหญิงตั้งครรภ์ผู ้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์

คลอดก่อนกำาหนด

	 เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนน

เฉลี่ยความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงาน

ทีเ่จบ็ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	โดยใช้สถติทิคีู	่พบว่า	

คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้

แรงงานทีเ่จบ็ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดหลงัได้รบัการ

ใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้ตำ่ากว่าก่อน	

ได้รับการใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้

อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	p	<	.001	(t	=	19.23,	

df	 =	 24)	 (ตารางที่	 1)	 และเมื่อเปรียบเทียบความ	
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ผลการใช้เทคนิคผ่อนคลายให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์
วารุณี		โสตะทวิ		และคณะ

ตารางที่	1	 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล          

ของหญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนก�าหนดก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มที่ได้รับ    

การใช้เทคนคิผ่อนคลายและการให้ความรูแ้ละกลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกต ิโดยใช้สถติทิคีู ่(paired 

t - test) (N=25)

กลุ่มทดลอง
ก่อนทดลอง หลังทดลอง

t
Mean S.D. Mean S.D.

กลุ่มท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ	(n=25) 2.38 0.33 2.04 0.33 6.87***

กลุ่มที่ได้รับการใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้	
(n=25)

2.38 0.29 1.25 0.28 19.23***

***p	<	.001

	

ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล 

ของหญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนก�าหนดก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่  

ได้รับการใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยใช้สถิติที             

อิสระ (independent t-test) (N=50)

ความวิตกกังวล

กลุ่มทดลอง
(n=25)

กลุ่มควบคุม
(n=25) t

Mean S.D. Mean S.D.

ก่อนการทดลอง 2.38 0.29 2.38 0.33 .03ns

หลังการทดลอง 1.25 0.28 2.04 0.33 9.26***

ns	=	not	significant	,		***p	<	.001

แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลของหญิง

ตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการใช้เทคนิค

ผ ่อนคลายและการให้ความรู ้กับกลุ ่มที่ ได ้รับ	

การพยาบาลตามปกติ	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยความ	

วติกกงัวลของหญงิตัง้ครรภ์ผูใ้ช้แรงงานทีเ่จบ็ครรภ์

คลอดก่อนกำาหนดกลุ ่มที่ ได ้รับการใช ้ เทคนิค	

ผ่อนคลายและการให้ความรู ้มีความวิตกกังวล	

ภายหลงัการทดลองตำ่ากว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาล

ตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	p	<	.001	

(t	=	9.26,	df	=	48)	(ตารางที่	2)

การอภิปรายผล
	 ผลการศึกษาพบว่า	 หญิงตั้งครรภ์ผู ้ใช้

แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดกลุ่มที่ได้รับ

การใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้มีความ

วิตกกังวลภายหลังการทดลองตำ่ากว่าก่อนการ

ทดลอง	และตำา่กว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัสำาคญัทาง

สถติ	ิ(p	<	.001)	เนือ่งมาจากกลุม่ทดลองได้รบัการใช้

เทคนิคผ่อนคลายโดยการหายใจแบบช้า	ๆ	และเป็น

จังหวะสมำ่าเสมอ	อยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย	สิ่งแวดล้อม

ทีเ่งยีบสงบ	หลบัตา	มุง่ความสนใจอยูท่ีล่มหายใจเข้า

ออก	 เริ่มหายใจเข้า	ทางจมูกลึก	ๆ	ช้า	ๆ	จนรู้สึกว่า
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หน้าท้องโป่งตึง	แล้งจึงผ่อนลมหายใจออกทางปาก

ช้า	ๆ	 โดยการห่อริมฝีปาก	จนรู้สึกผ่อนคลายเต็มที่	

ใช้เวลาครั้งละ	10	นาที	วันละ	2	ครั้ง	เวลาเช้า	(6.00	

น.)	และก่อนนอน	(20.00	น.)	เป็นเวลา	3	วนั	จะทำาให้

เบี่ยงเบนความสนใจออกจากสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิด

อารมณ์ทางลบ	มุง่ความสนใจอยูท่ีล่มหายใจเข้าออก

แทน	ทำาให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อของร่างกายได้รับ

ออกซิเจนเพิ่มขึ้น	ลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ	

รู้สึกผ่อนคลาย	 เมื่อเกิดปฏิกิริยาการผ่อนคลายขึ้น

ภายในร่างกาย	ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่มีลักษณะตรงกัน

ข้ามกบัปฏกิริยิาความเครยีด	ทำาให้ลดการทำางานของ

ระบบประสาทซมิพาเธตคิ	มผีลทำาให้ลดการกระตุน้	

การทำางานของไฮโปทาลามัส	ลดการหลั่งอะดรีโน

คอร์ติโคโทรบิคฮอร์โมน	แอพิเนฟรินฮอร์โมน	และ

คอร์ติซอลฮอร์โมน	ทำาให้อัตราการเต้นของหัวใจ	

ความดนัโลหติ	อตัราการหายใจ	รวมทัง้การเผาผลาญ

ลดลง	(Urech	et	al.,	2010)	ขณะเดียวกันมีการหลั่ง

ฮอร์โมนเอนโดฟินจากต่อมพิทูอิทารี	มีผลต่อจิตใจ	

คอื	ทำาให้รูส้กึสบาย	มคีวามสขุ	อารมณ์ดขีึน้	มสีมาธิ	

และความวิตกกังวลลดลง	 (นพพร	 เชาวะเจริญ,		

2540;	Bastani	et	al.,	2005)	

	 นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดกลุ่มทดลองได้รับความรู้

จากผู้วิจัยซึ่งประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ได้แก่ขั้นตอน

การประเมินปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้

ของหญงิตัง้ครรภ์ผูใ้ช้แรงงานทีเ่จบ็ครรภ์คลอดก่อน

กำาหนด	และร่วมกันกำาหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาตามสภาพปัญหาและความต้องการของหญงิ

ตัง้ครรภ์ทีก่ำาลงัเผชญิ	เพือ่นำาไปสูข่ัน้ดำาเนนิการสอน

โดยแบ่งเป็น	3	ระยะ	คือ	ระยะเริ่มแรกของการอยู่ใน

โรงพยาบาล	ระยะระหว่างรักษาอยู่ในโรงพยาบาล	

และระยะก่อนกลับบ้าน	 ซึ่งความรู ้เหล่านี้เป็น	

ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงกับปัญหาหรือบริบทของ

หญิงตั้งครรภ์ผู ้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนด	ทำาให้หญงิตัง้ครรภ์เกดิการเรยีนรูแ้ละความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเผชิญ	ส่งผลให้คลายความ

กลัวจากการไม่รู้	 เกิดทักษะในการแก้ปัญหาได้ด้วย

ตนเอง	 สามารถตัดสินใจเผชิญปัญหาได้อย่าง	

เหมาะสม	จึงพบว่า	หญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดกลุ่มที่ได้รับการใช้เทคนิค

ผ่อนคลายและการให้ความรู ้มีความวิตกกังวล	

ภายหลังการทดลองตำ่ากว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ	

	 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับการ

ศกึษาของ	ทศมา		โรจนประดษิฐ์	(2541)	เรือ่งผลการ

สนบัสนนุและให้ข้อมลูต่อความวติกกงัวลและความ

พึงพอใจในการพยาบาลของหญิงเจ็บครรภ์คลอด

ก่อนกำาหนด	 โดยกลุ่มทดลองได้รับการสนับสนุน

โดยการสร้างสมัพนัธภาพ	การให้กำาลงัใจ	การสมัผสั	

และให้ข้อมูลร่วมกับการพยาบาลตามปกติ	 ผล	

การวิจัยพบว่า	 หญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	

กลุ่มทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลน้อยกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .001)	 และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 จุฑามาส	 ชุมทอง		

(2550)	 เรื่องผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการใช้

เทคนิคผ่อนคลายโดยการหายใจต่อความเครียดใน

ขณะอยูโ่รงพยาบาลของมารดาเจบ็ครรภ์คลอดก่อน

กำาหนด	กลุ่มทดลองได้รับการประเมินปัญหาและ

วางแผนกำาหนดแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ	

หลังจากนั้นผู้วิจัยให้ความรู้ตามสภาพของปัญหา

ของมารดาทีเ่จบ็ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	นอกจากนี้	

มีการแนะนำาการปฏิบัติเทคนิคผ่อนคลายโดยการ

หายใจในขณะมีความเครียด	 ผลการศึกษาพบว่า	

ค ่ า เฉลี่ ยของคะแนนความเครียดในขณะอยู ่	

โรงพยาบาลของมารดาที่ เจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนดกลุม่ทดลองตำา่กว่ากลุม่อย่างมนียัสำาคญัทาง
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ผลการใช้เทคนิคผ่อนคลายให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์
วารุณี		โสตะทวิ		และคณะ

สถิติที่ระดับ	p	<	 .01	และสนับสนุนการศึกษาของ	

บาสตานีแ่ละคณะ	(Bastani	et	al.,	2005)	ซึง่ได้ทำาการ

ศกึษาการใช้เทคนคิผ่อนคลายในกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็น

หญิงตั้งครรภ์แรก	 กลุ่มทดลองได้รับการฝึกผ่อน

คลายกล้ามเนือ้และการฝึกผ่อนคลายโดยการหายใจ	

ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกการใช้

เทคนคิผ่อนคลายกล้ามเนือ้ร่วมกบัการฝึกผ่อนคลาย

โดยการหายใจมีคะแนนความวิตกกังวลตำ่ากว่า	

กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมี	

นยัสำาคญัทางสถติ	ิ(p	<	.001)	อย่างไรกต็ามการศกึษา

ในครั้งนี้มีความแตกต่างจากงานวิจัยที่ผ ่านมา	

เนือ่งจากเป็นการศกึษาในหญงิตัง้ครรภ์ผูใ้ช้แรงงาน

ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	ซึ่งการให้ความรู้

ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	แบ่งเนื้อหาออกเป็น	3	วัน	

ตามระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล	 และใช้เทคนิค

ผ่อนคลายโดยการหายใจวนัละ	2	ครัง้	ครัง้ละ	10	นาที	

เป็นเวลา	3	วัน	ซึ่งมีข้อดี	คือ	ฝึกง่าย	ใช้เวลาไม่นาน	

ประหยัด	 ปลอดภัย	 ไม่เป็นอันตรายทั้งต่อมารดา	

และทารกในครรภ์	 อีกทั้งยังทำาให้ทารกในครรภ์ได้

รบัออกซเิจนเพิม่ขึน้อกีด้วย	จากการศกึษาครัง้นีส้รปุ	

ได้ว่า	การใช้เทคนคิผ่อนคลายโดยการหายใจและการ

ให้ความรู้จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพยาบาลเพื่อ	

ลดความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

ข้อเสนอแนะ
	 1.	หน่วยงานที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดควรนำาวิธีการพยาบาล

โดยการใช้เทคนิคผ่อนคลายโดยการหายใจมาใช้ใน

การดแูลหญงิตัง้ครรภ์ผูใ้ช้แรงงานทีเ่จบ็ครรภ์คลอด

ก่อนกำาหนดร่วมกบัการพยาบาลตามปกต	ิซึง่เป็นวธิี

ทีท่ำาได้ง่าย	พยาบาลทกุคนสามารถปฏบิตัแิละนำาไป

สอนได้ด้วยตนเอง	นอกจากนี้ยังประหยัด	 ใช้เวลา

น้อย	ช่วยลดต้นทุน	และลดระยะเวลาในการรักษา

ในโรงพยาบาล	ส่วนการให้ความรู	้ควรมกีารประเมนิ

ปัญหาและความต้องการของแต่ละบุคคลก่อนให้

ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงในประเด็นปัญหาของหญิง	

ตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	

และควรมีคู่มือเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนดประกอบการให้ความรู้	 และแจกให้หญิง	

ตั้งครรภ์ได้ศึกษาเพิ่มเติม	ซึ่งจะทำาให้การดูแลรักษา

มีประสิทธิภาพและจะเป็นประโยชน์	 ทำาให้การ	

ตั้งครรภ์ดำาเนินต่อไปจนครบกำาหนดมากยิ่งขึ้น

2.	ควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อติดตาม

ผลลพัธ์ของการตัง้ครรภ์ในด้านอายคุรรภ์ขณะคลอด	

อัตราการคลอดก่อนกำาหนด	นำ้าหนักของทารกแรก

คลอด	หรืออัตราการกลับมารักษาซำ้าด้วยอาการเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดในกลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้รบัการ

ใช้เทคนิคผ่อนคลายร่วมกับให้ความรู้เปรียบเทียบ

กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ	
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การจัดการความรู้เพื่อสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้าน	“ยุทธศาสตร์
เมืองนำ้า”	สมัยกรุงศรีอยุธยา

Knowledge	Management	to	Create	and	Develop		Database	of	Collective	
Wisdom	on	Strategy	of	Water	City	in	Ayutthaya	Period

สายหยุด	อุไรสกุล1*,		กนก	อุไรสกุล2,		เนาวรัตน์	อินทรประสิทธิ์3,		อาคม	สระบัว1,

ไพฑูรย์		ขาวมาลา3			และ	ภัทรพงษ์		เก่าเงิน4

Saiyud	Uraisakul,		Kanok	Uraisakul,		Naowarat	Intaraprasit,		Arkom	Srabua,

Paitoon	Khaomala		and		Pataraphong	Kao-nngeun

Abstract
This	was	a	historical	 research	 that	 studied	and	 collected	wisdom	about	digging	 canals	 systematically	
through	the	Ayutthaya	city,	managing	water	that	seemed	to	be	the	fortress	against	the	enemies,	and	using	
water	for	agriculture.	The	research	explored	the	information	from	1893	B.E.	to	2310	B.E.	due	to	declining	
the	importance	of	Ayutthaya.	After	the	second	loss	of	freedom	of	Ayutthaya,	it	became		a	suburb	directly	
governed	by	Thonburi	and	Bangkok,	respectively.	Secondary	source	was	collected	from	archives,	history	
books,	text	books,	articles,	documents,	pictures	(History	Test	Bodies),	the	ancient	maps,	and	exploring	to	
the	real	places	which	appeared	in	many	documents.	After	that,	these	data	were	analyzed,	synthesized	and	
compared	with	the	current	condition	in	the	real	places.	After	analyzing	and	synthesizing	the	information	
on	the	water	city	strategy	in	Ayutthaya	period,	it	was	found	that	houses	were	built	on	the	landscape,	an	
small	island	surrounded	by	rivers,	and	outer	areas	were	the	flat	plains	all	around.	The	city	planning	of	
Ayutthaya	affected	the	system	of	water	management.	Both	inside	and	outside	the	city,	water	was	controlled	
properly	in	seasons.	The	water	was	used	wisely	for	consumption	relating		to	the	daily	life.		With	the	strategy	

1	 คณะศิลปศาสตร์,	2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	
	 สุวรรณภูมิ	,		3	เจ้าของพิพิธภัณฑ์เรือ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ.เมือง	จ.พระนครศรีอยุธยา	13000	,		
4		 นักโบราณคดีชำานาญการ	อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
*	 ผู้ให้การติดต่อ
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of	water	management,	water	was	used	as	the	fortress	against	the	enemies.	 	In	flood	season,	water	was	
managed	for	agricultural	production.		Furthermore,	water	was	used	as	the	strategies	of	waterway	traffic,	
trades	and	habitations.

	 Keywords	:	Strategy		of		water	city,	collective		wisdom

บทคัดย่อ
งานวจิยันี	้เป็นการวจิยัเชงิประวตัศิาสตร์	เพือ่ศกึษาค้นคว้าและรวบรวมภมูปัิญญา	เกีย่วกบัการขดุคคูลอง	ตดัผ่าน

เมืองอย่างเป็นระบบ	การจัดการนำ้าเพื่อใช้เป็นปราการป้องกันศัตรูและเพื่อการเกษตรในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 โดย

ศึกษา	เรื่องราวตั้งแต่		พ.ศ.	1893		-	พ.ศ.	2310	ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	2	กรุงศรีอยุธยา

ลดความสำาคัญลงมีฐานะเป็นเพียงเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ	ตามลำาดับ	การรวบรวมข้อมูล

ทุติยภูมิได้รวบรวมจาก	จดหมายเหตุ		หนังสือประวัติศาสตร์		ตำารา	บทความ	เอกสาร	รูปภาพ		แผนที่โบราณ		และ

ลงพื้นที่ตามที่ปรากฏในเอกสารต่าง	ๆ	วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารต่าง	ๆ	 เปรียบเทียบ

ข้อมูลทุติยภูมิและสภาพปัจจุบันปรากฏในพื้นที่จริง	ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์เมือง

นำ้าสมัยกรุงศรีอยุธยา	ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ	ภูมิสถานบ้านเมือง	ซึ่งมีการสร้างบ้านแปงเมืองตามสภาพความเป็นเกาะ

เล็ก	 ๆ	ล้อมรอบด้วยแม่นำ้า	มีพื้นที่รอบนอกเป็นที่ราบแผ่ออกไปทั่วทุกทิศ	ผังเมืองของกรุงศรีอยุธยามีผลต่อการ

บริหารจัดการนำ้าให้เป็นระบบ	มีการควบคุมนำ้าทั้งในตัวเมืองและนอกตัวเมืองอย่างเหมาะสมตามฤดูกาล	มีการใช้

ภมูปัิญญาเกีย่วกบัการใช้นำา้เพือ่การอปุโภคบรโิภคสอดคล้องกบัการดำาเนนิชวีติประจำาวนั	มยีทุธศาสตร์การจดัการ

นำ้าเพื่อใช้ป้องกันศัตรูโดยใช้บทบาทของนำ้าเป็นระบบการป้องกันข้าศึก	มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเมื่อบริหาร

จัดการนำ้าในฤดูนำ้าหลาก		มียุทธศาสตร์การสัญจรทางนำ้า	การค้าขายและเป็นที่อยู่อาศัย

	 คำาสำาคัญ	:		ยุทธศาสตร์เมืองน�้า,	ข้อมูลภูมิปัญญา

บทนำา
ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา	สันนิษฐานว่าได้มี

บ้านเมืองตั้งอยู่ก่อนแล้ว	มีชื่อเรียกว่า	 เมืองอโยธยา	

ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา	

เป็นเมืองที่มีความเจริญทางการเมืองการปกครอง	

และมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่ง	ต่อมาราวปลาย

พุทธศตวรรษที่	 19	 อาณาจักรขอม	 และสุโขทัย	

เริ่มเสื่อมอำานาจลง	พระเจ้าอู่ทอง	 เจ้าเมืองอู่ทองซึ่ง

ขณะนัน้เมอืงอูท่องเกดิโรคห่าระบาดและขาดแคลน

นำ้าจึงทรงดำาริจะย้ายเมืองและพิจารณาชัยภูมิเพื่อ	

ตั้งอาณาจักรใหม่	 และตัดสินพระทัยสร้างราชธานี

แห่งใหม่บริเวณตำาบลหนองโสนและสถาปนากรุง

ศรอียธุยาขึน้เป็นราชธาน	ีเมือ่วนัศกุร์	ขึน้	6	คำา่	เดอืน	

5	 ปีขาล	 จุลศักราช	 712	 ตรงกับวันที่	 4	 มีนาคม		

พ.ศ.1893	มีชื่อตามพงศาวดารว่า	กรุงเทพมหานคร

บวรทวาราวดศีรอียธุยามหาดลิกภพนพรตัน์ราชธานี

บุรีรมย์อุดมพระราชนิเวศน์มหาสถาน	ด้วยบริเวณ

นัน้มแีม่นำา้ล้อมรอบถงึ	3	สาย	อนัได้แก่	แม่นำา้ลพบรุี

ทางทิศเหนือ		แม่นำ้าเจ้าพระยาทางทศิตะวันตก	และ

ทิศใต้แม่นำ้าป่าสักทางทิศตะวันออก	ต่อมาพระองค์

ทรงดำาริให้ขุดคูเชื่อมแม่นำ้าทั้ง	3	สาย	กรุงศรีอยุธยา

จึงมีนำ้าเป็นปราการธรรมชาติเพื่อให้ปลอดภัยจาก

ข้าศึก	นอกจากนี้ที่ตั้งกรุงศรีอยุธยายังห่างจากปาก

แม่นำ้าไม่มาก	ทำาให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการ	
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ฐานข้อมูลด้าน	“ยุทธศาสตร์เมืองนำ้า”
สายหยุด		อุไรสกุล	และคณะ

กระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอื่น	ๆ	 ในอาณาจักร	รวมทั้ง

อาณาจักรใกล้เคียงอีกด้วย	กรุงศรีอยุธยาเป็นที่รวม

หรอืชมุทางของแม่นำา้ลำาคลองหลายสบิสาย	เลก็บ้าง	

ใหญ่บ้าง	ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่ภาย

หลงั	ทำาให้กรงุศรอียธุยา	เป็นแหล่งชมุชนทางนำ้าซึง่

พงศาวดารเหนือ	 ได้กล่าวไว้ว่า	 “กรุงเทพมหานคร

บวรทวาราวดศีรอียธุยา	เป็นเมอืงท่าสำาเภา	และเมอืง

ท่านำ้า”	ส่วนชาวเปอร์เซีย	กล่าวว่า	 “เป็นเมืองแห่ง

นาวา”	สภาพความเป็นอยู่ของกรุงศรีอยุธยา	สมัย

พระเจ้าปราสาททอง	ในมมุมองของพอ่ค้าชาวยโุรป		

กรงุศรอียธุยาตัง้อยูบ่นเกาะเลก็	ๆ 	ล้อมรอบด้วยแม่นำา้	

พืน้ทีร่อบนอกเป็นทีร่าบแผ่ออกไปทัว่ทกุทศิ	กำาแพง

เมือง	สร้างด้วยหิน	วัดโดยรอบได้	 2	 ไมล์ฮอลันดา		

นับว่าเป็น	 นครหลวงที่กว้างขวางใหญ่โตมาก		

ภายในพระนคร	มีวัดวาอาราม	สร้างอยู่ติด	ๆ	กัน	มี

ประชาชนพลเมือง	อาศัยอยู่หนาแน่น	 ในตัวเมืองมี

ถนนสร้างตัดตรงและยาวมาก	มีคลองที่ขุดเชื่อมต่อ

จากแม่นำ้าเข้ามาในตัวเมืองทำาให้สะดวกแก่การ

สัญจรไปมาได้อย่างทั่วถึง	นอกจากถนนหลัก	และ

คลองหลักแล้ว	 ยังมีตรอกซอย	แยกจากถนนใหญ่	

และคูเล็กแยกจากคลองใหญ่	ทำาให้ในฤดูนำ้าบรรดา

เรอืพายทัง้หลาย	สามารถไปได้ถงึหวับนัไดบ้าน	บ้าน

ที่อยู่อาศัยสร้างตามแบบอินเดีย	 แต่หลังคามุงด้วย

กระเบื้อง	บรรดาโบสถ์	 วิหาร	ซึ่งมีจำานวนมากกว่า	

300	แห่ง	ได้ก่อสร้างขึ้น	อย่างวิจิตรพิสดาร	บรรดา

พระปรางค์	เจดย์ี	และรปูป้ัน	รปูหล่อ	ซึง่มอียูม่ากมาย

ใช้ทองฉาบเหลืองอร่าม	นับว่าเป็นมหานครที่โอ่อ่า	

มีผังเมืองที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบ	ตั้งอยู่ในทำาเลที่

เหมาะสม	อยู่ในภูมิสถานที่ดีและมั่นคง	ยากที่ข้าศึก

จะโจมตีได้โดยง่าย	 เพราะในทุกปีจะมีนำ้าท่วมถึง	 6	

เดือน	 ทั่วพื้นที่นอกกำาแพงเมือง	 ทำาให้ข้าศึก	 ไม่

สามารถตั้งทัพอยู่ได้

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้สนับสนุนให้

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	มีคุณสมบัติ

ตามกฎเกณฑ์	ของคณะกรรมการมรดกโลก	องค์การ

ยูเนสโก	แห่งสหประชาชาต	ิจึงมีมติในการประชุม

สมัยที่	 15	ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงคาร์เทจ	ประเทศตูนีเซีย		

เมื่อระหว่างวันที่	 9-13	 ธันวาคม	 2534	 ให้นคร

ประวัติศาสตร ์พระนครศรีอยุธยา	 ได ้รับการ	

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหนึ่งในกฎเกณฑ์นั้นคือ		

กรุงศรีอยุธยาเป็นตัวแทนของความเป็นเยี่ยมใน	

การสร้างสรรค์อันทรงคุณค่า	 และการเลือกสรร

ตำาแหน่งที่ตั้งของพระนครให้เหมาะสมกับความ	

ซับซ้อนของลักษณะผังเมือง	เฉพาะตัวของชุมชนที่

อาศัยการสัญจรทางนำ้าเป็นหลัก	อันเป็นธรรมชาติ

การตั้งถิ่นฐานแบบไทย	ๆ	ลักษณะดังกล่าวสะท้อน

ถึงพื้นฐานวัฒนธรรมที่สนองตอบความต้องการใน

การรกัษาพระนคร	ป้องกนัการรกุรานของข้าศกึศตัรู	

และความต้องการในการจัดระบบสาธารณูปการได้

อย่างเหมาะสมกับสังคมพระนคร	การตั้งพระนคร

ในบรเิวณทีม่แีม่นำา้ใหญ่มาบรรจบกนัสามสาย	ทำาให้

กรุงศรีอยุธยาสามารถควบคุมระบบการผลิต	ระบบ

การสร้างงานเกษตรกรรม	 ระบบการค้าได้อย่างดี	

และยงัใช้แม่นำา้เป็นเส้นทางคมนาคมตดิต่อระหว่าง

กัน	 ตลอดจนเส้นทางขนส่งค้าขายภาคในและ	

ต่างประเทศ	โดยจัดให้มีการขุดคูคลองตัดผ่านเมือง

อย่างเป็นระบบ	 เพื่อเป็นข่ายคมนาคมภายใน	

เกาะเมอืง	คคูลองเหล่านีแ้ม้จะตืน้เขนิไปมากแล้ว	แต่

ก็ยังสามารถมองเห็นร่องรอยได้อย่างชัดเจน	การ

ศึกษาความเป็นเยี่ยมในการจัดตั้งเมืองและการ

บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและ

รู้คุณค่า	 จึงเป็นประโยชน์ต่อการการจัดการความรู้

เพื่อสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิป ัญญาด้าน

ยุทธศาสตร์เมืองนำ้าสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อไป		
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เริม่รวบรวมข้อมลูตัง้แต่การก่อตัง้กรงุศรอียธุยาเป็น

ราชธานีจนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	๒	ทั้งนี้	

เนือ่งจากภายหลงัการเสยีกรงุศรอียธุยา	ปี	พ.ศ.	2310	

แล้ว	 กรุงศรีอยุธยาลดความสำาคัญลง	มีฐานะเป็น

เพียงเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ	

ตามลำาดับ	 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจะรวบรวม

จาก	 จดหมายเหตุ	 หนังสือประวัติศาสตร์	 ตำารา	

บทความ	 เอกสาร	 รูปภาพ	แผนที่โบราณ	 	และลง	

พื้นที่ตามที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ	ศึกษาเพิ่มเติม		

เปรียบเทียบข้อมูลทุติยภูมิและสภาพปัจจุบันที่

ปรากฏในพื้นที่จริง

	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาค้นคว้าและรวบรวมภูมิปัญญา	

เกี่ยวกับการขุดคูคลองตัดผ่านเมืองอย่างเป็นระบบ		

การจัดการนำ้าเพื่อใช้เป็นปราการป้องกันศัตรูและ

เพื่อการเกษตรในสมัยกรุงศรีอยุธยา

	 ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิประวตัศิาสตร์	

(Historical	Research)	 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ	 โดยศึกษา

เรือ่งราวต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้ถกูรวบรวมขึน้จากแหล่งทตุยิภมูิ

ต่าง	ๆ	ตั้งแต่		พ.ศ.	1893	-	พ.ศ.	2310	การศึกษาจะ

ศกึษาและรวบรวมข้อมลูภมูปัิญญา

ด้านยุทธศาสตร์เมืองน�้าเกี่ยวกับ 

ระบบการขุดคูคลองเมืองและการ

ใช้ประโยชน์จากคูคลองเมืองทุก

ด้าน เช่น การบริหารจัดการน�้า

ภายในพระนครสมัยกรุงศรีอยุธยา 

การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตของคนเมือง

น�้า

การวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูล

ก า ร จั ด ท� า ฐ า น

ข้อมูลภูมิปัญญา

ด้านยุทธศาสตร์

เมืองน�้า

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	การจัดการความรู้เพื่อสร้าง

และพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้าน	 “ยุทธศาสตร์

เมืองนำ้ า”	 สมัยกรุงศรีอยุธยาเป ็นการวิจัยเชิง

ประวัติศาสตร์	 ประเภทการศึกษาพัฒนาการจาก

ข้อมูลทุติยภูมิ 	 	 เพื่อดูความก้าวหน้าของการ

เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์เกี่ยวกับ	ยุทธศาสตร์เมืองนำ้า	

สมัยกรุงศรีอยุธยา	ตั้งแต่	พ.ศ.1893	-	พ.ศ.2310	ดังนี้

1.	 การศึกษาเพื่อดูความก้าวหน้าการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์	 เรื่องราวต่าง	 ๆ	ที่ได้	

ถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งทุติยภูมิอื่น	 ๆ	 ได้แก่	

จดหมายเหต	ุหนงัสอืประวตัศิาสตร์		ตำารา		บทความ	

เอกสาร	รูปภาพ	พงศาวดาร	และแผนที่โบราณ	โดย

ทำาการรวบรวมข้อมลูหรอืเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เมืองนำ้า	ด้านการบริหารจัดการ

นำ้า	 ตั้งแต่	 พ.ศ.1893	 -	พ.ศ.2310ซึ่งประกอบด้วย		

การสร้างบ้านแปงเมือง	 การดำาเนินชีวิตโดยการ

พึง่พาคคูลองเมอืงตามธรรมชาติ	และคคูลองเมอืงที่

สร้างขึ้นตามปัจจัยในแต่ละยุคแต่ละสมัย	ซึ่งแสดง

ถึงภูมิปัญญาของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
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ฐานข้อมูลด้าน	“ยุทธศาสตร์เมืองนำ้า”
สายหยุด		อุไรสกุล	และคณะ

สอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์	

2.	 รวบรวมข้อมูล 	 เมื่อได ้ข ้อมูลตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการจำาแนก

ประเภทของข้อมูล	 และทำาการบันทึกข้อมูล	 เพื่อ

สะดวกในการตรวจสอบและสรุปผลการวิจัย

3.	 ทำาการตรวจสอบข้อมลู		เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ทีม่คีวามเทีย่งตรงและเชือ่ถอืได้มากทีส่ดุ	โดยการใช้

วิธีการวิพากษ์	2	วิธี

	 3.1	 การวิพากษ ์วิ จ ารณ ์ภายนอก	

(External	Criticism)	ผูว้จิยัได้ใช้เอกสารในการสบืค้น	

ซึง่เป็นเอกสารทีไ่ด้จาก	จดหมายเหต	ุหนงัสอืประชมุ

พงศาวดาร	หนังสือประวัติศาสตร์	 ที่เกี่ยวข้องกับ	

กรุงศรีอยุธยา	และได้บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์

สมยักรงุศรอียธุยาอยูใ่นช่วงระหว่าง	พ.ศ.1893	-	พ.ศ.

2310	การได้มาของข้อมลูเป็นข้อมลูทีไ่ด้มกีารบนัทกึ

ที่เป็นจริง	 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการศึกษา	ผู้บันทึก		

ผู้แปลเอกสาร	 เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ในแวดวงการ

ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

	 3.2	 การวพิากษ์วจิารณ์ภายใน	ผูว้จิยัได้

ตรวจสอบลกัษณะภายในของข้อมลู	ข้อมลูทีไ่ด้มามี

เนื้อหาถูกต้อง	มีความเป็นเหตุและผลที่สอดคล้อง

กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ	ที่ยังปรากฏใน

ปัจจบุนั	เอกสารดงักล่าวมกีารใช้อ้างองิอย่างต่อเนือ่ง	

อีกทั้ง	ผู้เขียนและผู้แปล	 เป็นบุคคลที่รอบรู้ในเรื่อง

ที่เขียนและแปล	เป็นอย่างดี	นอกจาก	จะสามารถให้

เหตผุลทีน่่าเชือ่ถอืแล้ว	ยงัสามารถให้แหล่งอ้างองิที่

ดีในการสืบค้นข้อมูลต่อไป

4.	 เปรยีบเทยีบภาพถ่ายและแผนทีปั่จจบุนั

กับอดีต	 บันทึกการเปลี่ยนแปลงพร้อมอ้างอิง	

หลักฐานการเปรียบเทียบ

5.	 วเิคราะห์การเปลีย่นแปลงและการคงอยู่

ของหลักฐานทางประวัติศาสตร	์ เช่นคลอง	คูเมือง	

ภูมิปัญญาด้านความเป็นเมืองนำ้า	เป็นต้น

6.	 การแปลความหมายข้อมลูและการสรปุ

ผลการวิจัย	 เมื่อได้ข้อมูลที่ได้ตรวจสอบความเที่ยง

ตรงและเชื่อถือได้	นำาข้อมูลดังกล่าว	มาคัดเลือกให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเรียบเรียง

ข้อมูลตามลำาดับของเหตุการณ์	 และแยกเรียบเรียง

เป็นหมวดหมู่	 พร้อมกับอ้างอิงเอกสารจากแหล่ง

ต่างๆที่สืบค้น	ดำาเนินการการแปลความหมายของ

ข้อมูล	อย่างเที่ยงตรงตามหลักฐานที่ปรากฏ

7.		รายงานผลการวจิยั	ผูว้จิยัใช้วธิกีารเขยีน

รายงานแบบวรรณคดีเป็นการเขียนโดยจัดเนื้อเรื่อง

ที่เป็นอย่างเดียวกันไว้เป็นพวกเดียวกัน	โดยไม่คำานึง

ถึงเวลาเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง

ผลการวิจัย
	 ผู ้วิจัยได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งทุติยภูมิต่าง	 ๆ	 และทำาการวิเคราะห์	 และ

สงัเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอนการดำาเนนิการ	ผลการ

วิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1.	 ภมูสิถานของกรงุศรอียธุยา	มภีมูสิถาน

เป็นเกาะ	มีแม่นำ้าล้อมรอบเป็นปราการธรรมชาติที่

สำาคญั		นอกจากการใช้แม่นำ้าโดยรอบเป็นคเูมอืงแล้ว	

ภายในเมืองมีการขุดคลองหลายสายขนานไปกับ

คลองขื่อหน้า	 เพื่อใช้คลองเหล่านั้นเป็นทางสัญจร

ภายในเมอืง	ใช้ในการระบายนำา้เมือ่ฤดนูำา้หลาก	และ

เพื่อระบายสิ่งโสโครก	 นอกจากนี้การเลือกที่ตั้ง

ชุมชนในบริเวณที่มีแม่นำ้าสามสายมาบรรจบกัน	ยัง

เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเกษตรกรรมอันอุดม

สมบรูณ์	และยงัอยูใ่กล้ทะเลทำาให้สามารถทำาการค้า

กับต่างประเทศได้สะดวก	 (ชาญวิทย์	 เกษตรศิริ,	

2550)	 สอดคล้องกับบันทึก	 ของมองซิเออร์	 เดอ		

ลาลูแบร์	(มร.เดอะ	ลาลูแบร์,	2548)	พูดถึงลักษณะ

เมอืงสยามว่าโดยอาศยัลำานำา้ทีค่นสยามเรยีกว่าคลอง	

(Cloum)	นี้เองไม่เพียงแต่จะทำาให้เมืองสยามกลาย
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เป็นเกาะไปเท่านั้น	หากแต่ว่าตั้งอยู่ท่ามกลางเกาะ

หลายเกาะด้วยกัน	 อันทำาให้ที่ตั้งเมืองมีลักษณะ

แปลกมาก	 ถ ้าพิจารณาจากภาพยูเดีย	 (Iudea)		

กรุงศรีอยุธยาเป็นเกาะเมืองห้อมล้อมด้วยแม่นำ้า

หลายสาย	ตัวเมืองมีกำาแพงอิฐล้อมรอบ	มีป้อมปืน

และประตูเมืองเป็นระยะ	ๆ	พื้นที่ภายในพระนคร

แบ่งออกเป ็นแปลงเล็กแปลงน้อย	 ถนนและ	

คูคลองเชื่อมโยงต่อกันดุจตาข่าย	 จนราชธานีได้รับ	

สมญานามว่า	เวนสิตะวนัออก	(ธวชัชยั		ตัง้ศริวิาณชิ,	

2549) 	 ในจดหมาย เหตุชาวฮอลันดา เล ่ าว ่ า	

พระนครศรอียธุยาตัง้อยูร่มิลำาแม่นำา้คลาคลำา่ด้วยเรอื

ใหญ่	 เรือเล็ก	และเรืออื่นๆ	แม่นำ้ามีลักษณะเหมือน

แม่นำา้ไนล์	แม่นำา้ไนเจอร์และแม่นำา้คงคา	และเหมอืน

แม่นำ้า เหล ่านั้นตรงที่ว ่าไหลนองท่วมทุ ่งรอบ

พระนครศรอียธุยาทำาให้อดุมสมบรณ์ูและเป็นรัว้อนั

แข็งแรง	ศัตรูจะมาตั้งล้อมไม่ได้เป็นเวลาหลายเดือน	

ถนนเกือบทุกสายในเมืองมีคลองที่ดีตัดผ่านอำานวย

ความสะดวกแก่การค้าขาย	 (วินัย	 พงศ์ศรีเพียร,		

5241)	

2.	 ยทุธศาสตร์ของนำา้เพือ่ใช้ในการเกษตร

กรรม	คูคลองต่าง	ๆ	ในอยุธยาได้สร้างสังคมชาวนำ้า

ขึ้ นพร ้ อม ไปกั บ วิ ถี ชี วิ ต แบบ เกษตรกรรม		

กรงุศรอียธุยาเป็นทีร่าบของแม่นำา้	ทำาให้มคีวามอดุม

สมบูรณ์	 และเป็นชุมชนการคมนาคม	จึงเหมาะแก่

การตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวนาลุ่มและค้าขาย	ที่อยู่

อาศยันอกเมอืงเป็นทุง่กว้างสำาหรบัการเกษตรกรรม

ที่มีนำ้าหล่อเลี้ยงทั่วถึง	 ในทัศนะมองซิเออร์	 เดอ		

ลาลูแบร์	(มร.เดอะ	ลาลูแบร์,	2548)	พูดถึงลักษณะ

เมอืงสยามว่าด้วยทีป่ระกอบกสกิรรมและอูข้่าวอูน่ำ้า

ของสยามความว่า	“เมอืงสยามเป็นดนิโคลน...พืน้ดนิ

นั้นเกิดจากดินโคลนที่นำ้าฝนชะไหลลงมาจากภูเขา	

เป็นตวัสาเหตอุนัแน่นอนทีท่ำาให้ราชอาณาจกัรสยาม

มพีืน้ทีม่พีืน้ดนิอนัอดุมดนีกัในทกุหนทกุทีท่ีน่ำา้ท่วม

ไปถึง	...การที่มีนำ้าท่วมเป็นประจำา	ย่อมเป็นประกัน

แก่ประเทศสยามในด้านความอดุมสมบรณ์ูในการทำา

นาข้าว	 และทำาให้ราชอาณาจักรนี้เป็นอู่ข้าวอู่นำ้า	

ของหลายประเทศทีเดียว”	 เช่นเดียวกับทัศนะ	

ของนิโกลาส์	 แชรแวส	 (นิโกลาส์	 แชรแวส,	 2550)	

พูดถึงราชอาณาจักรสยามในแผ ่นดินสมเด็จ	

พระนารายณ์มหาราชว่าด้วยภูมิอากาศและอุทกภัย

ในราชอาณาจกัรสยามความว่า	“..ลมทศิใต้ซึง่พดัอยู่

เป็นเวลา	6	เดอืน	ไปสูท่ศิตะวนัออกบ้างทศิตะวนัตก

บ้างได้นำาเอาฝนมาด้วยเป็นอนัมาก	ทำาให้นำา้ในแม่นำา้

มีมากขึ้นและมีระดับสูงขึ้นทันตาเห็น	 จนกระทั่ง

เดือนสิงหาคมจึงท่วมท้นเข้าในท้องทุ่ง...นำ้าท่วม

ใหญ่	ซึ่งดูเป็นที่น่ารำาคาญและทำาความเสียหายให้

มากนี้กลับนำาประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คน

สยามเป็นอนัมากเพราะมนัเหมอืนกบัแม่นำา้ไนล์	คอื

ทำาให้พื้นดินและนำาความมั่งคั่งมาสู ่ประเทศ...	

ต้นข้าวนั้นชอบอยู ่ในนำ้านำ้ายิ่งสูงเท่าไรลำาต้นยิ่ง	

แข็งแรง	ไม่ว่านำ้าจะขึ้นสูงรวดเร็วสักเท่าไร	รวงข้าว

จะชูเหนือผิวนำ้าราวครึ่งป ิ เอด ์ เสมอ...สิ่งที่ ให ้

ประโยชน์อกีประการหนึง่ในกรณทีีม่นีำ้าท่วม	กค็อืมี

ปลาเป็นอันมากและมากเสียจนกระทั่งว่า	 แม้จะไม่

ต้องลงจากเรือนคนหนึ่งๆจะตกปลาได้ภายในหนึ่ง

ชั่วโมงพอใช้บริโภคได้หลายวันทีเดียว

3.	 ยทุธศาสตร์การจดัการนำา้เพือ่ใช้ป้องกนั

ศัตรู	สงครามระหว่างไทยกับพม่ามีทั้งสิ้น	 24	ครั้ง	

(ดำารงราชานุภาพ,	2505)	ในสงครามครั้งที่	2	คราว

สมเด็จพระสุริโยทัยขาดคอช้าง	ปีวอก	พ.ศ.2091	

กล่าวถึง	 การตระเตรียมกรุงศรีอยุธยาเป็นที่มั่น

สำาหรับจะรบพุ่งขับเคี่ยวกับข้าศึก	 “ยามข้าศึกศัตรู	

บุกประชิดเมืองก็จะพยายามต้านไว้จนถึงฤดูนำ้า		

นำา้ทีห่ลากมากจ็ะเอ่อท่วมค่ายทีพ่กัและเสบยีงข้าศกึ	

ส่วนตัวพระนครจะถมดินให้สูงกว่า	มีแนวกำาแพง
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ฐานข้อมูลด้าน	“ยุทธศาสตร์เมืองนำ้า”
สายหยุด		อุไรสกุล	และคณะ

เมืองเป็นคันเขื่อนล้อมรอบ	ทำาให้สามารถอยู่รอด

ผ่านฤดูนำ้ามาได้	 สอดคล้องกับในพงศาวดารพม่า	

ว่า	 เมื่อถึงฤดูฝน	 (ราวเดือน	 9	ปีจอ)	พวกนายทัพ	

นายกองพม่าพากันไปร้องทุกข์ต่อมังมหานรธา	ว่า

ฝนตกชกุแล้วไม่ช้านำา้เหนอืกจ็ะหลากลงมาจะรบพุง่

ต่อไปเห็นจะเป็นการลำาบากนักขอให้เลิกทัพกลับ	

ไปเสียสักคราวหนึ่งเมื่อถึงฤดูแล้งจึงกลับมาตี	

กรุงศรีอยุธยาใหม่...”	

	 การที่กรุงศรีอยุธยามีแม่นำ้าล้อมรอบเป็น

ปราการอย่างนี้	จงึทำาให้กรงุศรอียธุยาเป็นเมอืงป้อม

ค่ายทางธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่	ประกอบกบัการ

สร้างกำาแพงค่ายคปูระตหูอรบขึน้มาอกีชัน้หนึง่	กย็ิง่

ทำาให้กรงุศรอียธุยามคีวามแขง็แกร่ง	เมือ่มข้ีาศกึศตัรู

มาประชิดก็สามารถใช้ปราการดังกล่าวนั้นป้องกัน

ภัยจากข ้ าศึกศัตรู ได ้ เป ็นอย ่ างดี 	 ด ้วย เหตุนี้	

กรุงศรีอยุธยาจึงมียุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับศัตรู

ด้วยการตั้งรับ	และเมื่อถึงฤดูนำ้าหลากข้าศึกก็จะยก

ทพักลบัไปเองนอกจากนี	้พืน้ทีลุ่ม่รอบนอกพระนคร	

ยังมีนำ้าท่วมขังตลอดฤดูฝน	ทำาให้ข้าศึกซึ่งไม่อาจ

โจมตข้ีามคเูมอืงธรรมชาตคิอื	แม่นำ้าล้อมรอบได้โดย

ง่ายแล้ว	ยังไม่อาจตั้งทัพอยู่นอกเมืองได้นานอีกด้วย

	 4.	 ยุทธศาสตร ์สายนำ้ ากับการค ้าขาย		

การเป็นจุดบรรจบของสายนำ้าสำาคัญ	 จึงทำาให้	

กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าสำาคัญ		

ขนาดใหญ่	มสีนิค้าเกษตรหลัง่ไหลมาจากทกุสารทศิ	

ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐด้านการค้ากับต่าง

แดน	ในพทุธศตวรรษที	่20	-	23	กรงุศรอียธุยาเตบิโต

เป็นศนูย์กลางทางการค้าในอษุาคเนย์	เนือ่งจากทำาเล

ที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาเอื้ออำานวยต่อการค้า	 ทั้ง

ภายในและภายนอกราชอาณาจักร	กรุงศรีอยุธยาใช้

เส้นทางทางนำ้าติดต่อกับเมืองที่อยู่ภายในได้สะดวก		

เช่น		สุโขทัย				ล้านนา		ล้านช้าง	นอกจากนี้ที่ตั้งของ

ราชธานีที่อยู ่ไม่ห่างไกลปากนำ้าหรือทะเล	 ทำาให้	

กรุงศรีอยุธยาติดต่อค้าขายทางเรือกับต่างประเทศที่

อยู่ห่างไกลได้สะดวก	 	 และเมื่ออาณาจักรมีความ	

เข้มแข็ง	 สามารถควบคุมการค้ารอบชายฝั่งทะเล

อนัดามนั		และโดยรอบอ่าวไทย	ซึง่เป็นแหล่งทีพ่่อค้า

ต่างชาติเดินทางมาค้าขายได้	ทำาให้อยุธยาสามารถ	

ทำาหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการติดต่อค้าขาย		

มีบันทึกบางตอนของจดหมายเหตุของบาทหลวง

เดอ	 ชัวสี	 ที่บันทึกถึงการหาซื้อของที่ระลึกใน	

กรุงศรีอยุธยา	ทำาให้เห็นถึงภาพการค้าขายที่คึกคัก

ในกรุงศรีอยุธยา	ดังนี้	“วันนี้ข้าพเจ้าไปซื้อของเล็กๆ	

น้อยๆ	หลายสิง่	นกึอยากจะได้อะไร	กห็าไม่ใคร่จะได้		

พวกอังกฤษที่มาประเทศนี้	 ก่อนหน้าพวกเรากวาด

ซือ้เอาไปเสยีจนหมด	ไม่เลอืกวา่ของดีของเลว	ถา้จะ

หาของแปลกๆ	กนัแล้ว	จะต้องมาถงึทีน่ีใ่นราวเดอืน

เมษายนหรือพฤษภาคม	 เวลานั้นจะมีสำาเภาจีนและ

ญีปุ่น่เข้ามาถงึ	พ่อค้าต่างประเทศชงิกนัซือ้สนิค้าทัง้

นัน้ส่งไปฝากพวกของตนตามบ้าน	เพราะฉะนัน้เวลา

นี้จึงไม่สามารถซื้อของได้ตามราคาเดิม	ที่ซื้อได้บ้าง

ก็โดยมีผู ้กรุณาขายให้	 แต่ก็ขูดเอาราคาเหลือเกิน	

หมู ่บ้านชาวต่างประเทศที่พระนครศรีอยุธยานี้	

บรรดาเรือสำาเภาที่เข้ามาตามลำานำ้าเจ้าพระยา	 จะ

ทอดสมออยู่ตรงหน้าหมู่บ้านของตน	บนฝั่งก็จะมี

ห้างขายของและคลังเก็บสินค้าในนำ้าก็มีเรือแพจอด

เรียงรายตลอดนับหมื่นๆ	แพ....ข้าพเจ้าไม่เบื่อที่จะ

ชมกรงุไกรอนัใหญ่โตทีต่ัง้อยูบ่นแผ่นดนิเสมอืนเกาะ	

มแีม่นำา้กว้างใหญ่ประมาณ	3			เท่าแม่นำา้แซนล้อมอยู่

โดยรอบใน	 แม่นำ้าเต็มไปด้วยเรือกำาปั ่นฝรั่งเศส	

อังกฤษ	วิลนัดา	จนี	ญีปุ่่น	ไทย	และยังมเีรือใหญ่นอ้ย

อีกเป็นอันมากแทบนับมิถ้วน	 แต่สิ่งที่จะชมและ

พรรณนาอีกไม่น้อย	คือแม่นำ้าทั้งสองฟากแห่ง	กรุง

ทวาวดนีี	้บรรดาบ้านช่องของพวกต่างชาต	ิต่างภาษา

เป็นเรอืแพทำาด้วยไม้	ววั	ควาย	และหมเูลีย้งไว้ในคอก

สูงพ้นนำ้า	 ทางไปมาค้าขายนั้นเป็นทางนำ้าเกือบ
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ทั้งหมด	ทางเหล่านี้อยู่ใต้ร่มไม้	 และไปตันที่พุ่มไม้

เขียวชอุ่ม	และในบ้านช่องเล็กๆ	ริมแม่นำ้าเหล่านั้นก็

มีผู้คนอยู่กันเต็มราวกับรังแตน	พ้นหมูบ้านเหล่านี้

ไปหน่อยหนึ่งก็มีทุ่งนากว้างใหญ่...”	...ทำาเลอันเป็น

ที่ตั้งของ	กรุงศรีอยุธยาเหมาะสมสำาหรับการค้าขาย

ในเมอืงต่างๆในประเทศอนิโดจนี	เพราะอยูท่่ามกลาง

เมืองอินเดีย	เมืองจีน	เมืองญี่ปุ่น	และเกาะฟิลิปปินส์	

และอยูต่รงกบัเกาะสมุาตรา	เกาะชวา	เกาะบอร์เนยีว	

และเกาะต่างๆในแหลมมลายู	 อีกทั้งมีอ่าวสองอ่าว

ทำาให้การเดินเรือเดินได้อย่างสะดวก	

5.	 ภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการนำ้า		

ประกอบด้วย

		 5.1	 ระบบประปา	เป็นระบบการส่งนำา้

จากแหล่งนำ้ามาตามท่อดินเผาเพื่อนำามาใช้ในอาคาร

หรอือาณาบรเิวณพระบรมมหาราชวงั		นกัโบราณคดี

พบว่ากรงุศรอียธุยาเริม่มรีะบบประปามาตัง้แต่สมยั

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา	 เป็นความ

ช่วยเหลอืของฝรัง่เศส	โดยวศิวกรผูส้ร้างการประปา

สำาเร็จคือ	สังฆราชชาวอิตาเลียน	ชื่อ	 ดาโกลี	 ร่วม

วิศวกรชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่ง	 ได้สร้างการประปา

ขึ้นระหว่าง	พ.ศ.2225	-	2227	โดยเริ่มจากการสร้าง

ประปาทีเ่มอืงลพบรุสีำาเรจ็เป็นแห่งแรก	โดยวางแผน

ผังระบบส่งนำ้าจากทะเลชุบศรเข้ามาในตัวเมือง

ลพบรุกีารนีใ้ช้ทำาเลทีล่าดเทของพืน้ทีเ่ป็นการส่งนำา้

เข้าเมอืง	และช่วยกนัสร้างท่อส่งนำา้และถงัเกบ็นำา้นำา

นำ้าเข้ามาใช้บางแห่งในตัวเมืองลพบุรีเป็นผลสำาเร็จ		

ส่วนวิธีการของระบบประปาในกรุงศรีอยุธยา	คือ	

การชกันำา้จากแม่นำา้มาใช้	โดยมรีะหดัวดินำา้ส่งนำา้ให้

ไหลไปตามท่อ	นำานำ้าขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บนำ้าที่ตั้ง

ไว้บนที่สูง	เมื่อจะใช้นำ้าก็ปล่อยให้ไหลลงมา	แรงดัน

จากที่สูงจะดันให้นำ้าไหลไปตามท่อต่างๆ	แหล่งนำ้า

ใช้สำาหรับพระราชวัง	 คือแหล่งนำ้าที่มีอยู่รายรอบ

พระราชวัง	 เช่นทิศเหนือติดกับคลองคูเมืองหรือ

แม่นำ้าลพบุรี	 ด้านตะวันตกหรือท้ายวังติดกับคลอง

ท่อหรือคลองฉะไกรใหญ่	ที่ชักนำ้าจากแม่นำ้าลพบุรี

เข้ามาใช้ในพระราชวังและในเมือง	แล้วไหลไปออก

แม่นำ้าเจ้าพระยาด้านทิศใต้

		 5.2	 การสร้างทำานบกัน้นำา้ตามปากคลอง	

ตามบันทึกของพระยาโบราณราชธานินทร ์ฯ		

(วรรณศริ	ิเดชะคปุต์,	2554)	“...กรงุเก่าถงึจะเป็นเมอืง

ลุ่มหน้านำ้า	นำ้าท่วมก็จริง	 แต่ถึงฤดูแล้งนำ้าก็ลดกว่า

ตลิ่งลงไปเกือบ	3	วา	คลองในพระนครก็คงจะแห้ง

หมด	จะมนีำา้ใช้กแ็ต่บงึชชีนัแห่งเดยีว	ข้อทีเ่หน็ว่าจะ

มีทำานบกั้นนำ้าตามปากคลองนั้น	ก็ด้วยเมื่อครั้งหนึ่ง

มีผู้ขุดซ่อมคลองในไก่กับคลองหอรัตนไชยได้พบ	

ไม้เต็งรังบ้าง	 ไม้ตะเคียนบ้าง	หน้ากว้างราวคืบ	 4	

เหลี่ยมยาว	6	ศอกบ้าง	เกิน	6	ศอกบ้าง	จมขวางตาม

ปากคลองเรยีงไปตามแนวกำาแพงอยูเ่ป็นจำานวนมาก	

และทั้งมีเสาสั้นๆ	ปักอยู่ด้วย	จึงคิดว่าเสานั้นคงจะ

ปักรายเตม็ปาก	แล้วเอาไม้เหลีย่มวางเรยีงเป็นตบัขึน้

ไปทั้งสองข้าง	ถมดินกลางให้แน่นเป็นทำานบสูง	แต่

เพยีงสกัครึง่คลอง	ถ้าถงึฤดนูำา้	นำา้ขึน้มาท่วมเลยหลงั

ทำานบ	ก็ใช้เรือไปมาในพระนครได้	 แต่เมื่อใดนำ้าลด

ลงมาถึงทำานบก็เลิกใช้เรือ	ขังนำ้าไว้สำาหรับราษฎรที่

อยู่ในพระนครได้บริโภค”

	 5.3	 กรุงศรีอยุธยาถูกออกแบบให้เป็น

เมืองนำ้า	 การสร้างเมืองของชาวอยุธยา	 จึงได้รักษา

แม่นำ้าลำาคลองของเดิมเอาไว้	 และขุดคลองเพิ่มเติม

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแนวเหนอื	-	ใต้	ให้เป็นแนวตรง

เชื่อมต่อแม่นำ้าลำาคลองเดิม	ทำาให้กระแสนำ้าไม่ไหล

เข้าปะทะทำาลายเมืองได้โดยตรง	 แต่กลับระบาย	

ออกไปจากตัวเมืองได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และแนว

ตะวันออก	-	ตะวันตก	เพื่อเชื่อมคูคลองทั้งหมดเข้า

ด้วยกนั	ขนานไปกบัแนวคคูลองกค็อืถนน	สร้างเป็น

ถนนดนิตามบนัทกึของพระยาโบราณราชธานนิทร์ฯ	

(วรรณศิริ	 เดชะคุปต์,2554)	อธิบายถึงถนนในเมือง	
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ฐานข้อมูลด้าน	“ยุทธศาสตร์เมืองนำ้า”
สายหยุด		อุไรสกุล	และคณะ

ความว่า	“อนึง่ในพระนครพระนครนัน้	มถีนนรถีนน

ขวางและถนนซอยมากมายหลายสาย	ถนนเหล่านี้

ต้องพูนดินสูงกว่าระดับดินเดิมตั้งแต่	 2	 ศอกถึง	 4	

ศอก	เพราะพื้นดินในพระนครเป็นที่ลุ่ม	ถึงฤดูนำ้าคง

ท่วมทกุปีเหมอืนทกุวนันี	้เพราะฉะนัน้จงึต้องถมดนิ

เสียชั้นหนึ่งแล้วจึงปูอิฐตะแคง”	นอกจากถนนอิฐ

แล้วยังมีมีสะพานจำานวนมากสร้างข้ามคลองเหล่า

นั้น	มีทั้งสะพานไม้	สะพานก่ออิฐ	สะพานก่อด้วย

ศลิาแลง	และสะพานสายโซ่	ซึง่เป็นสะพานยกได้อกี

แบบหนึ่ง	รวมทั้งสิ้นกว่า	30	สะพาน

อภิปรายผล
	 งานวิจัยครั้งนี้ เป ็นการรวบรวมข้อมูล	

ทุติยภูมิ	ด้านยุทธศาสตร์เมืองนำ้า	สมัยกรุงศรีอยุธยา

ซึ่งประกอบด้วยภูมิปัญญาต่างๆ	ในการปรับตัวของ

ชาวกรุงศรีอยุธยาเพื่ออยู่อาศัยคู่กับแม่นำ้าลำาคลอง	

การสร้างบ้านแปงเมอืงให้มภีมูสิถานเป็นเกาะเพือ่ใช้

นำ้าเป็นปราการป้องกันศัตรู	 จากการสืบค้นข้อมูลมี

ข้อสงัเกตเกีย่วกบัคเูมอืงในคาบสมทุรอนิโดจนี	เมอืง

โบราณทีใ่ช้คตกิารสร้างเมอืงแบบทวารวดี	คเูมอืงจะ

มีลักษณะกลมหรือมน	บางครั้งอาจจะให้แหล่งนำ้า

ใหญ่เป็นปราการหลกั	แล้วขดุคลองโค้งโอบตวัเมอืง

ไปตามภูมิประเทศ	แต่อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐาน

ยืนยันการสร้างเมืองตามคติแบบทวารวดี	 การที่	

กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์การค้าที่สำาคัญในอุษาคเนย์

นอกจากจะเป็นเรื่องทำาเลที่ตั้งแล้ว	 ข้อสังเกตที่	

น่าสนใจเกี่ยวกับลมมรสุมที่	 มองซิเออร์	 เดอ	ลาลู

แบร์	(มร.เดอะลาลแูบร์,	2548)	บนัทกึไว้ในจดหมาย

เหตฯุ	ความว่า	“...ในฤดหูนาวของสยาม	ดวงอาทติย์

อยู่ทางทิศใต้ของเส้นศูนย์สูตรหรือแถบขั้วโลกด้าน

อันตารก์ติค	ก็จะมีลมเหนือพัดโชยทำาให้อากาศเย็น

สดชื่น	 ในฤดูร้อนเมื่อดวงอาทิตย์สถิตเหนือของ

เส้นศนูย์สตูรคอืตะวนัตกหวัของชาวสยามลมทศิใต้

กจ็ะพดัผ่านมาชกัให้ฝนตกตดิต่อกนั”...และข้อนีเ้อง

เป็นสาเหตุทำาให้เรือกำาปั่นเข้าถึงสันดอนปากนำ้า

สยามได้ยาก	ในระยะหกเดือนที่มรมรสุมพัดมาจาก

ทางทิศเหนือและยากที่จะออกจากปากนำ้าในระยะ

หกเดอืนทีม่มีรสมุพดัมาจากทางทศิใต้	หากพจิารณา

เส้นทางการค้าของพ่อค้าชาวตะวันตกอยู ่ทาง	

ขวาและพ่อค้าชาวตะวันออกอยู ่ทางซ้ายของ		

กรุงศรีอยุธยา	 สิ่งสำาคัญเมื่อพ่อค้าสองชาติอยาก

ค้าขายระหว่างประเทศ		แต่ปัญหาคอืมรสมุทีพ่ดัจาก

เหนอืลงใต้ลมเหนอืทีจ่ะช่วยพาเรอืสำาเภาจากซกีโลก

ตะวันออกไปค้าขายในซีกโลกตะวันตกมีเพียง	 6	

เดอืนต่อปี	เช่นเดยีวกนัลมใต้ทีพ่ดัขึน้เหนอืทีจ่ะคอย

นำาเรอืสำาเภาจากซกีโลกตะวนัตกไปค้าขายในซกีโลก

ตะวันออกมีเพียง	 6	 เดือนเช่นกัน	 เรือสำาเภาทั้ง	 2		

ซีกโลกใช้เวลาในการเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา

ประมาณ	 4เดือน	หากเรือสำาเภาจากซีกโลกตะวัน

ออกล่องต่อไปอกีประมาณ	2	เดอืน	ลมเหนอืจะหมด

จนเรือสำาเภาอาจต้องจอดกลางมหาสมุทรอินเดีย	

ส่วนเรอืสำาเภาจากซกีโลกตะวนัตกทีจ่ะล่องต่อไปยงั

ซีกโลกตะวันออก	 อีก	 2	 เดือน	 อาจต้องเสี่ยงพบ	

กับมรสุมจนเรือล่มแถวทะเลจีนใต้	 ดังนั้น	 จึงเป็น	

ข้อสันนิฐานที่ว่า	 เมื่อเรือพ่อค้าสองซีกโลกต้องมา

หยุดอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อรอลมใหม	่จึงน่าจะเป็น

เหตผุลหนึง่ทีท่ำาให้กรงุศรอียธุยากลายเป็นศนูย์กลาง

การค้าระหว่างประเทศไปโดยปรยิาย	วถิชีวีติของคน

กรุงศรีอยุธยามีความเป็นเลิศในการปรับตนเองให้

เข้ากับความเป็นชุมชนเมืองนำ้าได้อย่างลึกซึ้ง	แม้ว่า

ปัจจบุนัร่องรอยต่างๆ	ของคคูลองเมอืงได้สญูหายไป

จำานวนมากเนือ่งจากความเจรญิเตบิโตของความเป็น

เมอืงทีไ่ม่อาจหยดุยัง้ได้	หากได้ศกึษาพจิารณาอย่างรู้

และเข้าใจจากหลกัฐานร่องรอยต่าง	ๆ 	ทีบ่รรพชนได้

ทิ้งร่องรอยให้ชนรุ ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู ้ถึง

ภมูปัิญญาอนัแยบคายในการดำาเนนิชวีติ	เราสามารถ



120

วารสารหาดใหญ่วิชาการ	10(2)	ก.ค.	-	ธ.ค.	2555
Hatyai	Journal	10(2)	Jul	-	Dec	2012

อนรุกัษ์ภมูปัิญญาอนัทรงคณุค่าและส่งต่อให้ชนรุน่

ต่อไปได้อย่างภาคภูมิใจ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้	ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู ่ชุมชน

ฐานราก	เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนบน	สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	ความ

คิดเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้วิจัย	 	 เครือ

ข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนไม่จำาเป็นต้องเห็น
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The	Optimal	Strategic	Paradigm	Shift	 of	Sino-U.S.-ASEAN	 in	 the	 21st	
Century
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Abstract
Global	strategic	environment	has	been	changing	dramatically	at	the	beginning	of	new	century.	It	becomes	
impossible	for	any	single	superpower	to	get	absolute	leadership	at	present	situation	in	Southeast	Asia.	
With	Cold	war	competition	paradigm	at	Southeast	Asia,	there	is	no	winner.	The	economy	situation	in	
integration	among	three	parties	(US,	China,	ASEAN)	has	created	one	value	chain	which	links	each	other.	
From	historic	experience	and	present	value,	 if	any	stakeholder	still	 tries	to	focus	how	to	seek	his	own	
maximum	unilateral	strategic	advantage,	the	strategic	conflicts	are	inevitable.	On	the	other	hand,	if	common	
value	chain	among	three	parties	can	grow	constantly	and	healthily,	it	will	integrate	all	stakeholders	more	
tightly.	As	 the	result,	 the	 security	environment	and	economy	development	of	Southeast	Asia	could	be	
achieved	that	will	benefit	everyone	(US,	China,	ASEAN).	Thus	it	is	necessary	to	build	the	new	strategic	
paradigm	to	protect	and	maintain	such	common	strategic	value	chain	at	Southeast	Asia	which	optimal	
strategic	value	can	be	shared	harmoniously	in	this	century.

	 Keywords	:	China,	U.S,	ASEAN,	strategic	balance,	value	chain,	win-win,	optimal	value
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Introduction:
									 At	the	beginning	of	this	century,	the	war	on	

terrorism,	which	Bush	Administration	has	used	up	

huge	 financial	 surplus	 created	 by	 Clinton	

Administration	and	left	huge	national	debt	for	his	

followers.	 Subprime	 credit	 crisis	 tormented	 the	

States	 again	 in	 2008.	Maybe	 some	people	 doubt	

whether	God	still	bless	the	States	in	the	first	decade	

of	 this	 century.	But	 on	 the	 opposite	 bank	of	 the	

Pacific,	China	 are	 undergoing	 and	 enjoying	 the	

greatest	economic	booming	in	his	history.	ASEAN	

also	are	enjoying	pleasant	economic	booming	which	
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involved	 in	 value	 chain	 of	 Chinese	 economy	

extension.	ASEAN’s	further	integration	has	made	

his	members	have	more	power	 to	negotiate	with	

external	powers.	U.S.	still	keeps	giant	power	in	this	

area	and	still	no	one	country	can	challenge	his	power	

directly	 so	 far.	However	 if	US	want	 to	 push	 or		

force	 new	 emerging	 powers	 out	 of	 door	 of	 this	

region	to	keep	his	leadership,	it	becomes	impossible	

and	unwise		since	such	action	could	hurt	strategic	

benefit	of	himself.	Between	the	States	and	China,	

ASEAN	members’	strategic	options	are	very	clear.	

One	hand	they	want	to	acquire	the	strategic	security	

promise	from	U.S.	On	the	other	hand,	they	don’t	

want	 to	 lose	 the	 important	 commerce	 and	 trade	

partner	-	China.

Strategic	value	of	Southeast	Asia
Why	does	Southeast	Asia	matter?
	 From	the	global	map,	Southeast	Asia	looks	

like	 one	 cross	 road	which	 connects	 Asia	 and	

Oceania,	Indian	Ocean	and	Pacific.	As	one	of	the	

most	important	straits	not	only	in	Southeast	Asia	

but	in	the	world,	Malacca	strait	is	responsible	for	

one	quarter	of	global	ocean	forward	volume.	And	

half	of	oil	tankers	in	the	world	have	to	pass	through	

here.	Southeast	Asia	is	also	well	known	as	her	rich	

natural	resource	such	as	rice,	rubber,	palm	oil,	cocoa	

etc.	which	enhance	her	important	strategic	position	

since	 price	 of	 agricultural	 product	 and	 natural	

resources	have	been	impacting	global	economic	and	

political	pattern.	Southeast	Asia	is	the	one	of	the	

most	fast	developing	regions	after	Cold	War.	The	

peaceful	environment	in	Asia-Pacific	area	has	given	

ASEAN	good	opportunity	to	develop	their	economy	

and	 the	 economic	 growth	 rate	 of	ASEAN	 has	

exceeded	 “Asian	 four	 tigers”	 (Wang	Xiaomin,	

2004).The	History	has	repeated	one	similar	picture	

again	and	again	:	Any	superpower	no	matter	he	is	

a	traditional	power	or	new	emerging	power	never	

neglected	Southeast	Asia	since	16th	century.	A	series	

of	wars	 to	conquer	some	states	of	 this	area	have	

never	stopped	in	present	history	including	Spanish-

American	War,	War	II	and	Vietnam	War.	As	the	

result,	 one	 strange	 recycle	has	 come	 into	bring	 :	

winners	of	the	war	just	enjoyed	moment	then	were	

driven	by	new	comers.	 It’s	 quite	 interesting	 and	

serious	 topic	 to	 explore	 how	 to	 build	 one	 stable	

strategic	balance	system	in	Southeast	Asia	in	21st	

century.		Every	stakeholder	including	main	external	

players	 and	 states	 of	ASEAN	 could	 find	 right	

position	in	this	balance	system	to	get	optimal	not	

maximal	 strategic	 value	 to	 keep	 harmonious	

relations	with	each	other	for	long	term,	which	could	

be	called	as	win-win	strategic	model	at	Southeast	

Asia.

		

Southeast	Asia	Relate	to	Core	Interests	
of	China
	 “There	 are	 unsolved	 territorial	 disputes	

between	China	and	the	countries	along	South	China	

Sea.	Also	 these	 countries	 lie	 to	 the	 key	position	

close	to	Taiwan,	last	piece	of	unified	land	of	China.	

If	conflict	erupts	in	the	Taiwan	strait	and	the	United	

States	becomes	involved,	the	various	positions	the	

ASEAN	states	adopt	might	complicate	U.S.	military	

operations	and	strain	bilateral	relations”	(Ian	Storey,	



123

The	Optimal	Strategy	Shuffle	of	Sino	-	U.S.	-	ASEAN	
Peng	Bangxin

2007).	However	it	could	be	deemed	as	opportunity	

for	both	China	and	the	related	countries	if	disputes	

issues	 could	 be	 solved	with	more	 flexible	 and	

sophisticated	economic	and	diplomatic	ways	instead	

of	military	option,	which	 could	 yield	win-win	

patterns.	The	peace	and	stable	environment	would	

benefit	all	stakeholders	around	South	China	Sea.			

	 South	China	Sea	as	a	Chinese	lifeline	really	

does	work.	China,	one	of	the	largest	oil	consumption	

states,	 needs	 importing	most	 crude	 oil	 from	 the	

Middle	East	which	should	pass	through	South	China	

Sea.	And	this	channel	is	also	responsible	to	transport	

most	exported	goods	“Made	in	China	“to	the	market	

of	Western	Hemisphere.	Any	hostile	 interrupt	or	

threaten	on	 this	 channel	 could	 be	 a	 challenge	 to	

Chinese	 core	 interests	 directly.	Recent	Chinese	

navy’s	rapid	developments	also	respond	this	issue.	

As	the	rising	power,	China	need	develop	matched	

force	to	protect	his	present	and	future	values	from	

any	potential	threaten.	

	 Second,	Southeast	Asia	is	also	one	part	of	

value	 chain	 of	 Chinese	 market.	 As	 rapid	

industrialization	process,	huge	quantity	of	natural	

resource	and	materials	are	consumed	by	“Chinese	

dragon”	every	second.	As	one	of	also	main	resource	

suppliers	 in	 the	world,	ASEAN	have	 important	

strategy	value	for	China	which	play	an	important	

role	for	consumption	market	of	“Made	in	China”.	

	 “Bilateral	trade	volume	of	ASEAN	–	China	

has	reached	292.7	billion	USD	in	2010.	And	China	

is	still	No.1	international	trade	partner	for	ASEAN.	

China	import	from	ASEAN,	which	increased	44%	

and	 export	 has	 just	 increased	 13%	 last	 year”	

(ZhongguoDongmeng,	2011).

	 China-ASEAN	Free	Trade	Area	 is	 the	

milestone	of	economic	integration	process	which	

stimulates	integration	process	between	two	parties.	

Global	Risk	Consultants,	Maple	croft’s	report	has	

illustrated	that	China’s	high	economic	integration	

with	ASEAN	and	the	“Integration	Index”	(CII)	is	

quite	high	since	China	has	become	the	hub	to	link	

ASEAN	to	global	market.	China	imports	the	parts	

and	materials	from	ASEAN	input	to	manufactures	

product	 of	 China,	 then	 exported	 to	worldwide	

finally”(Yangzheng,	Lin	Chenyin	 ,	2004).	In	one	

word,	ASEAN	has	become	one	important	part	of	

value	chain	of	China.		And	vice	versa	is	it.		

										 Upgrade	 spaces	 of	 China-ASEAN	

economic	integration	still	exist.	FTA	is	just	basic	

step	to	start	economic	integration.	It’s	far	away	for	

China-ASEAN	 to	 build	 complete	 free	 common	

market	which	 allows	 all	 the	 recourse	 and	 labors	

move	freely.	Only	few	share	of	FDI	of	ASEAN	are	

occupied	by	China	so	far	which	has	created	more	

space	 to	 upgrade	bilateral	 collaboration	between	

China	and	ASEAN	except	international	trade.		

								 Southeast	 Asia	 also	 provides	 good	

opportunity	for	China	to	break	down	the	strategic	

encirclement	by	U.S.	and	his	alliance.	

								 	Not	like	north	part	of	the	first	island	chain,	

US	have	built	bond	military	alliance	relations	with	

South	Korea	 and	 Japan.	American	 alliances	 in	

ASEAN	 (Thailand,	 Singapore,	Malaysia	 and	

Philippine)	keep	high	independent	defendant	forces	

and	 policy.	Also	many	ASEAN	members	 keep	

suspect	 attitude	 for	U.S.	 because	 of	 historic	 and	
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relational	or	other	factors.					

										 High	hierarchy	of	military	collaboration	

between	ASEAN	members	and	China	also	become	

possible	such	as	defend	seminars,	weapon	trade	and	

staff	exchange	visits	which	potentially	can	impair	

American	effect	in	ASEAN.		

Southeast	Asia	:	Key	Strategic	Strong-
holds	for	US?
	 Commercial	correlation	could	be	important	

reasons	to	make	US	and	ASEAN	to	see	each	other	

as	 strategic	 partners.	 Even	 after	 2008,	 when	

impaired	by	subprime	crisis,	U.S.	is	still	the	largest	

FDI	country	for	ASEAN.	The	investment	volume	

is	still	three	times	more	than	Chinese.	In	ASEAN’s	

financial	market,	American	speculators	or	investors	

are	still	main	players	where	all	kinds	of	American	

financial	products	are	trading	there.	These	financial	

products	look	more	like	pairs	of	hidden	hands	for	

US	 to	 penetrate	 economy	 of	ASEAN.	 Though	

subprime	crisis	didn’t	impact	ASEAN	as	much	as	

in	1997,	it	still	slow	down	main	ASEAN	members’	

economic	growth.

									 Southeast	Asia	is	mentioned	by	“first	island	

chain	 strategy”and	 “Fan	 theory”	 of	US	 	 (Wang	

Weidong,	 2004,).	 “Also	one	part	 of	Asia-Pacific	

region,	 the	 region’s	 share	 of	 global	 wealth	 is	

growing,	enabling	increased	military	capabilities.	

This	is	causing	the	region’s	security	architecture	to	

change	 rapidly,	 creating	 new	 challenges	 and	

opportunities	 for	 US	 national	 security	 and	

leadership.”	(M.	G.	Mullen	Admiral,	2011)

									 In	this	century,	as	new	rising	power,	China	

have	 begin	 to	 affect	 ASEAN	 in	 many	 areas	

including	regional	forum	with	his	economic	power	

which	 has	 been	 regard	 as	 the	 challenge	 for	

leadership	 of	U.S.	Along	withdraw	 army	 from	

Middle	East,	Obama	Administration’s	 strategic	

priority	return	to	Asia.	Since	American	economy	

has	 been	 impaired	 by	Subprime	Crisis,	 it	 seems	

military	operation	is	not	a	best	option.	At	least	it	is	

one	important	and	traditional	option	for	US	to	keep	

strategy	advantage	in	this	area.	In	M.	G.	Mullen’s	

words,	 “We	will	 expand	 our	military	 security	

cooperation,	 exchanges,	 and	 exercises	with	 the	

Philippines,	Thailand,	Vietnam,	Malaysia,	Pakistan,	

Indonesia,	Singapore,	and	other	states	in	Oceania	

–	working	with	 them	 to	 address	 domestic	 and	

common	foreign	threats	to	their	nation’s	integrity	

and	security.	This	will	also	help	ensure	we	maintain	

a	sustainable	and	diversified	presence	and	operational	

access	 in	 the	 region.	We	must	 also	 invest	 new	

attention	and	resources	in	Southeast	and	South	Asia.	

We	will	look	for	security	opportunities	to	support	

our	Nation’s	increased	emphasis	on	its	relationship	

with	ASEAN	and	other	multilateral	 forums”	(M.	

G.	Mullen,	2011).

									 To	 sustain	 and	 strengthen	America’s	

leadership	in	the	Asia-Pacific	region	and	to	improve	

security,	heighten	prosperity,	and	promote	values,	

Obama	Administration’s	 “forward-deployed”	

diplomacy	has	been	offered	(Clinton,	2010).	It	seem	

like	military	term	but	what	this	policy	has	provided	

are	series	of	intensive,	multiple	and	comprehensive	

engagement	and	participation	in	Asia-Pacific	region	

which	 covering	 ASEAN	with	 his	 economic,	
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military,	 diplomatic	 and	 ideology	 powers	 since	

“Much	of	the	history	of	the	21st	century,	this	region	

will	see	the	most	transformative	economic	growth	

on	the	planet.	Most	of	its	cities	will	become	global	

centers	 of	 commerce	 and	 culture.	And	 as	more	

people	across	the	region	gain	access	to	education	

and	opportunity,	Obama	Administration	will	 see	

the	 rise	 of	 the	 next	 generation	 of	 regional	 and		

global	leaders	in	business	and	science,	technology,	

politics,	and	the	arts”	(Clinton,	2010).

	

The	possibilities	to	build	strategic	balance	
system	in	Southeast	Asia
	 First,	 cold	war	 competition	model	 is		

a	 bad	 solution	 not	 only	 in	 history	 but	 also		

at	present	 for	 each	 share	holder	at	Southeast	

Asia.	

								 During	cold	war,	after	traditional	European	

colonial	power	are	driven	off	from	Southeast	Asia,	

in	history,	the	States	saw	Southeast	Asia	as	another	

strategic	frontier	and	established	military	alliance	

with	Philippine,	Malaysia	and	South	Vietnam	to	set	

strategic	encirclement	for	China.	As	the	feed	back,	

anti-American	nationalism	power	within	Indochina	

nations	were	 supported	 by	 China	 and	 Russia.	

Strategic	 encirclement	 can’t	 threaten	China	 that	

time.	After	paid	“heavy	price”,	Nixon	administration	

had	 to	withdraw	American	 force	 from	Vietnam.	

Also	as	one	developing	country,		China	had	spend	

billions	of	dollars	to	support	anti-American	War	of	

Indochina	which	delay	his	economic	development	

seriously	which	lead	his	domestic	economy	to	the	

brink	of	collapse	till	the	end	of	1970’s.	Millions	of	

innocent	 civilians	 were	 killed	 by	 the	 war	 or	

communism	 extremists.	 The	 economy	 facilities	

were	also	destroyed	completely	in	some	countries	

of	Indochina.	So	that’s	the	price	of	cold	war	model	

in	Southeast	Asia.

								 Till	now,	it’s	impossible	for	any	superpower	

threaten	China	with	way	 of	 cold	war.	Western	

politicians	should	understand	dragon	culture	first	

before	make	diplomatic	policy	relate	to	China.	The	

dragon	is	granted	as	an	evil	thing,	and	then	it’s	your	

enemy.	On	the	contrary,	if	respected	as	patron	saint	

and	symbol	of	well	being,	the	dragon	will	act	like	

what	you	believe.		Many	people	always	complain	

the	rapid	development	of	military	modernization	of	

China	 and	worry	 it	 will	 threaten	 the	 peace	 of	

Southeast	Asia.	Many	politicians	 still	 quote	 this	

theory	:	“Traditionally	one	nation	is	rising	which	

has	ambitious	to	invade	other	counties.”	However	

after	War	II,	emerging	developed	countries	:	Japan	

and	 Germany	 have	 undergone	 outstanding	

development	with	peaceful	way.	And	Soviet	Union	

as	the	most	powerful	red	empire	collapsed	since	his	

military	expansion.	Recent	three	decades	of	peaceful	

development	 has	 promoted	 present	 Chinese	

prosperity	Why	 does	 this	 country	 change	 his	

development	model	at	this	point?	Only	when	the	

external	environments	has	changed	adverse	to	him	

which	verified	him	as	evil	 image	such	as	“China	

Threat”	and	threaten	him	with	ambitious	strategic	

deployment	 around	 him,	 it’s	 not	 surprise	 to	 see	

“Chinese	dragon”	 to	show	his	dreadful	claws.	 In	

another	 way,	 if	 external	 environments	 not	 so	

proactive,	this	country	would	always	walk	on	his	
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usual	way.	Don’t	 forget	 the	history	 that	how	 the	

States	has	impacted	China	and	make	China	changed	

30	 years	 ago.	 It	 is	 not	 result	 of	Korean	War	 or	

Vietnam	War.	But	it	really	picked	on	the	pace	of	

Sino-U.S.	 relations	become	normalization	during	

the	1970’s.	

	 Second	the	multilateral	comprehensive	

cooperation	models	in	Southeast	Asia	could	

be	one	optimal	solution	for	every	stakeholder.	

	 The	peace	and	development	in	Southeast	

Asia	affect	the	strategic	value	of	China,	America	

and	ASEAN.	We	 have	 discussed	 the	Cold	War	

competition	model	only	worsen	the	area	problems.	

Southeast	Asia	exist	one	common	value	chain	which	

would	benefit	every	stakeholder	including	ASEAN	

members,	China	and	U.S.	The	key	problem	is	how	

to	grow	and	nurse	this	common	value	chain	by	each	

stakeholder.	

									 First	of	all,	every	party	should	understand	

carefully	what	the	optimal	position	is	on	this	value	

chain.	It	needs	such	principle	:	Everyone	only	can	

get	his	own	benefit	on	this	system	meanwhile	don’t	

offend	the	benefit	of	the	other	two’s.		To	improve	

deafened	power	 or	 obtain	 security	 promise	 from	

U.S.,	 some	ASEAN	members	would	 like	choose	

enhance	military	alliance	relations	with	the	States.	

As	normal,	it	should	not	be	doubtful	since	this	relate	

to	sovereign	affair	of	one	state.	If		put	this	issues	as	

strategic	 bargaining	 chips	 to	 challenge	Chinese	

bottom	line	in	South	China	Sea,	it	become	unwise.	

The	optimal	way	to	explore	the	recourse	of	South	

China	 Sea	 should	 care	 everyone’s	 interest	 and	

everyone	would	enjoy	it.	If	think	about	and	combine	

everyone’s	 strength	 (Chinese	 capital,	American	

technology	 and	 logistic	 advantage	 of	 related	

ASEAN	members),	it	makes	the	exploration	process	

become	possible	and	meanwhile	the	conflict	could	

be	avoided.		However	to	this	point,	every	party	need	

pay	more	sincerity	and	patience	to	build	common	

trust	at	the	first	step.	

									 Finally,	 Southeast	 Asia	 has	 provided	

enough	space	for	China	–	America	–	ASEAN	to	

upgrade	their	strategic	choice	as	mentioned.	

Conclusion	:
										 Though	 huge	 trade	 volume	 exists,	

economic	cooperation	of	ASEAN-China	still	is	in	

the	lower	hierarchy	comparing	Europe	Union.	Also	

international	 trade	 is	 impacted	by	multiple	 trade	

barriers	and	the	diplomatic	relation	factors	easily.	

FDI	could	be	one	efficient	way	to	digest	Chinese	

domestic	productive	capacity	surplus.	It	also	creates	

more	 opportunity	 for	 Chinese	 enterprises	 to	

approach	material	 and	 resource	 suppliers	more	

easily	 and	 directly.	Along	with	 growing	 cost	 of	

manufacturing	in	Chinese	market,	ASEAN	market	

could	be	one	important	optimal	option	for	Chinese	

factories	since	now.

								 	Though	economy	impaired	by	subprime	

credit	 crisis	 severely,	 the	States’	 leadership	 still	

doesn’t	 change	 so	 far.	 For	 example,	 population,	

GDP	and	defend	budget	of	U.S.	still	keep	growing	

so	far.		American	FDI	volumes	still	take	the	leader	

shares	in	the	ASEAN.	The	performance	subsidiaries	

in	ASEAN	will	affect	parent	companies	in	the	States	
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directly.	The	finished	and	semi	finished	products	

from	 these	American	 joint	 venture	 companies	 in	

ASEAN	are	exported	 to	and	assembled	at	China	

which	can	be	defined	as	one	part	of	this	value	chain.	

As	 well	 known	 as	 the	 leader	 democracy	 and	

developed	 country	 in	 the	world,	 the	 States	 are	

expected	to	pay	more	international	responsibilities	

to	 the	 remaining	 parts	 of	 the	world	 including	

ASEAN.	 These	 also	 are	 important	 contents	 of	

American	national	culture	Americans	are	proud	of.	

These	duties	are	more	than	the	security	promises	to	

states	 of	 ASEAN.	 People	 in	 ASEAN	 need	

improving	living	environment,	living	standard	and	

education	level.	For	example,	there	are	hundreds	of	

education	 assistance	 projects	 such	 as	Confucius	

Institutes	and	scholarships	subsidized	by	Chinese	

government	 to	members	 of	ASEAN.	 In	 a	 sharp	

contrast,	limited	student	visa	and	scholarship	quotas	

of	U.S.	can	be	achieved	by	few	and	few	students	

from	ASEAN.	So	how	to	use	soft	power	to	affect	

Southeast	Asia	should	be	considered	carefully	by	

US	government	and	agents.			

	 ASEAN	 is	 still	 one	 loose	 coalition	 of	

states.	Since	 the	 complex	 interests,	 relations	 and	

multiple	economic	features	among	the	memberships,	

it’s	 impossible	 for	ASEAN	 to	 put	 high	 unified	

common	foreign	policies	so	far.	Also	the	single	state	

of	ASEAN	is	not	powerful	enough	to	protect	her	

own	strategic	benefit.	So	some	states	of	ASEAN	

have	begun	to	choose	“hedge	diplomatic	strategies”	

(Tang	Shiping,	Zhang	Jie,	2006).	They	want	to	get	

the	 security	 promises	 from	USA	with	 tightly	

military	 alliance.	On	 the	other	 hand,	 they	would	

like	to	enhance	commercial	relations	with	China.	

It	seems	logical.	However	the	history	of	Indo-China	

has	made	this	strategy	doubtful.	Vietnam	Republic	

in	the	history	could	be	one	case.	From	history,	if	

the	 interests	 of	 allies	 are	 not	 consistent	 with	

American	 value,	 the	 security	 promise	 from	US	

should	 be	 questioned.	On	 the	 contrary,	Chinese	

centralized	political	system	could	keep	stability	and	

continuity	in	his	diplomatic	policies.	China	never	

deserts	his	alliance	of	Indo-China	in	history.	If	want	

to	hedge	strategic	promises	from	superpowers,	the	

states	of	ASEAN	should	 take	 the	comprehensive	

evaluation	in	case	“put	all	eggs	in	one	basket”.	Also	

most	of	economic	growths	of	ASEAN	still	rely	on	

labor	 intensive	 industries.	 In	global	market,	 they	

have	to	face	Chinese	challenge.	The	key	technology	

inputs	 become	 the	most	 important	 factor	 in	 the	

competition.	The	one	getting	 “know-	how”,	will	

stand	upstream	of	value	chain.	U.S.	is	still	the	leader	

of	technology	R&D	center	in	the	world.	For	many	

reasons,	many	hi-technology	transfers	to	China	from	

US	have	been	strictly	constrained.	However,	most	

ASEAN	members	 are	 free	 from	 same	 serious	

treatment	as	China.	It	creates	some	opportunities	

for	ASEAN	members	to	enhance	technical	exchange	

and	cooperation	with	U.S	to	improve	competency	

in	all	kinds	of	industries.	If	can	understand	and	apply	

the	hedge	strategies	completely	and	comprehensively,	

ASEAN	members	will	benefit	their	hedge.	

							 “Win-win	strategic	cooperation”	to	replace	

“archiving	 strategic	 unilateral	 advantages”	 is	

optimal	strategic	paradigm	among	Sino-U.S.-ASEAN	

in	21st	century.
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ใต้	รูป	บันทึก	เป็น	ไฟล์	ที่	มี	นามสกุล	 JPEGs	ที่	ความ	ละเอียด	 300	 dpi	ขึ้น	ไป	เท่านั้น	ถ้า	เป็น	ภาพถ่าย	กรุณา		

ส่ง	ภาพต้นฉบับ	 (original)	 ไม่	รับ	ภาพ	ประกอบ	บทความ	ที่	เป็นการ	ถ่าย	สำาเนา	จาก	ต้นฉบับ	และ	ภาพ	สแกน	

เนือ่งจากจะ	ม	ีผล	ตอ่	คณุภาพ	ใน	การ	พมิพ	์และ	จะ	พมิพ	์ภาพ	ส	ีเมือ่	จำาเปน็	จรงิ	ๆ 	เทา่นัน้	เชน่	แสดง	ส	ีของ	ดอกไม	้

เป็นต้น	 ใน	กรณี	ที่	เป็น	รูป	ลาย	เส้น	ให้	วาด	โดย	ใช้	หมึก	สี	ดำา	ที่	มี	เส้น	คม	ชัด	หมายเลข	รูปภาพและ	กราฟ	 ให	้เป็น	

เลข	อา	รบิก	คำา	บรรยาย	และ	ราย	ละเอียด	ต่าง	ๆ	อยู่	ด้าน	ล่าง	ของ	รูปภาพและ	กราฟ

ตาราง	แยก	ออก	จาก	เนือ้	เรือ่ง	โดย	ให	้ม	ี1	ตาราง	ตอ่	1	หนา้	หมายเลข	ตาราง	ให	้เปน็	เลข	อา	รบกิ	คำา	บรรยาย	

อยู่	ด้าน	บน	ของ	ตาราง	ราย	ละเอียด	ประเภท	ตาราง	อยู่	ที่	เชิงอรรถ	(footnote)

	 (4)	การ	อภปิราย	ผล	(Discussion)	เปน็การ	อภปิราย	ผล	การ	วจิยั		เพือ่	ให	้ผู	้อา่น	ม	ีความ	เหน็	คลอ้ย	ตาม				

เพื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	ผล	การ	วิจัย	ของ	ผู้	อื่น	 เพื่อ	เสนอ	ลู่ทาง	ที่	จะ	ให้	ประโยชน์	หา	ข้อ	ยุติ	ใน	ผล	การ	วิจัย	 ฯลฯ			

ควร	อ้างอิง	ทฤษฎี	หรือ	การ	ทดลอง	ของ	ผู้	อื่น	ประกอบ	 ผล	การ	วิจัย	และ	การ	อภิปราย	ผล	 (Results	 and		

Discussion)	อาจ	นำามา	เขียน	ไว้	ใน	ตอน	เดียวกัน	ก็ได้

	 (5)	บท	สรุป	(Conclusion)	สรุป	ประเด็น	และ	สาระ	สำาคัญ	ของ	งาน	วิจัย

	 (6)	กิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgements)	อาจ	มี	หรือ	ไม่มี	ก็ได้

	 (7)	 เอกสาร	อ้างอิง	 (References)	ถ้า	มี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	 ให้	เรียง	ภาษา	ไทย	ขึ้น	ก่อน		

ใน	แต่ละกลุ่ม	เรียง	ตาม	ลำาดับ	ตัว	อักษร	วิธี	การ	เขียน	ตาม	ตัวอย่าง	ดังนี้	:
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