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การคัดเลือกและการจัดจำาแนกแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมัก 
ทางภาคใต้ของไทยที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค

Screening	 and	 Identification	 of	Lactic	Acid	Bacteria	 Isolated	 from	
Southern	Thai	Fermented	Foods	for	Their	Inhibition	Efficacy	Against	
Food-Borne	Bacteria

อภิชาติ		อู๋ไพจิตร1

Apichat  Upaichit

บทคัดย่อ

แบคทีเรียแลกติกเป็นจุลินทรีย์กลุ่มหลักที่พบอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก	การหมักดองวัตถุดิบที่เน่าเสียง่ายด้วย

แบคทเีรยีแลกตกิมสีว่นชว่ยถนอมรกัษาคณุคา่สารอาหารทีม่อียูใ่นอาหารและเครือ่งดืม่ตลอดชว่งอายกุารเกบ็รกัษา	

ซึ่งการหมักดองนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการถนอมรักษาอาหารมาเป็นระยะเวลายาวนาน	 sandwich	 test	

และ	broth	microdilution	assay	เป็น	2	วิธีการที่เลือกใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรีย

แลกติกที่มีกิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากอาหารหมักจำานวน	36	ตัวอย่าง	คัดแยกแบคทีเรียแลกติกที่มี

กิจกรรมการยับยั้งการเจริญของ	Staphylococcus aureus	 ได้จำานวน	223	สายพันธุ์	ด้วยวิธี	 sandwich	 test	 เมื่อ

ทำาการคัดเลือกต่อด้วยวิธี	broth	microdilution	assay	พบว่ามีเพียง	48	สายพันธุ์	ที่มีกิจกรรมการยับยั้ง	S. aureus 

ได้สูงสุด	(50	AU/ml)	โดยในจำานวนนี้	8	สายพันธุ์	มีกิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค	ได้แก่	Bacillus cereus, 

Listeria monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella sp.	และ	Escherichia coli	ได้สูงสุดและยับยั้ง

ได้ในช่วงกว้าง	โดยมีค่ากิจกรรมการยับยั้งเท่ากับ	25	AU/ml	อย่างไรก็ตาม	มีเพียงสายพันธุ์	KP12	เท่านั้นที่แสดง

1	Department	of	Industrial	Biotechnology,	Faculty	of	Agro-Industry,	Prince	of	Songkla	University,	Kho	Hong,	
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คุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคและให้ค่ากิจกรรมการยับยั้งได้สูงที่สุด	 (20	AU/ml)	ภายใต้สภาวะที่มีการ

กำาจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และลดอิทธิพลของกรดอินทรีย์	 โดยกิจกรรมการยับยั้งดังกล่าวน่าจะมีสาเหตุหลัก

มาจากการผลิตกรดอินทรีย์ของสายพนัธุ	์KP12	เนือ่งจากตรวจไม่พบกิจกรรมการยับยั้งแบคทเีรียก่อโรคหลังจาก

ปรับค่าพีเอชของส่วนใสที่ได้จากน้ำาหมักเป็น	6.5	เมื่อทำาการจัดจำาแนกสายพันธุ์	KP12	โดยการศึกษาคุณลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยา	สรีรวิทยา	 ชีวเคมี	 และการเทียบเคียงลำาดับนิวคลีโอไทด์ของ	 16S	 rDNA	พบว่าแบคทีเรีย 

แลกติกสายพันธุ์ดังกล่าวคือ	Lactobacillus plantarum	KP12	จากผลการทดลองพบว่า	Lb. plantarum	KP12	

มีศักยภาพในการนำาไปประยุกต์ใช้เป็นหัวเชื้อเดี่ยวหรือเชื้อผสมในการผลิตอาหารหมักพื้นบ้านของไทย

คำาสำาคัญ	: แบคทีเรียแลกติก, แบคทีเรียก่อโรค, อาหารหมักพื้นบ้าน, กิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรีย



Screening	 and	 Identification	 of	Lactic	Acid	Bacteria	 Isolated	 from	
Southern	Thai	Fermented	Foods	for	Their	Inhibition	Efficacy	Against	
Food-Borne	Bacteria

Apichat  Upaichit1

Abstract
Lactic	 acid	 bacteria	 have	 been	 reported	 to	 be	 the	majority	 of	microorganisms	 in	 fermented	 foods.	
Fermentation	of	perishable	raw	materials	by	lactic	acid	bacteria	to	preserve	the	nutritive	value	of	foods	
and	beverages	over	an	extended	shelf-life	is	one	of	the	oldest	forms	of	food	preservation	techniques	practiced	
by	mankind.	To	isolate	and	screen	for	lactic	acid	bacteria	with	antibacterial	activity	against	food-borne	
bacteria,	the	sandwich	test	and	the	broth	microdilution	assay	were	applied.	A	total	of	36	samples	of	various	
fermented	foods	were	collected	and	screened	for	 lactic	acid	bacteria	with	antagonistic	activity	against	
Staphylococcus aureus.	By	using	the	sandwich	test,	223	isolates	of	LAB	were	selected.	When	the	broth	
microdilution	assay	was	used	to	screen	all	of	the	selected	strains,	a	total	of	48	LAB	strains	showed	the	
highest	level	of	growth	inhibition	against	S. aureus	(50	AU/ml).	Eight	LAB	strains	showed	a	broad	inhibitory	
spectrum	 against	 food-borne	 bacteria	 including Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Vibrio 
parahaemolyticus, Salmonella sp. and Escherichia coli	with	antibacterial	activity	of	25	AU/ml.	However,	
strain	KP12	was	the	only	isolate	that	displayed	the	highest	level	of	growth	inhibition	(20	AU/ml)	under	the	
condition	 that	 eliminated	hydrogen	peroxide	 and	decreased	 inhibitory	 effect	 caused	by	organic	 acid.	
Further	investigation	revealed	that	antibacterial	activity	of	this	selected	strain	might	contribute	to	organic	
acid	production	since	the	growth	inhibition	was	lost	after	a	cell-free	supernatant	was	neutralized	to	a	pH	
of	6.5.	According	to	morphological,	physiological	and	biochemical	characteristics	together	with	nucleotide	
sequence	analysis	of	16S	rDNA,	this	selected	strain	was	identified	as	Lactobacillus plantarum	KP12. From 
these results, Lb. plantarum	KP12	showed	its	potential	as	starter	culture	or	protective	coculture	in	traditional	
Thai	fermented	foods.

Keywords	: lactic acid bacteria, food-borne bacteria, traditional fermented food, antibacterial activity

Introduction
Lactic	acid	bacteria	(LAB)	are	Gram-positive,	non-
motile,	 non-sporulating,	 catalase-negative,	
microaerophilic	and	carbohydrate	fermenting	food	
grade	microorganisms	that	are	generally	recognized	

as	safe	(GRAS)	(Leroy	and	De	Vuyst,		2004;	Pascual	
et al.,	2008).	They	have	a	long	history	of	application	
as	natural	or	selected	starters	 in	 fermented	foods	
because	of	 their	beneficial	 influence	on	hygienic	
safety,	 storage	 stability	 and	 attractive	 sensory	
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properties	(Savadogo	et al.,	2006).	LAB	comprise	
both	Gram-positive	 bacteria	 belonging	 to	 the	
phylum	Firmicutes	(Carnobacterium, Enterococcus, 
Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, 
Leuconostoc,	 Melissococcus, Oenococcus,	
Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, 
Vagococcus, Weissella) (Jay,	2000;	Ercolini	et al., 
2001;	Carr	et al.,	2002)	and	Gram-positive	bacteria	
belonging	 to	 the	 phylum	 Actinobacteria	
(Aerococcus, Microbacterium,	Propionibacterium, 
Bifidobacterium) (Gibson	 and	 Fuller	 2000;	
Holzapfel et al.,	2001;	Sneath	and	Holt,	2001).	They	
are	capable	of	inhibiting	spoilage	and	pathogenic	
microorganisms	in	a	food	environment	and	display	
crucial	antimicrobial	properties	with	respect	to	food	
preservation	 and	 safety.	Moreover,	 it	 has	 been	
observed	that	members	of		LAB	such	as	Lactobacillus 
spp.,	Enterococcus	spp. and	Bifidobacterium	spp.	
are	classified	as	probiotics	(Klein	et al.,	1998).	These	
bacteria	 possess	 interesting	 health-promoting	
properties	 by	 improving	 the	 balance	 between	
beneficial	 and	 potentially	 harmful	 intestinal	
microflora	 by	 competitive	 exclusion	 and	 by	 the	
production	 of	 antioxidants,	 enzymes,	 vitamins,	
exopolysaccharides	and	antimicrobial	compounds	
such	as	organic	 acids	 (e.g.	 lactic	 acid	 and	acetic	
acid),	diacetyl,	hydrogen	peroxide,	ethanol,	carbon	
dioxide,	bacteriocin-	or	antibiotic-like	substances	
and	bacteriocins	(De	Vuyst	and	Vandamme,	1994;	
Stiles	and	Holzapfel,	1997;	Diop	et al.,	2007).	In	
addition,	probiotics	are	able	to	create	the	maturation	
of	the	immune	system	and	development	of	normal	
intestinal	morphology	(Tannock,	2004).	Probiotics	
have	 also	 been	 shown	 to	 combat	 human	
gastrointestinal	 pathogenic	 bacteria	 such	 as	
Helicobacter pylori,	Escherichia	 and	Salmonella 
(De	 Vuyst	 and	 Leroy,	 2007).	More	 recently,	
increasing	consumer	demand	for	healthy	foods	has	
led	to	greater	interest	in	the	application	of	LAB	as	

biopreservation	organisms	in	natural	and	additive	
free	products	(Stiles,	1996).	According	to	numerous	
reports,	the	use	of		LAB	to	protect	various	pathogens	
in	fermented	foods	has	been	successfully	developed	
(Coffey	et al.,	1998;	Swetwiwathana	et al.,	1999;	
Scannell	et al.,	2001).	Hence,	 the	use	of	LAB	as	
starter	 cultures	 or	 protective	 cocultures	 in	 food	
fermentation	systems	implies	one	of	 the	possible	
ways	to	improve	food	safety.	

In	 the	 present	 study,	 we	 reported	 the	
isolation,	screening	and	preliminary	characterization	
of	 LAB	 from	 various	 southern	 Thai	 fermented	 
foods	 with	 inhibitory	 effect	 against	 indicator	
microorganism.	The	antibacterial	activity	was	tested	
against	food-borne	bacteria.	The	LAB	strain	showed	
a	 broad	 inhibitory	 spectrum	 and	 displayed	 the	
highest	level	of	growth	inhibition	against	all	of	the	
pathogenic	 bacteria	 tested	 was	 selected	 and	
identified.

Materials and Methods
1. Samples, media and reagents

Freshly-prepared	food	samples	used	as	the	
sources	 to	 screen	 for	 LAB	were	 bought	 from	 
local	markets	 in	 southern	 Thailand	 (Nakhon-
Srithummarat,	 Suratthanee,	Songkhla)	 (Table	 1).	
De	Man	Rogosa	Sharpe	(MRS)	was	purchased	from	
Himedia	(India).	Nutrient	broth	and	tryptic	soy	broth	
were	 supplied	 by	Difco	 (USA).	 Catalase	was	
purchased	from	Sigma	(USA)	whereas	Taq	DNA	
polymerase	was	supplied	by	Invitrogen	(USA).	The	
API	50	CHL	test	kit	was	purchased	from	BioMérieux	
(France).	 The	 NucleoSpin®	 Extract	 II	 PCR	
purification	kit	was	supplied	by	Macherey-Nagel	
(Germany).

2.	Bacterial	strains	and	growth	conditions
Bacterial	 strains	 used	 in	 this	 study	were	

obtained	from	culture	collection	of	Microbiology	
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Laboratory,	 Faculty	 of	Agro-Industry,	 Prince	 of	
Songkla	 University.	 Indicator	 bacteria	 were	
cultivated	in	10	ml	of	nutrient	broth	(Staphylococcus 
aureus,	Bacillus cereus,	Escherichia coli)	and	tryptic	
soy	broth	(Listeria monocytogenes,	Salmonella sp.)	
at	37	ºC	for	18-24	h	whereas	Vibrio parahaemolyticus 
was	grown	in	tryptic	soy	broth	supplemented	with	
3.0%	NaCl	 at	 the	 same	 condition	 as	mentioned	
above.	All	strains	were	maintained	as	frozen	stocks	
held	 at	 -80	 ºC	 in	 appropriate	 medium	 broth	
containing	30%	glycerol.	Before	use	in	experiments,	
0.1	ml	of	frozen	stock	was	inoculated	in	5	ml	of	
liquid	medium	and	cultivated	for	24	h.	Finally,	1	
ml	 of	 these	 overnight	 cultures	were	 propagated	
twice	in	9	ml	of	liquid	medium	for	another	18	h.	
Bacterial	 cells	 were	 then	 harvested	 and	 cell	
concentration	was	adjusted	in	normal	saline	solution	
(0.85%	NaCl)	for	the	determination	of	antibacterial	

activity.

3.	Isolation	of	LAB	from	food	samples
Samples	 (25	 g)	 of	 fermented	 foods	were	

added	to	225	ml	of	normal	saline	solution	(0.85%	
NaCl).	Appropriate	decimal	dilutions	(105	to	106)	
were	prepared	in	normal	saline	solution	and	poured	
into	sterilized	petri-dish	on	molten	MRS	agar	(45	
ºC)	supplemented	with	1.5%	NaCl.	The	plates	were	
incubated	at	37	ºC	for	2-3	days	under	microaerophilic	
condition	(Olasupo	et al.,	1999).	For	detection	of	
antagonistic	activity,	the	sandwich	test	was	applied	
(Bromberg	et al.,	2004).	The	plates	were	overlaid	
with	 10	ml	 of	 soft	 nutrient	 agar	 (0.75%	 agar)	
containing	S. aureus	at	the	concentration	of	105-106 
CFU/ml.	The	plates	were	incubated	aerobically	at	
37	 ºC	 for	 18-24	h.	Colonies	 producing	 zones	 of	
growth	 inhibition	 on	 bacterial	 lawn	 cells	were	

Table	1	 Results	of	initial	screening	for	antagonistic	activity	of	lactic	acid	bacteria	isolated	from	southern	
Thai	fermented	foods

Thai	fermented	foods
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N
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Fermented	fish	(Plaa-Som)
Fermented	fish	(Plaa-Ra)
Fermented	fish	(Tai-Plaa)
Fermented	fish	(Narm-Koei)
Fermented	shrimp	(Kung-Som)
Fermented	shrimp	(Ka-Pi)
Fermented	beef	(Nhang)
Fermented	pork	(Nham)
Fermented	vegetable	(Naw-Mai-Dong)
Fermented	vegetable	(Pak-Sian-Dong)
Fermented	vegetable	(Sa-Taw-Dong)

3
3
4
3
2
5
3
4
5
2
2

3
2
2
2
2
3
2
3
4
1
2

100
66.7
50

66.7
100
60

66.7
75
80
50
100

4.8	x	108

2.0	x	104

4.3	x	104

3.9	x	104

4.2		x	106

3.2		x	104

3.0	x	108

5.2		x	109

4.8		x	107

2.9	x	108

6.3	x	107

18
20
24
3
12
12
19
44
45
3
23

Total 36 26 72.2 223



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	9(1)	ม.ค.	-	มิ.ย.	2554
Hatyai	Journal	9(1)		Jan	-	Jun		20116

isolated	 and	 purified	 on	MRS	 agar.	All	 isolates	
exhibited	Gram-positive,	 catalase-negative	 and	
non-motile	cells	were	selected	and	stored	at	-80	ºC	
in	MRS	broth	containing	30%	glycerol.

4.	Determination	of	 antibacterial	 spectrum	
and	activity	assay

Cell-free	 neutralized	 and	 unneutralized	
supernatants	were	used	to	determine	the	spectrum	
of	antibacterial	activity.	Cell-free	supernatant	was	
obtained	by	growing	LAB	in	MRS	broth	for	24	h	
at	 37	 °C	 after	 which	 the	 cultured	 broth	 was	
centrifuged	at	14,580	×g	for	10	min	at	4	°C	(CFS).	
Then	 cell-free	 supernatant	was	 neutralized	 by	
adjusting	pH	value	to	6.5	with	5	N	NaOH	(CFSN).	
After	that	neutralized	supernatant	was	added	with	
catalase	 for	 final	 concentration	 of	 300	 U/ml	
(CFSNC).	All	samples	were	filtered	sterile	(0.2	µm)	
before	being	used	to	assay	for	antibacterial	activity	
toward	pathogenic	bacteria.	The	spectrum	of	activity	
was	 tested	 against	 indicator	 strains	 comprising	
Gram-posit ive	 (S. aureus , 	 B. cereus,  L. 
monocytogenes) 	 and	 Gram-negative	 (V. 
parahaemolyticus, Salmonella sp., E. coli)	bacteria	
using	the	broth	microdilution	assay	modified	from	
Kang	and	Lee	(2005).	One	hundred	microliters	of	
two-fold	serial	dilution	of	cell-free	supernatant	was	
added	to	100	µl	of	cell	suspension	to	yield	a	final	
concentration	of	105	CFU/ml	in	each	well	of	a	96-
well	microtiter	plate.	One	arbitrary	unit	(AU)	was	
defined	as	the	reciprocal	of	the	highest	dilution	of	
supernatant	required	to	completely	inhibit	bacterial	
growth	(OD

600
)	after	incubation	at	37	ºC	for	24	h	

and	was	multiplied	by	a	factor	of	10	to	obtain	the	
AU/ml	of	the	original	sample.

5.	Identification	of	bacterial	strain
5.1	Morphological,	 physiological	 and	

biochemical	characteristics

All	isolates	were	initially	tested	for	colony	
morphology,	catalase	activity	and	motility	test.	The	
cell	morphology	was	also	determined	using	 light	
microscopy	with	magnification	of	1,000	times	after	
Gram	staining.	The	physiological	and	biochemical	
characteristics	 of	 the	 selected	 strain	 were	
characterized	according	to	the	method	and	criteria	
of	 Kandler	 and	Weiss	 (1986).	 Carbohydrate	
fermentation	was	determined	using	the	API	50	CHL	
system.	

5.2	Analysis	of	16S	rDNA	sequence
The	selected	strain	was	grown	in	MRS	broth	

at	37	°C	until	OD	at	600	nm	of	0.65-0.95	and	DNA	
was	extracted	according	to	a	freeze/unfreeze	shock	
method.	Briefly,	 2	ml	 aliquots	 of	 selected	LAB	
cultivated	 in	 MRS	 broth	 were	 pelleted	 by	
centrifugation	at	14,580	×g	for	10	min.	The	pellet	
was	then	washed	with	1	ml	of	sterile	0.85%	NaCl	
and	further	centrifuged	(14,580	×g;	10	min).	The	
supernatant	was	discarded	and	the	pellet	was	washed	
once	again.	Washed	cell	pellet	was	resuspended	in	
150	µl	 of	 sterile	 distilled	water.	Cell	 lysis	was	
performed	by	18	h	freezing	at	-20	ºC,	followed	by	
exposure	to	ambient	temperature	for	10	min.	This	
freezing-thawing	step	was	repeated	2	times.	Lysed	
crude	extract	was	stored	at	-20	ºC	before	being	used	
as	DNA	template	for	PCR	reaction.	The	16S	rRNA	
gene	was	 partially	 amplified	 by	 PCR	using	 the	
universal	 primers	 UFUL	 (5’-GCCTAACAC	
ATGCAAGTCGA-3’)	 and	 URUL	 (5’-CGTA	
TTACCGCGGCTGCTGG-3’).	PCR	reaction	was	
performed	in	20	µl	volumes,	containing	5	µl	DNA,	
2	µl	10x	buffer	with	1.5	mM	MgCl

2
,	2.5	Units	Taq 

DNA	polymerase,	0.2	mM	dNTP	mix	and	0.5	µM	
of	each	primer.	The	PCR	was	performed	in	a	DNA-
Thermal	 cycler	 (Gene	Amp	PCR	 system	 9700,	
Applied	 Biosystems	 Forster	 City,	 CA,	 USA)	
programmed	as	followed:	94	ºC	for	5	min;	35	cycles	
of	94	ºC	for	2	min,	55	ºC	for	1	min,	and	72	ºC	for	
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1.5	min;	and	finally	an	elongation	step	of	72	ºC	for	
15	min	(Dandavate	et al.,	2009;	Kantha et al.,	2010).	
After	cycling,	 the	PCR	product	was	analyzed	by	
electrophoresis	on	a	1%	agarose	gel,	staining	with	
ethidium	bromide	and	visualizing	under	UV	light.	
The	amplified	PCR	fragments	were	purified	with	a	
NucleoSpin®	 Extract	 II	 PCR	 purification	 kit.	
Nucleotide	sequencing	of	16S	rDNA	was	performed	
by	 Mahidol	 University-Osaka	 University	
Collaborative	Research	Center	for	Bioscience	and	
Biotechnology	(MU-OU:CRC;	Thailand).	Searches	
for	16S	rDNA	nucleotide	sequences	were	performed	
in	the	GenBank	database	by	BLAST	at	NCBI	(www.
ncbi.nlm.nih.gov)	(Altschul	et al.,	1990).

Results	and	Discussion 
1.	Isolation	and	screening	of	LAB	inhibiting	
pathogenic	bacteria

LAB	were	 isolated	 from	 36	 samples	 of	
various	southern	Thai	 fermented	 foods	 including	
fermented	fish	(Plaa-Som; Plaa-Ra; Tai-Plaa; Narm-
Koei),	 fermented	 shrimp	 (Kung-Som; Ka-Pi),	
fermented	beef	(Nhang),	 fermented	pork	(Nham)	
and	 fermented	 vegetable	 (Naw-Mai-Dong; Pak-
Sian-Dong; Sa-Taw-Dong).	The	colonies	exhibited	
antibacterial	 activity	 against	 S. aureus	 were	
observed	by	clear	zones	of	growth	inhibition.	These	
colonies	were	picked	and	purified	by	re-streaking	
on	MRS	agar	 to	obtain	pure	cultures	of	LAB.	A	
total	of	223	LAB	strains	were	shown	to	produce	
inhibition	zones	against	S. aureus	(Table	1).	All	of	
them	were	Gram-positive,	non-motile,	non-spore-
forming	 and	 catalase	 negative	 bacteria.	Of	 these	
223	strains,	65	strains	were	cocci;	121	strains	were	
short	rods	and	37	strains	were	rods.	Most	of	LAB	
(152	 strains)	were	 isolated	 from	 food	 samples	
prepared	from	fishery	products	and	meat	products	
(2.0x104-5.2x109	 CFU/g).	 On	 the	 contrary,	
approximately	one-third	of	LAB	(71	strains)	were	

isolated	from	food	samples	prepared	from	vegetal	
products	 (4.8x107-2.9x108	CFU/g).	These	 results	
were	supported	by	previous	research	from	Nuphet	
et al.	(2004).	They	reported	that	234	strains	of	LAB	
were	 isolated	 from	 food	 samples	 prepared	 from	
fishery	products	and	meat	products	(9.5x105-4.0x109 
CFU/g)	whereas	93	strains	of	LAB	were	isolated	
from	food	samples	prepared	from	vegetal	products	
(5.5x106-6.5x109	CFU/g).

Two	 hundred	 and	 twenty	 three	 strains	 of	
LAB	exhibiting	antibacterial	activity	isolated	from	
Thai	fermented	foods	were	tested	for	their	ability	
to	 inhibit	 growth	 of	S. aureus	 using	 the	 broth	
microdilution	assay.	It	was	observed	that	only	forty-
eight	strains	of	selected	LAB	exhibited	antibacterial	
activity	 (50	AU/ml)	 against	 test	microorganism	
(Table	2).	Of	these	48	strains,	1	strain	was	isolated	
from	Plaa-Som;	1	strain	was	isolated	from	Plaa-Ra;	
3	strains	were	isolated	from	Kung-Som;	2	strains	
were	isolated	from	Ka-Pi;	2	strains	were	isolated	
from	Nhang;	10	strains	were	isolated	from	Nham;	
16	strains	were	isolated	from	Naw-Mai-Dong	and	
13	strains	were	isolated	from	Sa-Taw-Dong.

2.	Spectrum	of	antagonistic	activity	
B.  cereus ,  L .  monocytogenes ,  V. 

parahaemolyticus, Salmonella sp.	and	E. coli	were	
applied	 as	 indicator	microorganisms	 in	 order	 to	
select	LAB	with	 a	 broad	 spectrum	of	 inhibition.	
Forty-eight	 strains	 of	 selected	 LAB	 exhibited	
varying	degree	of	inhibitory	activity	against	all	of	
pathogens	 tested.	 Cell-free	 supernatants	 (CFS)	
obtained	from	selected	LAB	were	used	to	test	for	
antibacterial	 activity	 against	B. cereus, L. 
monocytogenes, V. parahaemolyticus, Salmonella 
sp.	 and	E. coli	 using	 the	 broth	microdilution	
assay.	 The	 result	 showed	 that	 CFS	 obtained	 
from	28	strains,	25	strains,	8	strains,	25	strains	and	
48	 strains	 of	 selected	LAB	were	 able	 to	 inhibit	
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Table	2		Growth	inhibition	of	cell-free	supernatants	obtained	from	selected	LAB	at	50	AU/ml	tested	
against S. aureus

Fermented	foods No.	of	LAB	
strains No.	of	effective	LAB	strains Percent	detected	of

effective	LAB	strains

Plaa-Som 18 1	(PS5) 5.6
Plaa-Ra 20 1	(PR1) 5.0
Tai-Plaa 24 0 0.0
Narm-Koei 3 0 0.0
Kung-Som 12 3	(KS1,	KS4,	KS11) 25.0
Ka-Pi 12 2	(KP1,	KP12) 16.7
Nhang 19 2	(NG1,	NG4) 10.5
Nham 44 10	(NM4,	NM7,	NM10,	NM11,			NM18,	

NM22,	NM27,	NM33,	NM37,	NM41)
22.7

Naw-Mai-Dong 45 16	(ND2,	ND5,	ND6,	ND8,	ND9,	ND11,	
ND12,	ND14,	ND15,	ND16,	ND19,	ND23,	

ND24,	ND29,	ND35,	ND43)

35.6

Pak-Sian-Dong 3 0 0.0
Sa-Taw-Dong 23 13	(SD1,	SD2,	SD5,	SD6,	SD8,	SD9,	

SD10,	SD11,	SD12,	SD13,	SD15,	SD16,	
SD20)

56.5

Total 223 48 21.5

growth	 of	B. cereus, L. monocytogenes, V. 
parahaemolyticus, Salmonella sp.	 and	E. coli,	
respectively	with	antibacterial	activity	of	25	AU/
ml	(Table	3).

These	 strains	 of	 LAB	 presented	 a	 broad	
inhibitory	spectrum	since	they	were	able	to	inhibit	
many	of	the	indicator	microorganisms.	However,	
only	eight	strains	of		LAB	were	able	to	inhibit	all	
of	food-borne	bacteria	tested.	They	were	isolated	
from	Kung-Som	(KS1,	KS4,	KS11),	Ka-Pi	(KP12),	
Nham	 (NM10)	 and	Sa-Taw-Dong	 (SD6,	 SD16,	
SD20).	This	result	is	in	agreement	to	other	studies.	
For	example,	Chung	and	Yousef	(2005)	reported	
that	they	were	able	to	isolate	Lactobacillus curvatus 
OSY-HJC6	 from	 fermented	 Asian	 food	 with	
antibacterial	 activity	 against	 both	Gram-positive	
and	Gram-negative	pathogenic	bacteria	including	

L. monocytogenes ScottA,	B. cereus	14579,	E. coli 
O157:H7, Sal. enterica serovar Enteritidis	and Sal. 
typhimurium.	Similarly,	Osuntoki	et al.	(2008)	also	
reported	 that	 lactobacilli	 strains	 isolated	 from	
Nigerian	fermented	dairy	products	exhibited	a	broad	
inhibitory	 spectrum	against	 food-borne	 bacterial	
pathogens	(L. monocytogenes,	enterotoxigenic	E. 
coli, Sal. typhimurium).

In	order	to	determine	the	effects	of	organic	
acid	 and	 hydrogen	 peroxide	 (H

2
O

2
)	 on	 growth	

inhibition,	CFS	obtained	from	selected	strains	were	
neutralized	 (pH	 6.5)	 to	 eliminate	 the	 effect	 of	
organic	acid	(CFSN)	whereas	the	effect	of	hydrogen	
peroxide	was	also	eliminated	by	adding	CFSN	with	
catalase	for	final	concentration	of	300	U/ml.	Both	
CFSN	 and	 CFSNC	were	 used	 to	 evaluate	 the	
antibacterial	activity	toward	pathogenic	bacteria	(S. 



9

Screening	and	Identification	of	Lactic	Acid	Bacteria
Apichat		Upaichit

Table	3		Growth	inhibition	activity	at	25	AU/ml	of	cell-free	supernatants	obtained	from	selected	LAB	

against		selected	food-borne	pathogens

Fermented	
foods Strains

Selected	food-borne	pathogens

B. 
 cereus

L. 
monocytogenes

V. 
parahaemolyticus

Salmonella 
sp.

E. 
coli

Plaa-Som PS5 + – – – +
Plaa-Ra PR1 + – – + +
Kung-Som KS1 + + + + +
Kung-Som KS4 + + + + +
Kung-Som KS11 + + + + +
Ka-Pi KP1 – + – + +
Ka-Pi KP12 + + + + +
Nhang NG1 + – – – +
Nhang NG4 + + – + +
Nham NM4 – – – – +

Nham NM7 – – – – +
Nham NM10 + + + + +
Nham NM11 – + – – +
Nham NM18 – – – – +
Nham NM22 – + – – +
Nham NM27 + + – + +
Nham NM33 + – – + +
Nham NM37 – – – – +
Nham NM41 + + – + +
Naw-Mai-Dong ND2 + + – + +
Naw-Mai-Dong ND5 – – – – +
Naw-Mai-Dong ND6 – – – – +
Naw-Mai-Dong ND8 + – – – +
Naw-Mai-Dong ND9 – – – – +
Naw-Mai-Dong ND11 – – – – +
Naw-Mai-Dong ND12 – – – – +
Naw-Mai-Dong ND14 – – – – +
Naw-Mai-Dong ND15 + – – + +
Naw-Mai-Dong ND16 + – – – +
Naw-Mai-Dong ND19 – – – – +
Naw-Mai-Dong ND23 + + – + +
Naw-Mai-Dong ND24 + + – – +
Naw-Mai-Dong ND29 – + – – +
Naw-Mai-Dong ND35 + + – + +
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Fermented	
foods Strains

Selected	food-borne	pathogens

B. 
 cereus

L. 
monocytogenes

V. 
parahaemolyticus

Salmonella 
sp.

E. 
coli

Naw-Mai-Dong ND43 + – – – +
Sa-Taw-Dong SD1 + + – + +
Sa-Taw-Dong SD2 – + – + +
Sa-Taw-Dong SD5 + – – + +
Sa-Taw-Dong SD6 + + + + +
Sa-Taw-Dong SD8 + + – + +
Sa-Taw-Dong SD9 + + – + +
Sa-Taw-Dong SD10 – + – + +
Sa-Taw-Dong SD11 – – – – +
Sa-Taw-Dong SD12 – – – – +
Sa-Taw-Dong SD13 + + – + +
Sa-Taw-Dong SD15 – – – – +
Sa-Taw-Dong SD16 + + + + +
Sa-Taw-Dong SD20 + + + + +

Symbols:		 +			=	 inhibition
	 –			=		 non	inhibition

Table	3	 	Growth	inhibition	activity	at	25	AU/ml	of	cell-free	supernatants	obtained	from	selected	LAB	
against		selected	food-borne	pathogens	(cont.)

aureus, B. cereus,  L. monocytogenes,  V . 
parahaemolyticus, Salmonella sp., E. coli).	 The	
result	revealed	that	both	CFSN	and	CFSNC	of	all	
LAB	strains	did	not	inhibit	the	growth	of	pathogenic	
bacteria	 tested	 (data	 not	 shown).	Therefore,	 the	
majority	 of	 inhibitory	 effect	 against	 all	 of	
microorganisms	 tested	may	 be	 contributed	 by	
organic	 acid	 production	 due	 to	 loss	 of	 growth	
inhibition	 after	 neutralizing	 pH	 value	 of	 CFS	
obtained	 from	all	LAB	 strains	 to	 6.5.	The	 same	
result	was	also	observed	by	Hwanhlem	et al.	(2010)	
who	 reported	 that	 4	 probiotic	LAB	 strains	 (Lb. 
plantarum	D6SM3,	Lb. plantarum	D8SM21,	Lb. 
plantarum	D10SM16,	Lb. plantarum	D10SM20)	
isolated	from	Thai	fermented	shrimp	(Kung-Som)	
were	able	to	inhibit	food-borne	pathogens	including	

S. aureus,	B. cereus,	E. coli,	Salmonella	sp.	and	V. 
parahaemolyticus,	whereas	 antibacterial	 activity	
was	mainly	derived	from	organic	acid	production.	
Moreover,	it	was	revealed	that	no	differences	in	pH,	
acidity,	LAB	 count	 and	 liking	 scores	when	Lb. 
plantarum	D6SM3	was	 applied	 as	 starter	 culture	
compared	with	that	with	spontaneous	fermentation.	
Nonetheless,	Enterobacteriaceae of	Kung-Som 
prepared	 using	 starter	 culture	was	 lower	 than	
spontaneous	Kung-Som.	Therefore,	the	pH	value	
of	CFSNC	obtained	from	8	LAB	strains	exhibiting	
a	broad	inhibitory	spectrum	including	KS1,	KS4,	
KS11,	KP12,	NM10,	SD6,	SD16	and	SD20	was	
adjusted	 to	5.0	 in	order	 to	decrease	 the	effect	of	
organic	acid.	The	pH-adjusted	samples	were	then	
tested	for	the	inhibitory	spectrum	against	S. aureus, 
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B. cereus, L. monocytogenes,	V. parahaemolyticus,	
Salmonella sp. and	E. coli.	MRS	broth	adjusted	pH	
value	 to	 5.0	was	 used	 as	 a	 control.	 The	 broth	
microdilution	assay	was	applied	and	all	LAB	strains	
exhibited	 varying	 degree	 of	 inhibitory	 activity	
against	all	of	pathogens	tested	(Table	4).	The	strain	
KP12	was	the	only	isolate	that	displayed	a	broad	
inhibitory	 spectrum	 against	 all	 of	 food-borne	
bacteria	tested	with	the	highest	level	of	antibacterial	
activity	 (20	AU/ml).	Therefore,	 strain	KP12	was	
selected	and	further	identified.

3.	Identification	of	selected	strain
The	 morphology	 of	 strain	 KP12	 was	

observed	as	a	wet	mount	and	after	Gram	staining,	
using	 an	 Olympus	 microscope	 under	 1000x	
magnification.	Results	showed	that	strain	KP12	was	
Gram-positive,	 non-spore-forming,	 short	 rod,	
catalase	negative	and	off-white	colony.	Finally,	this	
LAB	 strain	 was	 identified	 as	 Lactobacillus 
plantarum	based	on	the	morphological	properties	
as	well	as	the	physiological	and	biochemical	tests	
by	API	50	CHL.	It	was	clear	that	the	physiological	
and	biochemical	characteristics	of	this	LAB	strain	

were	very	similar	to	those	described	by	Kandler	and	
Weiss	(1986)	for	Lb. plantarum	(Table	5).	Results	
from	biochemical	characteristics	showed	that	strain	
KP12	did	not	produce	carbon	dioxide	from	glucose	
fermentation.	Hence,	 this	 LAB	 strain	 could	 be	
categorized	into	a	group	of	homofermentative	lactic	
acid	bacteria	or	homolactics.	Homolactics	produce	
lactic	acid	as	the	sole	or	major	end	product	using	
the	glycolitic	pathway	(Jay,	2000).	They	are	able	
to	 produce	 two	 lactic	 acid	molecules	 from	 one	
glucose	molecule.	Approximately	85%	of	organic	
acids	produced	by	this	group	of	LAB	are	classified	
as	lactic	acid	(Axelsson,	2004).	Furthermore,	it	was	
also	 reported	 that	Lb. plantarum	VTT	E-78076	
produced	low	molecular	mass	(LMM)	compounds	
including	 5-methyl-2,	 4-imidazolidinedione,	
tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2-one,	
3-(2-methylpropyl)-2,	 5-piperazinedione	 and	
benzoic	 acid.	These	 compounds	 totally	 inhibited	
the	 growth	 of	 the	Gram-negative	 test	 organism,	
Pantoea agglomerans VTT	E-90396.	They	were	
also	 active	 against	Fusarium avenaceum VTT	
D-80147	 (Niku-Paavola	et al.,	 1999).	The	 strain	
identification	 was	 confirmed	 by	 nucleotide	 

Table	4	 Inhibitory	 spectrum	of	 catalase-treated	 supernatants	 (pH	5.0)	 obtained	 from	 selected	LAB	
against	selected	food-borne	pathogens	(AU/ml)

Strains
Selected	food-borne	pathogens

S. 
aureus

B. 
cereus

L. 
monocytogenes

V. 
parahaemolyticus

Salmonella 
sp.

E. 
coli

KS1 <10 <10 <10 <10 <10 <10
KS4 20 10 20 10 10 20
KS11 <10 <10 <10 <10 <10 <10
KP12 20 20 20 				20 20 20
NM10 10 <10 10 <10 <10 <10
SD6 20 <10 10 <10 <10 10
SD16 20 10 20 <10 10 20
SD20 <10 <10 <10 <10 <10 <10
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sequence	analysis	of	16S	rRNA	gene.	Alignment	
by	nr	database	using	the	BLAST	program	revealed	
that	the	partial	nucleotide	sequence	of	16S	rDNA	
obtained	 from	 strain	 KP12	 was	 significantly	 

similar	 to	16S	 rDNA	sequence	of	Lb. plantarum 
AF1	 (100%	 identical	 over	 677	 bp;	 GenBank	
accession	 number	 FJ386491)	 (Figure	 1)	 (Yang	 
and	Chang,	2010).

Figure 1 The	partial	nucleotide	sequence	of	16S	rDNA	obtained	from	strain	KP12	(Query)	showed	100%	
(677/677	bp)	homology	to Lactobacillus plantarum AF1	(Sbjct)
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Table	5			Morphological,	 physiological	 and	biochemical	 characteristics	 of	 strain	KP12	 isolated	 from	
fermented	shrimp (Ka-Pi)

Characteristics Results

Cell	morphology	
Gram	stain	reaction
Spore	formation
Catalase	activity	

Short	rod	
Gram-positive

–
–

CO
2
	from	glucose	 –

NH
3
	from	arginine

Esculine	hydrolysis
–
+

Growth	at	temperature	(°C)
-	 10	°C	 –
-	 35,	40,	45	°C +

Growth	at	pH
-	 4.4,	8.5 +
-	 9.6	 –

Growth	in	NaCl	(%)
-	 6.5% +
-	 18%	 –

Fermentation	of
-	 amygdaline +
-	 arabinose –
-	 cellobiose +
-	 fructose +
-	 galactose +
-	 glucose +
-	 lactose +
-	 maltose +
-	 mannitol +
-	 raffinose +
-	 rhamnose –
-	 ribose +
-	 sorbitol +
-	 sucrose +
-	 trehalose

Identification
+

Lactobacillus plantarum

Symbols:		+				=		 positive

																	–				=		 negative	
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Conclusions
Two	hundred	 and	 twenty	 three	 strains	 of	

LAB	were	isolated	from	traditional	Thai	fermented	
foods	 collected	 from	 local	markets	 in	 southern	
Thailand	 (Nakhon-Srithummarat,	 Suratthanee,	
Songkhla).	 The	 strain	KP12	 identified	 as	Lb. 
plantarum	was	selected	based	on	 its	 spectrum	of	
inhibitory	 activity.	 This	 selected	 strain	 showed	
antibacterial	 activity	 against	 food-borne	 bacteria	
including	S. aureus, B. cereus, L. monocytogenes, 
V. parahaemolyticus, Salmonella sp.	and E. coli. 
The	 ability	 of	Lb. plantarum	KP12	 to	 produce	

antibacterial	 compound	 suggests	 its	 potential	 as	
starter	 culture	 or	 protective	 coculture	 to	 prevent	
food	spoilage	and	to	inhibit	growth	of	food-borne	
bacteria	in	traditional	Thai	fermented	foods.
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดและปริมาณแอนโทไซยานินส์ในข้าวสี
พันธุ์พื้นเมือง

Seed Morphological Characteristics and Anthocyanins Content in 
Local	Colored	Rice	Varieties

นันทิยา		พนมจันทร์1		และกษมาพร		ทองเขียว1

Nantiya	Panomjan	and	Kasamaporn	Tongkiaw

Abstract
The	objective	of	this	research	was	to	investigate	seed	morphological	characteristics	and	total	anthocyanins				
content	extracted	from	husk	and	brown	rice	of	local	colored	rice	varieties	in	Southern	Thailand	by	using	
pH	differential	method.	Five	varieties	of	rice	used	in	this	study	were	Sang	Yod,	Chaw	Jam	Pah,	Niaw	Look	
Pueng,	Niaw	Dawk	Yong,	and	Khao/	Nang.	The	results	showed	that	the	five	varieties	of	paddy	rice	were	
extra	long	in	grain	length	(more	than	7.5	millimeter),	grain	shape	were	slender	(Sang	Yod,	Chaw	Jam	Pah,	
and	Niaw	Dawk	Yong	varieties)	and	medium	(Niaw	Look	Pueng,	and	Khao/	Nang	varieties).	The	average	
of	100	seeds	weight	was	1.81	grams.		The	percentage	of	hulled	was	averaged	as	76.88.		The	seed	coat	color	
were	straw	and	brown	(L*,	a*,	and	b*	average	were	41.49,	6.34,	and	22.92,	respectively),	and	brown	rice	
color	was	red	(L*,	a*	และ	b*	average	were	32.64,	11.49,	and	16.60,	respectively).	Anthocyanins	content	in	
the	hull	and	brown	rice	was	2.95	and	2.33	milligrams	per	100	grams	dry	matter,	respectively.	

	 Keywords	: Colored rice, local rice, anthocyanins

บทคัดย่อ
การทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดและปริมาณแอนโทไซยานินส์

ทัง้หมดทีส่กดัดว้ยวธิ	ีpH	differential	จากสว่นของแกลบและเมลด็ขา้วกลอ้งในขา้วสพีนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต	้จำานวน	

5	พันธุ์	ได้แก่	พันธุ์สังข์หยด	ช่อจำาปา	เหนียวลูกผึ้ง	เหนียวดอกยง	และข้าวนัง	พบว่า	เมล็ดข้าวทั้ง	5	พันธุ์มีขนาด

1	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	อ.ป่าพะยอม	จ.พัทลุง	93110

	 Hatyai	Journal	9(1)	:	17-24

บทความวิจัย
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เมล็ดยาวมาก	 (ยาวกว่า	 7.5	มิลลิเมตร)	 รูปร่างเรียว	 (พันธุ์สังข์หยด	ช่อจำาปา	 และเหนียวดอกยง)	 และรูปร่าง 

ปานกลาง	(พนัธุเ์หนยีวลกูผึง้	และขา้วนงั)	น้ำาหนกัเมลด็ขา้วเปลอืก	100	เมลด็	เฉลีย่	1.81	กรมั	เปอรเ์ซน็ตก์ารกะเทาะ

เฉลี่ยเท่ากับ	76.88	สีเมล็ดข้าวเปลือกเป็นสีฟาง	และสีน้ำาตาล	 (ค่า	L*,	a*	และ	b*	 เฉลี่ยเท่ากับ	41.49,	 6.34	และ	

22.92	ตามลำาดับ)	สีเมล็ดข้าวกล้องเป็นสีแดง	(ค่า	L*,	a*	และ	b*	เฉลี่ยเท่ากับ	32.64,	11.49	และ	16.60	ตามลำาดับ)	

ปริมาณแอนโทไซยานินส์ในแกลบและข้าวกล้องเฉลี่ยเท่ากับ	 2.95	และ	2.33	มิลลิกรัมต่อ	 100	กรัมน้ำาหนักแห้ง	

ตามลำาดับ	

	 คำาสำาคัญ	: ข้าวสี, ข้าวพื้นเมือง, แอนโทไซยานินส์

บทนำา
ความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถสังเกต

ได้จากความแตกต่างของสีที่ปรากฏในส่วนของ

เมล็ดข้าวบริเวณเปลือกหุ้มเมล็ดหรือแกลบ	 (hull	

หรือ	husk)	และเยื่อหุ้มผล	(pericarp	หรือ	fruit	coat)	

(Chaudhary,	2003)	สารส	ี(pigment)	ทีป่รากฏบรเิวณ

เปลือกหุ้มเมล็ดและเยื่อหุ้มผลนั้นเป็นสีในกลุ่มของ

แอนโทไซยานินส์	ซึ่งเป็นสารประกอบไกลโคไซด์

หรอืเอซลิไกลโคไซด	์จดัอยูใ่นกลุม่ของสารประกอบ

ฟีนอลิกทั้งหมด	 (Itani	 and	Ogawa,	 2004)	พบใน

ธญัพชืตา่งๆ	ทีม่สีแีดงถงึดำา	โดยพบอยูบ่รเิวณเยือ่หุม้

ชั้นนอกและเยื่อหุ้มชั้นในของเมล็ดพืช	 (Sompong	 

et al.,	2010)	ลกัษณะสทีีป่รากฏ	ความเขม้ของสเีมลด็

ธญัพชืแตกตา่งกนัออกไป	ซึง่ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ	

ชนดิ	และปรมิาณของรงควตัถทุีม่อียูใ่นเมลด็ธญัพชื	

รวมถึงความแตกต่างของสายพันธุ์	 การเพาะปลูก	

ความอ่อนแก่	 และระยะเวลาการงอก	สีที่ปรากฏ

บรเิวณเยือ่หุม้ผลเปน็สใีนกลุม่ของแอนโทไซยานนิส์

ชนดิแอนโทไซยานดินิ	มคีณุสมบตัใินการเปน็สยีอ้ม

ธรรมชาติ	สามารถนำาไปใช้เป็นสีย้อมทางชีววิทยา	

ซึง่ใหส้น้ีำาเงนิและสมีว่ง	สามารถใชแ้ทนสฮีมีาโทซยั

ลิน	(hematoxylin)	ที่ใช้ในการย้อมนิวเคลียส	เส้นใย		

อลีาสตกิ	และผนงัเซลลไ์ดเ้ปน็อยา่งด	ีสามารถใชเ้ปน็

สผีสมอาหารทีไ่ดจ้ากธรรมชาติ	โดยไมเ่ปน็อนัตราย

ตอ่สขุภาพ	สารสใีนพชืเปน็สารตา้นอนมุลูอสิระ	ซึง่

เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและป้องกันการเกิดมะเร็ง

ได้	(ดวงกมล	ลืมจันทร์,	2550)

ดังนั้นจึงทำาการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาของเมล็ดและปริมาณแอนโทไซยานินส์

ทั้ งหมดที่สกัดจากส่วนของแกลบและเมล็ด 

ข้าวกล้องในข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ประเภทข้าวสี	

เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการปรับปรุงพันธุ์และการ

เลอืกนำาสว่นของขา้วทีม่สีารแอนโทไซยานนิสไ์ปใช้

ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

วิธีการทดลอง
การทดลองนี้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม

ตลอด	(Completely	Randomized	Design	:	CRD)	โดย

ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสีพื้นเมืองในภาคใต	้ จากศูนย์วิจัย

ข้าวพัทลุง	อำาเภอเมือง	จังหวัดพัทลุง	ซึ่งปลูกโดยวิธี

การปักดำาในฤดูนาปี	พ.ศ.	2553	จำานวน	5	พันธุ์	คือ	

ข้าวพันธุ์สังข์หยด	ช่อจำาปา	 เหนียวลูกผึ้ง	 เหนียว 

ดอกยง	และข้าวนัง	พันธุ์ละ	4	ซ้ำา	นำาตัวอย่างเมล็ด

มาดำาเนินการเก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา

และวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินส์ดังนี้	
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นันทิยา		พนมจันทร์	และ	กษมาพร		ทองเขียว

การเก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

เมล็ดพันธุ์

(1)	ขนาดของเมล็ดพันธุ์	สุ่มเมล็ดพันธุ์จาก

ตัวอย่างข้าวมาทำาการวัดความกว้าง	ความยาว	และ

ความหนาของเมล็ดข้าวพื้นเมืองข้าวพันธุ์สังข์หยด	

ชอ่จำาปา	เหนยีวลกูผึง้	ขา้วนงั	และเหนยีวดอกยง	โดย

ใชเ้ครือ่งวดัละเอยีดหรอืดจิติอลเวอรเ์นยีคาลปิเปอร์	

สุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง	 5	 พันธุ์	 พันธุ์ละ	 10	 เมล็ด	

จำานวน	4	ซ้ำา	บนัทกึขอ้มลูทีไ่ด	้	แลว้นำามาหาคา่เฉลีย่

ความกว้าง	ความยาว	และความหนาของเมล็ดพันธุ์

แต่ละพันธุ์	 เปรียบเทียบกับเกณฑ์การจำาแนกความ

ยาวของเมล็ด	(IRRI,	1996)	

(2)	รูปร่างของเมล็ดพันธุ์ 	 พิจารณาจาก

สดัสว่นความยาวตอ่ความกวา้งทีไ่ดจ้ากการวดัความ

กว้างและความยาวของเมล็ดในข้อ	(1)	เปรียบเทียบ

สัดส่วนความยาวต่อความกว้างที่ได้จากเกณฑ์การ

จำาแนกรูปร่างเมล็ด	(IRRI,	1996)

(3)	น้ำาหนัก	100	เมล็ด 	สุ่มเมล็ดข้าวเปลือกที่

ผ่านการอบที่อุณหภูมิ	130	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	

1	ชั่วโมง	พันธุ์ละ	100	เมล็ด	จำานวน	4	ซ้ำา	นำาแต่ละ

ซ้ำาของแต่ละพันธุ์ไปชั่งน้ำาหนัก	แล้วนำามาคำานวณ

หาน้ำาหนักต่อเมล็ด

(4)	 เปอร์ เซ็นต์การกะเทาะ 	 นำาตัวอย่าง

ข้าวเปลือก	 50	กรัม	ต่อตัวอย่าง	 จำานวน	3	ซ้ำา	 ไป

กะเทาะดว้ยเครือ่งกะเทาะขา้วเปลอืกแบบลกูยาง	นำา

ข้าวกล้องที่ ได้ ไปชั่ งน้ำ าหนัก	 และคำานวณหา

เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ	ตามสูตร	ดังนี้

	 %	การกะเทาะ		=		(น้ำาหนักข้าวกล้อง	X	100)	/	

  น้ำาหนักข้าวเปลือกเริ่มต้น

(5)	สีเปลือกหุ้มเมล็ด	 (แกลบ)	 และเมล็ด

ข้าวสาร	 (ข้าวกล้อง)	 วัดค่าสีเปลือกหุ้มเมล็ดและ

เมล็ดข้าวสารที่กะเทาะเปลือกหุ้มเมล็ดออกโดย 

วัดค่าความสว่าง	(L*)	ค่าสีแดง	(a*)	และค่าสีเหลือง	

(b*)	ด้วยเครื่องวัดสีคัลเลอร์มิเตอร์	 (color	meter)	 

วดัการสะทอ้น	(reflectance)	และใชแ้หลง่กำาเนดิแสง	

(Illuminant)	D
65
	 มุมของผู้สังเกตการณ์มาตรฐาน	

(standard	 observer)	 10	องศา	 โดยการนำาตัวอย่าง

เมล็ดข้าวเปลือกของข้าวพื้นเมืองทั้งหมด	 5	พันธุ์	

พันธุ์ละ	4	ซ้ำา	ทำาการวัดสีของเปลือกเมล็ด	แต่ละซ้ำา

วัดค่า	3	ครั้ง

การสกัดแอนโทไซยานินส์จากตัวอย่างข้าว

เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก	 0.1	

เปอร์เซ็นต์	ในเมทานอล		โดยใช้ปิเปตดูดกรดไฮโดร

คลอรกิเขม้ขน้	37	เปอรเ์ซน็ต	์ปรมิาตร	2.70	มลิลลิติร

ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด	 1000	 มิลลิลิตร	 เติม 

เมทานอล	 99.9	 เปอร์เซ็นต์	 ให้ได้ปริมาตร	 1000	

มิลลิลิตร	หลังจากนั้นนำาส่วนต่าง	ๆ	ของข้าวที่สกัด

แอนโทไซยานินส์มาชั่งน้ำาหนักตัวอย่างละ	50	กรัม	

แลว้นำาไปปัน่ดว้ยเครือ่งปัน่ใหล้ะเอยีด	ใสล่งในขวด

ทดลอง	4	ใบ	 (จำานวน	4	ซ้ำา)	ขวดละ	10	กรัม	 เติม	

0.1	 เปอร์เซ็นต์	 ไฮโดรคลอริกในเมทานอลที่เตรียม 

ไว้ปริมาตร	 50	มิลลิลิตร	นำาไปแช่ตู้เย็น	 1	 ชั่วโมง	 

หลังจากนั้นนำาไปเขย่าด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิ

แบบเขย่า	ความเร็ว	 250	รอบต่อนาที	 เป็นเวลา	75	

นาท	ีทีอ่ณุหภมู	ิ65	องศาเซลเซยีส	กรองดว้ยกระดาษ

กรอง	Whatman	เบอร์	1	ทำาการกรองจำานวน	2	ครั้ง		

โดยอาศัยการกรองแบบสุญญากาศ	 เก็บสารสกัด 

ไวท้ีอ่ณุหภมูิ	4	องศาเซลเซยีส	จนกวา่จะทำาการสกดั 

หาปริมาณแอนโทไซยานินส์

การวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินส์ทั้งหมด

ด้วยวิธี	pH	differential	

เตรียมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์

บฟัเฟอร	์0.025	โมลาร	์(pH	1.0)		โดยชัง่โพแทสเซยีม
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คลอไรด์	 1.86	 กรัม	 ละลายด้วยน้ำากลั่นปริมาตร

ประมาณ	980	มิลลิลิตร	จนละลายหมด	วัดค่า	 pH	

แล้วเติมกรดไฮโดรคลอริก	37	 เปอร์เซ็นต์	ปริมาตร

ประมาณ	6.3	มิลลิลิตร	ปรับ	 pH	1.0	ด้วยการเติม 

กรดไฮโดรคลอริก	แล้วเทใส่ขวดวัดปริมาตร	1000	

มิลลิลิตรปรับปริมาตรด้วยน้ำากลั่น	 และเตรียม

สารละลายโซเดยีมแอซเีตท	บฟัเฟอร	์0.4	โมลาร	์(pH	

4.5)	 โดยชั่งน้ำาหนักโซเดียมแอซีเตท	 54.43	 กรัม	

ละลายด้วยน้ำากลั่นปริมาตรประมาณ	960	มิลลิลิตร	

จนละลายหมด	วดัคา่	pH	แลว้เตมิกรดไฮโดรคลอรกิ	

37	เปอร์เซ็นต์	ปริมาตรประมาณ	20	มิลลิลิตร	ปรับ	

pH	4.5	ดว้ยการเตมิกรดไฮโดรคลอรกิ	แลว้เทใสข่วด

วัดปริมาตรขนาด	1000	มิลลิลิตร	ปรับปริมาตรด้วย

น้ำากลั่น

วิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินส์ของ

สารสกดัดว้ยวธิทีีด่ดัแปลงมาจาก	AOAC	(2005)	โดย

นำาสารสกดัมาวดัคา่การดดูกลนืแสงที	่520	นาโนเมตร 

(l
max
)	 ด้วยเครื่อง	 UV-VIS	 Spectrophotometer	

หลังจากนั้นเจือจางสารสกัดด้วยบัฟเฟอร์	pH	=	1.0	

และเจือจางด้วยบัฟเฟอร์	 pH	 =	 4.5	 การเจือจางที่

เหมาะสมให้ดูที่ช่วงการดูดกลืนแสงที่ใกล้เคียงกับ	

Al
max
		และต้องไม่เกิน	20	เปอร์เซ็นต์ของปริมาตร

ทั้งหมด	ทิ้งให้เข้าสู่สมดุลอย่างน้อย	 15	นาที	 วัด 

ค่าการดูดกลืนแสงของหลอดทั้งสองที่	l
max
	 และ

ที่	l
700nm	

	ด้วยเครื่อง	UV-VIS	Spectrophotometer	

มีน้ำากลั่นเป็น	 blank	 และคำานวณปริมาณแอนโท

ไซยานนิสท์ัง้หมดของสารสกดัจากสมการดงัตอ่ไปนี้

ปริมาณแอนโทไซยานินส์	(มิลลิกรัม/ลิตร)	=	

(A	X	MW	X	DF	X	103)/	(e X	l)
โดยที่	

A	 =	 (A
520	nm	

-	A
700nm

)
pH	1.0

	-	(A
520	nm	

–	A
700nm

)
pH	4.5

MW	=	 449.2	g/mol(น้ำาหนกัโมเลกลุของ	Cyanidin-

	 	 3-glucoside)

e	 =	 26,900	L/mol/cm	(โมลาร์แอฟซอฟติวิตี้)

L	 =	 1	cm	(ความกว้างของ	cuvette)

DF	 =	 Dilution	facter	ของสารละลายตัวอย่าง	

103	 =	 factor	for	conversion	from	g	to	mg

รายงานผลในรูปของมิลลิกรัมไซยานิดิน 

-3-กลูโคไซด์ในตัวอย่าง	 100	 กรัมน้ำาหนักแห้ง	

(mg	 cyanidin-3-glucoside/100	 g	 dry	 weight	 

basis)

ผลการทดลอง
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวสีพันธุ์

พื้นเมือง

(1)	ขนาดเมลด็ขา้วเปลอืก		จากผลการทดลอง

ในตารางที่ 	 1	 เมล็ดข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองที่นำามา 

ทดลองจำานวน	5	พนัธุ	์ไดแ้ก	่พนัธุส์งัขห์ยด	ชอ่จำาปา	

เหนยีวลกูผึง้	เหนยีวดอกยง	และขา้วนงั	ขา้วทกุพนัธุ์

มีขนาดเมล็ดยาวมาก	 (ยาวกว่า	 7.5	 มิลลิเมตร)	 

เรียงลำาดับตามความยาวของเมล็ดข้าวจากมากไป

น้อยได้ดังนี้	 พันธุ์เหนียวดอกยง	สังข์หยด	 เหนียว 

ลูกผึ้ง	 ช่อจำาปา	 และข้าวนัง	 เมล็ดข้าวเปลือกยาว

เท่ากับ	9.85,	8.97,	8.11,	8.04	และ	7.74	มิลลิเมตร	

ตามลำาดับ

(2)	รูปร่างของเมล็ดข้าวเปลือก	 จากผลการ

ทดลองในตารางที่	 1	 สามารถจำาแนกรูปร่างของ 

เมล็ดข้าวที่ศึกษาได้	 2	 ประเภท	 โดยพิจารณาจาก

สดัสว่นความยาวตอ่ความกวา้ง	คอืเมลด็รปูรา่งเรยีว	

ได้แก่	 พันธุ์สังข์หยด	ช่อจำาปา	 และเหนียวดอกยง	

(4.59,	 3.10	และ	 4.08	มิลลิเมตร	ตามลำาดับ)	 และ 

เมล็ดรูปร่างปานกลาง	 ได้แก่	 พันธุ์เหนียวลูกผึ้ง	 

และข้าวนัง	(2.86	และ	2.75	มิลลิเมตร)

(3)	น้ำาหนักข้าวเปลือก	 100	 เมล็ด	 ตัวอย่าง

เมล็ดข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองที่ศึกษามีน้ำาหนัก	 100	

เมล็ดอยู่ระหว่าง	1.36-2.21	กรัม	(เฉลี่ยเท่ากับ	1.81	
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กรัม)	พันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	 ได้แก่	พันธุ์เหนียว 

ลูกผึ้งและเหนียวดอกยง	 รองลงมาคือ	 ช่อจำาปา	 

ข้าวนัง	และสังข์หยด	ตามลำาดับ	(ตารางที่	1)

(4)	สีเมล็ดข้าวเปลือก	 จากผลการทดลอง

ในตารางที่	2	พบว่าเมล็ดข้าวเปลือกมีค่าความสว่าง	

(L*)	อยู่ระหว่าง	30.53	-	49.00	(เฉลี่ยเท่ากับ	17.08)	

พันธุ์ที่มีค่า	 L*	 มากที่สุด	 คือ	 พันธุ์สังข์หยดและ

เหนียวดอกยง	 รองลงมาคือ	พันธุ์ช่อจำาปา	ข้าวนัง	

และเหนียวลูกผึ้ง	ตามลำาดับ	ส่วนค่าสีแดง	(a*)	ของ

ข้าวเปลือกแต่ละพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ	 (P	>	

0.05)	ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	6.34	และค่าสีเหลือง	(b*)	

มีค่าอยู่ระหว่าง	15.73	-	27.66	(เฉลี่ยเท่ากับ	21.00)	

พันธุ์ที่มีค่า	b*	มากที่สุด	คือ	พันธุ์ช่อจำาปา	รองลงมา

คอื	พนัธุเ์หนยีวดอกยง	สงัขห์ยด	ขา้วนงั	และเหนยีว

ลูกผึ้ง	ตามลำาดับ	

(5)	สีเมล็ดข้าวกล้อง	 	 จากผลการทดลองใน

ตารางที่	2	พบว่าเมล็ดข้าวกล้องมีค่า	L*	อยู่ระหว่าง	

29.98	-	36.23	(เฉลีย่เทา่กบั	32.64)	พนัธุเ์หนยีวดอกยง 

ที่มีค่า	 L*	 มากที่สุด	 รองลงมาคือพันธุ์สังข์หยด	 

ข้าวนัง	 เหนียวลูกผึ้ง	 และช่อจำาปา	 ตามลำาดับ	 

สว่นคา่	a*	มคีา่อยูร่ะหวา่ง	9.47	-	12.72	(เฉลีย่เทา่กบั	

11.49)	พันธุ์ที่มีค่า	 a*	มากที่สุดคือ	พันธุ์สังข์หยด	

เหนียวดอกยง	ช่อจำาปา	 และข้าวนัง	น้อยที่สุดคือ

พันธุ์เหนียวลูกผึ้ง	 ค่า	 b*	มีค่าอยู่ระหว่าง	 14.17	 -	

19.09	(เฉลี่ยเท่ากับ	16.60)	พันธุ์เหนียวดอกยงและ

สงัขห์ยดมคีา่	b*	มากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	พนัธุข์า้วนงั	

ช่อจำาปา	และเหนียวลูกผึ้ง	ตามลำาดับ	

(6)	 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ	 มีค่าอยู่ระหว่าง	

78.43-72.88	(เฉลีย่เทา่กบั	76.88)	พนัธุท์ีม่เีปอรเ์ซน็ต์

การกะเทาะมากที่สุดคือ	พันธุ์เหนียวดอกยง	 และ 

ข้าวนัง	 รองลงมาคือ	พันธุ์เหนียวลูกผึ้ง	 สังข์หยด	 

และช่อจำาปา	ตามลำาดับ	ดังแสดงในตารางที่	2

ตารางที่	1	ขนาด	สัดส่วนความยาวต่อความกว้าง	และน้ำาหนัก	100	เมล็ดของเมล็ดข้าวสีพันธุ์พื้นเมือง

พันธุ์
ขนาดเมล็ดข้าวเปลือก	(มิลลิเมตร)	(1) สัดส่วน

ความยาวต่อความกว้าง
ของเมล็ดข้าวเปลือก

น้ำาหนัก	100	เมล็ด
(กรัม)ความยาว ความกว้าง ความหนา

สังข์หยด 8.97b 1.96d 1.75 4.59a 1.36d

ช่อจำาปา 8.04c 2.60b 1.90 3.10c 1.78b

เหนียวลูกผึ้ง 8.11c 2.84a 2.03 2.86d 2.21a

เหนียวดอกยง 9.85a 2.42c 1.88 4.08b 2.02a

ข้าวนัง 7.74d 2.82a 2.01 2.75d 1.70c

ค่าเฉลี่ย 8.540 2.530 1.91 3.470 1.810

CV.	(%) 9.410 13.4000 8.36               21.79           16.92

ระดับนัยสำาคัญ(2) * * ns * *

(1)	ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันในทางสถิติในระดับ	0.05	ตามวิธี	DMRT	
(2)	*,	ns		หมายถึง		แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับ	0.05	และไม่แตกต่างกันตามลำาดับ
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ตารางท
ี่	2		สีเมล็ดข้าวเป

ลือก	สีเมล็ดข้าวกล้อง	เป
อร์เซ

็น
ต์การกะเท

าะ	และป
ริมาณ

แอน
โท
ไซ

ยาน
ิน
ส์ท

ั้งห
มดของเมล็ดข้าวสีพ

ัน
ธุ์พื้

น
เมือง

พ
ัน
ธุ์

ส
ีเมล็ดข้าวเป

ลือก	 (1)
ส
ีเมล็ดข้าวกล้อง

เป
อร์เซ

็น
ต์

การกะเท
าะ

ป
ริมาณ

แอน
โท
ไซ
ยาน

ิน
ส
์ทั้
งห

มด

(มิลลิกรัม/100	กรัมน
้ำาห

น
ักแห้

ง)

L*
a*

b*
L*

a*
b*

แกลบ
เมล็ดข้าวกล้อง

ส
ังข์ห

ยด
49.00a

5.18
26.42ab

34.20b
12.72a

18.19a
75.00b

2.15
3.73a

ช่อจำาป
า

43.31b
7.41

27.66a
29.38d

11.48a
15.36b

72.88b
0.61

1.56bc

เห
น
ียวลูกผึ้ง

30.53d
6.67

15.73d
30.61d

9.47b
14.17c

79.99a
1.88

3.23ab

เห
น
ียวดอกยง

47.42a
6.20

24.71b
36.23a

12.35a
19.09a

78.43a
1.18

2.17abc

ข้าวน
ัง

37.19c
6.24

20.07c
32.80c

11.44a
16.22b

78.12a
1.85

0.97c

ค่าเฉลี่ย
41.49

6.34
						22.92

32.64
11.49

						16.60
						76.88

1.53
           2.33

C
V
	(%

)
17.08

				18.13
						21.00

		8.03
11.81

						11.89
								3.94

								17.39
									58.46

ระดับ
น
ัยส

ำาคัญ
(2)

**
ns

**
**

**
**

**
ns

*

(1)	ค่าเฉลี่ยใน
แน

วตั้งท
ี่ตามด้วยอักษ

รต่างกัน
มีความแตกต่างกัน

ใน
ท
างส

ถิติท
ี่ระดับ

	0.05	ตามวิธี	D
M
R
T

(2)	*,	**		แตกต่างกัน
ใน
ท
างส

ถิติท
ี่ระดับ

	0.05	และ	0.01	ตามลำาดับ
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ปริมาณแอนโทไซยานินส์ทั้งหมด

(1)	ปริมาณแอนโทไซยานินส์ในแกลบ	 จาก

ผลการทดลองข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองที่ศึกษาในตาราง

ที่	 2	พบว่ามีปริมาณแอนโทไซยานินส์ในแกลบไม่

แตกตา่งกนัทางสถติ	ิ(P	>	0.05)	โดยมปีรมิาณแอนโท 

ไซยานินส์อยู่ระหว่าง	 	 0.61-2.15	มิลลิกรัมต่อ	100	

กรมัน้ำาหนกัแหง้	(เฉลีย่เทา่กบั	2.95	มลิลกิรมัตอ่100	

กรมัน้ำาหนกัแหง้)	พนัธุส์งัขห์ยดมปีรมิาณแอนโทไซ

ยานนิสท์ัง้หมดในแกลบมากทีส่ดุ	รองลงมาคอืพนัธุ์

ข้าวนัง	 เหนียวลูกผึ้ง	 เหนียวดอกยง	 และช่อจำาปา	 

มีค่าเท่ากับ	 2.15,	 1.85,	 1.83,	 1.18	 และ	 0.61	

มิลลิกรัม100	กรัมน้ำาหนักแห้ง	ตามลำาดับ

(2)	 ปริมาณแอนโทไซยานินส์ในเมล็ดข้าว

กล้อง	 ข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองที่ศึกษามีปริมาณแอนโท

ไซยานินส์ในเมล็ดข้าวกล้องอยู่ระหว่าง	 0.97-3.73	

มิลลิกรัมต่อ	 100	 กรัมน้ำาหนักแห้ง	 (เฉลี่ยเท่ากับ	

2.33	 มิลลิกรัมต่อ	 100	 กรัมน้ำาหนักแห้ง)	 พบว่า

พันธุ์สังข์หยดมีปริมาณแอนโทไซยานินส์ใน 

เมล็ดข้าวกล้องมากที่สุด	 รองลงมาคือพันธุ์เหนียว 

ลูกผึ้ง	 เหนียวดอกยง	 ช่อจำาปา	 และข้าวนัง	 มีค่า 

เท่ากับ	3.73,	 3.23,	 2.17,	 1.56	และ	0.97	มิลลิกรัม 

ต่อ	 100	กรัมน้ำาหนักแห้ง	 ตามลำาดับ	 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (P	 <	 0.01)	 ดังแสดงใน

ตารางที่	2

การสรุปและอภิปรายผล
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวสีพันธุ์ 

พื้นเมือง

เมล็ดข้าวสีพันธุ์สังข์หยด	ช่อจำาปา	 เหนียว 

ลูกผึ้ง	 เหนียวดอกยง	และข้าวนัง	มีขนาดเมล็ดยาว

มาก	 รูปร่างเรียว	และรูปร่างปานกลาง	 เปลือกหุ้ม

เมล็ดสีฟางและสีน้ำาตาล	 เป็นข้าวกลุ่มพันธุ์อินดิคา	

(indica)	 ซึ่งมีลักษณะเมล็ดยาวเรียว	 ผลผลิต 

คอ่นขา้งต่ำา	ตอบสนองตอ่ปุย๋นอ้ย	แตป่รบัตวัเขา้กบั

สิง่แวดลอ้มไดด้	ีเปน็ขา้วสพีืน้เมอืงภาคใตท้ีม่เียือ่หุม้

เมล็ดเป็นสีแดง	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาลักษณะ

ทางกายภาพของเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของ

สำาเริง	แซ่ตัน	(2550	และ	2553)

ปริมาณแอนโทไซยานินส์ทั้งหมด

การสกดัปรมิาณแอนโทไซยานนิสโ์ดยวธิ	ีpH	

differential	จากข้าวสีพันธุ์พื้นเมือง	พบว่ามีแอนโท

ไซยานินส์ทั้งในส่วนแกลบและเมล็ดข้าวสารที่ 

เป็นข้าวกล้อง	 ในส่วนข้าวกล้องพบว่ามีแอนโท 

ไซยานนิสอ์ยูใ่นสว่นของเยือ่หุม้เมลด็ทีม่สีแีดง	และ

ในเมล็ดข้าวสารของข้าวพื้นเมืองบางพันธุ์ซึ่งมีสี 

เล็กน้อย	 ข้าวสีพื้นเมืองพันธุ์สังข์หยดมีปริมาณ 

แอนโทไซยานินส์ในแกลบและเมล็ดข้าวกล้องมาก

ที่สุดเท่ากับ	2.15	และ	3.73	มิลลิกรัมต่อ	100	กรัม 

น้ำาหนักแห้ง	ตามลำาดับ	ข้าวสีที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง

มีปริมาณแอนโทไซยานินส์	 (0.35-1.39	 มิลลิกรัม 

ต่อ	 100	กรัมน้ำาหนักแห้ง)	น้อยกว่าข้าวที่มีเยื่อหุ้ม

เมล็ดสีดำา	 (109.52-256.61	มิลลิกรัมต่อ	 100	กรัม 

น้ำาหนักแห้ง)	 (Sompong	 et al.,	 2510)	 โดยเฉพาะ

ในข้าวเหนียวดำาพันธุ์พื้นเมืองของไทยมีปริมาณ	

แอนโทไซยานินส์อยู่ระหว่าง	 227.24-302.95	

มิลลิกรัมต่อ	 100	 กรัมน้ำาหนักแห้ง	 (ดวงกมล	

ลืมจันทร์,	2550)



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	9(1)	ม.ค.	-	มิ.ย.	2554
Hatyai	Journal	9(1)		Jan	-	Jun		201124

เอกสารอ้างอิง
ดวงกมล	ลืมจันทร์.	2550.	การพัฒนาสีธรรมชาติจากข้าวเหนียวดำา.	วิทยานิพนธ์	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.	

สำาเริง	 แซ่ตัน.	 2550.	 ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้	 เล่ม	 1.	 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง	 สำานักวิจัยและพัฒนาข้าว	 

กรมการข้าว.

สำาเริง	 แซ่ตัน.	 2553.	 ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้	 เล่ม	 2.	 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง	 สำานักวิจัยและพัฒนาข้าว	 

กรมการข้าว.

AOAC.	2005.	Total	monomeric	anthocyanin	pigment	content	of	fruit	juices,	beverages,	natural	colorants,	

and	wines	pH	differential	method.	Journal	of	AOAC	International	88	:	1269.

Chaudhary,	R.	C.	2003.	Speciality	rices	of	the	world	:	Effect	of	WTO	and	IPR	on	its	production	trend	

and	marketing.	Journal	of	Food,	Agriculture	and	Environment	1:	34	-	41.

IRRI.	 1996.	Standard	Evaluation	System	 for	Rice.	 International	Rice	Research	 Institute.	Los	Banos,	

Philippines.

Itani,	T.,	and	Ogawa,	M.	2004.	History	and	recent	trends	of	red	rice	in	Japan.	Japanese	Journal	of	Crop	

Science	73	:	137	-	147.

Sompong,	R.,	Siebenhandl-Ehn,	S.,	Linsberger-Martin,	G.,	and	Berghofer,	E.	2010.	Physicochemical	and	

antioxidative	properties	of	red	and	black	rice	varieties	from	Thailand,	China	and	Sri	Lanka.	Food	

Chemistry	124	:	132	-	140.



ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองบริเวณลุ่มน้ำาทะเลน้อย	
จังหวัดพัทลุง	โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด

Genetic	Diversity	of	Indigenous	Rice	in	Thale	Noi	Basin	of	Phatthalung 
Province	by	Seed	Morphology

นันทิยา		พนมจันทร์1	และ	วิจิตรา		อมรวิริยะชัย1

Nantiya		Panomjan	and	Vijittra		Amornviriyachai

Abstract
Local	 rice	 varieties	 (Oryza sativa L.)	 are	maintained	by	 farmers	 for	 specific	needs	 and	 conditions	 of	
individual	farming	systems.	They	make	up	an	important	genetic	resource	for	useful	traits	such	as	resistance	
to	pests,	diseases	and	abiotic	stresses,	so	providing	farmers	with	alternatives	in	the	areas	where	modern	
varieties	are	not	adopted.	The	objectives	of	this	study	were	to	examine	indigenous	rice	germplasm	grown	
in	Thale	Noi	basin	of	Phatthalung	province	and	genetic	diversity	analyzed	based	on	seed	morphological	
traits.	The	study	was	carried	out	in	two	parts,	the	field	survey	and	the	evaluation	of	genetic	diversity.		The	
field	survey	found	the	total	of	seven	cultivar	including	Dawk	Pa-Yawm	(upland	rice),	Sang	Yod,	Leb	Nok,	
Khem	Tong,	Niaw	Dam	(glutinous	rice),	Chiang	Phatthalung	and	Hawm	Jan.	The	evaluation	of	genetic	
diversity	was	made	by	the	use	of	seed	morphology	trait.		They	consisted	of	four	qualitative	traits	and	seven	
quantitative	traits.		The	qualitative	traits	were	evaluated	by	Shannon-weaver	index	(H’).	The	highest	divers	
trait	was	found	in	hull	color	(H’=0.8418),	followed	by	brown	rice	length	(H’=0.7562),	brown	rice	color	
(H’=0.6693)	 and	brown	rice	 shape	 (H’=0.4418),	 respectively.	For	quantitative	 traits,	 the	data	 showed	
significant	difference	in	100	seeds	weight,	un-hulled	width,	un-hulled	length,	un-hulled	breadth,	hulled	
width	and	hulled	length	(P<0.01).	The	results	indicated	the	high	level	of	genetic	diversity	of	indigenous	
rice	from	Thale	Noi	basin.

	 Keywords	: Indigenous rice, genetic diversity, seed morphology, Tale Noi basin

1	มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	อ.ป่าพะยอม	จ.พัทลุง		93110

บทความวิจัย
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บทคัดย่อ
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง	(Oryza sativa L.)	เป็นแหล่งพันธุกรรมที่สำาคัญของการต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช	โรคพืช	และ

สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม	 เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกข้าวพันธุ์ปรับปรุงหรือพันธุ์

สมัยใหม่ได้	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำาทะเลน้อย	

จงัหวดัพทัลงุ	และวเิคราะหค์วามหลากหลายทางพนัธกุรรมของขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงโดยใชล้กัษณะทางสณัฐานวทิยา	

แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน	คือ	 การสำารวจข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในแปลงเกษตร	และการประเมินความ 

หลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมือง	สำาหรับงานสำารวจข้าวพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร	พบตัวอย่างข้าว

พันธุ์พื้นเมืองทั้งหมด	7	พันธุ์	คือ	พันธุ์ดอกพะยอม	(ข้าวไร่)	สังข์หยด	เล็บนก	เข็มทอง	เหนียวดำา	(ข้าวเหนียว)	 

เฉี้ยงพัทลุง	 และหอมจันทร์	 และประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมือง	 โดยใช้ลักษณะทาง				

สัณฐานวิทยาของเมล็ดแบ่งเป็นลักษณะคุณภาพ	4	ลักษณะ	และลักษณะปริมาณ	7	ลักษณะ	 โดยใช้ค่าดัชนีความ

หลากหลาย	(H’)	พบว่า ลักษณะที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุดคือ	สีเปลือกเมล็ด	(H’=0.8418)	รอง

ลงมา	คือ	ความยาวข้าวกล้อง	(H’=0.7562)		สีข้าวกล้อง	(H’=0.6693)	และรูปร่างข้าวกล้อง	(H’=0.4418)	ตามลำาดับ	

ส่วนลักษณะทางปริมาณของข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั้ง	 7	พันธุ์	 ได้แก่	 น้ำาหนัก	 100	 เมล็ด	 ความกว้างข้าวเปลือก	

ความยาวข้าวเปลือก	ความหนาข้าวเปลือก	ความกว้างข้าวกล้อง	 และความยาวข้าวกล้อง	มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (P<0.01)	ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองบริเวณลุ่มน้ำาทะเลน้อยมี

ความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง

 คำาสำาคัญ	:	ข้าวพื้นเมือง, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, สัณฐานวิทยาของเมล็ด, ทะเลน้อย

บทนำา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของพันธุ์ข้าว	 ทั้งข้าวป่าและข้าวปลูก	

ปัจจุบันได้มีการเสื่อมพันธุ์หรือสูญพันธุ์	 (genetic	

drift	 หรือ	 genetic	 erosion)	 ไปเป็นจำานวนมาก	

ลักษณะดีบางอย่างในข้าวพื้นเมือง	 เช่น	 ความ

ตา้นทานตอ่โรคและแมลงศตัรพูชื	และความทนทาน

ตอ่สภาพแวดลอ้ม	เปน็ตน้	เปน็ฐานพนัธกุรรมทีเ่ปน็

ประโยชนต์อ่การปรบัปรงุพนัธุข์า้วในอนาคต	ความ

หลากหลายทางพันธุกรรมจึงมีความสำาคัญสำาหรับ

การปรับปรุงพันธุ์	และการตรวจสอบความบริสุทธิ์

ของสายพันธุ์สำาหรับการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว 

เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์	 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว

พืน้เมอืงเปน็ทางเลอืกหนึง่ของการพฒันาการเกษตร

อย่างยั่งยืน	 โดยใช้ประโยชน์จากข้อดีที่มีอยู่ใน 

เชือ้พนัธกุรรมขา้วเหลา่นัน้ทัง้ทางตรง	และทางออ้ม	

ที่ไม่เน้นผลผลิตสูง	 แต่ใช้ประโยชน์จากคุณค่าทาง

โภชนาการของข้าวแต่ละพันธุ์	 ซึ่งมีข้อมูลว่าข้าว 

พืน้เมอืงเปน็แหลง่หนึง่ของธาตอุาหารทีม่ปีระโยชน์

ต่อสุขภาพ	 ได้แก่	 กรดฟีนอลิก	 และฟลาโวนอยด์	

(ส่วนมากพบ	แอนโทไซยานินส์)	(Tian	et al.,	2004;	

Zhou	et al.,	2004)	ซึง่มคีณุสมบตัใินการตา้นการเกดิ

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน	 (antioxidant)	 ที่กำาลังเป็น 

กระแสของผู้บริโภคในปัจจุบัน	อีกทั้งการให้ความ

สนใจเรื่องข้าวพื้นเมืองที่มีอยู่ในชุมชนจะเป็นทาง

หนึง่ของการพฒันาการเกษตรทีค่ำานงึถงึความสมดลุ

ทางธรรมชาติ	 โดยอาศัยเกษตรกรเป็นผู้คัดเลือก	 

ผลติและอนรุกัษพ์นัธุข์า้วไวใ้ชป้ระโยชนใ์นแปลงนา

ของตัวเอง	 จึงจำาเป็นต้องมีความเข้าใจด้านความ

หลากหลายทางพนัธกุรรมโดยพจิารณาจากลกัษณะ



27

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมือง
นันทิยา		พนมจันทร์	และ	วิจิตรา		อมรวิริยะชัย

ทางสัณฐานวิทยา	และสรีรวิทยา	ซึ่งเป็นวิธีเบื้องต้น

ทีง่า่ยตอ่ความเขา้ใจสำาหรบัการถา่ยทอดสูเ่กษตรกร	

ดังนั้นจึงทำาการศึกษาเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูก 

อยู่ในพื้นที่ศึกษาโดยการสำารวจจากเกษตรกร	และ

ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว

พันธุ์พื้นเมืองโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา	

วิธีการทดลอง
การสำารวจและเก็บตัวอย่างพืช

สำารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ข้าว 

พื้นเมืองบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำาทะเลน้อย	 คือ	 อำาเภอ

ควนขนุน	จังหวัดพัทลุง	โดยสำารวจข้อมูลพื้นฐานที่

เกี่ยวข้องกับการทำานาจากเกษตรกรจำานวน	 4	

หมู่บ้าน	หมู่บ้านละ	3	ครัวเรือน	ใน	3	ตำาบล	ได้แก่	

พนมวัง	พนางตุง	และแพรกหา	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการ

ทำานา	รวมทั้งสิ้น	36	ครัวเรือน	และเก็บตัวอย่างข้าว 

จากเกษตรกรเพื่อประเมินความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของข้าวต่อไป	

การเก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

เมล็ดพันธุ์

1.	ขนาดของเมล็ดพันธุ์	สุ่มเมล็ดพันธุ์มา

ทำาการวัดความกว้าง	ความยาว	และความหนาของ

เมล็ดข้าวพื้นเมืองตัวอย่างที่ได้จากการสำารวจ	 โดย 

ใชเ้ครือ่งวดัละเอยีดหรอืดจิติอลเวอรเ์นยีคาลปิเปอร์	

วดัขนาดของเมลด็ขา้วเปลอืกและขา้วกลอ้ง	โดยสุม่

เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง	5	พันธุ์	พันธุ์ละ	10	เมล็ด	จำานวน	

4	ซ้ำา	บันทึกข้อมูลที่ได้	 แล้วนำามาหาค่าเฉลี่ยความ

กวา้ง	ความยาว	และความหนา	ของเมล็ดพนัธุแ์ต่ละ

พนัธุ	์เปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารจำาแนกความยาวของ

เมล็ด	(IRRI,	1996)	

2.	รูปร่างของเมล็ดพันธุ์ 	 พิจารณาจาก

สดัสว่นความยาวตอ่ความกวา้งทีไ่ดจ้ากการวดัความ

กว้างและความยาวของเมล็ดในข้อ	(1)	เปรียบเทียบ

สัดส่วนความยาวต่อความกว้างที่ได้จากเกณฑ์การ

จำาแนกรูปร่างเมล็ด	(IRRI,	1996)

3.	น้ำาหนัก	100	เมล็ด 	สุ่มเมล็ดข้าวเปลือกที่

ผ่านการอบที่อุณหภูมิ	130	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	

1	ชั่วโมง	พันธุ์ละ	100	เมล็ด	จำานวน	4	ซ้ำา	นำาแต่ละ

ซ้ำาของแต่ละพันธุ์ไปชั่งน้ำาหนัก	แล้วนำามาคำานวณ

หาน้ำาหนักต่อเมล็ด

4.	 สีเปลือกหุ้มเมล็ด	 (แกลบ)	 และเมล็ด

ข้าวสาร	 (ข้าวกล้อง)	 จำาแนกลักษณะสีเปลือกหุ้ม

เมล็ด	 และสีเยื่อหุ้มเมล็ดที่ปรากฏจากตัวอย่างข้าว

ทั้งหมด

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม

	 1.	 ลักษณะทางคุณภาพ	นำาตัวอย่างเมล็ด

พันธุ์ข้าวมาจำาแนกโดยอาศัยลักษณะทางคุณภาพ	4	

ลกัษณะ	คอื	สเีปลอืกเมลด็	สขีา้วกลอ้ง	ความยาวของ

เมล็ดข้าวกล้อง	และรูปร่างข้าวกล้อง	แบ่งกลุ่มตาม

ชนิดลักษณะที่พบแตกต่างกันไป	 และประเมิน 

ความหลากหลายภายในตัวอย่างโดยใช้ค่าดัชนี 

ความหลากหลาย	(Shannon-Weaver	Index:	H’)	ใน

การวิเคราะห์ความหลากหลาย	โดยคำานวณจากสูตร	

(Fowler	et al.,	1998)

	 H’	 =	 -
s

i=0
pi ln	pi  

โดยที่		i =	 จำานวนลักษณะที่พบความแตกต่าง

 s	 =	 จำานวนชนิดความแตกต่างที่พบใน

	 	 	 ลักษณะที่บันทึก

 pi	 =	 n
i
/N	 	 =	 	 สัดส่วนของจำานวนชนิดที่

	 	 	 พบในลักษณะนั้น	ๆ	 (n
i
)	 ต่อจำานวน

	 	 	 ตัวอย่างทั้งหมด	(N)

	 ln	 =	 natural	log

 S	 =		ผลรวม
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การพิจารณาความหลากหลายนี้	 หากพบว่า

ค่า	 H’	 เท่ากับศูนย์	 แสดงว่าทุกเมล็ดในตัวอย่าง

เหมือนกันหมด	และเมื่อค่า	H’	มีค่าสูงขึ้นแสดงว่ามี

ความหลากหลายสูงขึ้น

2.	ลกัษณะทางปริมาณ	นำาตวัอยา่งเมลด็พนัธุ์

ข้าวมาจำาแนกโดยอาศัยลักษณะทางปริมาณ	 7	

ลักษณะ	คือ น้ำาหนัก	100	เมล็ด	ความกว้างเมล็ดข้าว

เปลือก	ความยาวเมล็ดข้าวเปลือก	ความหนาเมล็ด

ขา้วเปลอืก	ความกวา้งเมลด็ขา้วกลอ้ง	ความยาวเมลด็

ข้าวกล้อง	และความหนาเมล็ดข้าวกล้อง	นำาข้อมูล

ไปคำานวณค่าเฉลี่ย	วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ	

และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวอย่างโดยวิธี	

Duncan	 multiple	 range	 test	 (DMRT)	 และ 

ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน	(CV,	%)

ผลการทดลอง
จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างข้าวพันธุ์  

พื้นเมืองบริ เวณพื้นที่ลุ่มน้ำาทะเลน้อย	 อำาเภอ

ควนขนุน	จังหวัดพัทลุง	พบพันธุ์ข้าวปลูกพื้นเมือง	

จำานวน	 7	 พันธุ์	 คือ	 พันธุ์ดอกพะยอม	 (ข้าวไร่)	 

สังข์หยด	 เล็บนก	 เข็มทอง	 เหนียวดำา	 (ข้าวเหนียว)	 

เฉีย้งพทัลงุ	และหอมจนัทร	์ขา้วทีป่ลกูสว่นใหญเ่ปน็

ข้าวเจ้า	 ผลจากการประเมินความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองโดยใช้ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาของเมล็ดแบ่งเป็นลักษณะคุณภาพ	4	

ลักษณะ	 และลักษณะปริมาณ	 7	 ลักษณะ	 โดยใช้ 

ค่าดัชนีความหลากหลาย	 (H’)	พบว่า	 ลักษณะที่มี

ความหลากหลายทางพนัธกุรรมสงูทีส่ดุคอื	สเีปลอืก

เมลด็	(H’=0.8418)	รองลงมา	คอื	ความยาวขา้วกลอ้ง	

(H’=0.7562)		สีข้าวกล้อง	(H’=0.6693)		และรูปร่าง

ข้าวกล้อง	 (H’=0.4418)	ตามลำาดับ	 (ตารางที่	 1)	สี

เปลอืกเมลด็จำาแนกได	้3	ลกัษณะ	คอื	สฟีาง	ฟางปลาย

เมล็ดน้ำาตาล	และฟางกระน้ำาตาล	และสีข้าวกล้อง	

จำาแนกได้	 3	 ลักษณะ	คือ	สีขาว	แดง	และดำา	 ข้าว 

พื้นเมืองที่ปลูกส่วนใหญ่มีสีข้าวกล้องเป็นสีขาว	

(ภาพที่	1)

ตารางที่	1	 ลักษณะคุณภาพและค่าดัชนีความหลากหลาย	 (H’)	ของตัวอย่างข้าวปลูกพันธุ์พื้นเมือง	บริเวณพื้นที่ 

	 ลุ่มน้ำาทะเลน้อย	อำาเภอควนขนุน	จังหวัดพัทลุง

พันธุ์

ลักษณะคุณภาพของเมล็ด

สีเปลือกเมล็ด สีข้าวกล้อง
ความยาว

ข้าวกล้อง

รูปร่าง

ข้าวกล้อง

ดอกพะยอม ฟาง	ปลายเมล็ดน้ำาตาล ขาว ยาวมาก เรียว

สังข์หยด ฟาง แดง ยาว เรียว

เล็บนก ฟาง	ปลายเมล็ดน้ำาตาล ขาว ปานกลาง เรียว

เข็มทอง ฟาง ขาว ยาวมาก เรียว

เหนียวดำา ฟางกระน้ำาตาล ม่วงเข้ม ยาว เรียว

เฉี้ยงพัทลุง ฟาง ขาว ปานกลาง เรียว

หอมจันทร์ ฟาง	ปลายเมล็ดน้ำาตาล ขาว ยาว ค่อนข้างป้อม

ค่าดัชนีความหลากหลาย	(H’) 0.8418 0.6693 0.7562 0.4418
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ก.พันธุ์เล็บนก ข.พันธุ์สังข์หยด ค.พันธุ์เหนียวดำา

รูปที่	1	 ตัวอย่างของลักษณะเมล็ดในข้าวเปลือก	(บน)	และข้าวกล้อง	(ล่าง)	ที่ใช้ในการประเมินของข้าวปลูกพันธุ์

	 พื้นเมือง	บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำาทะเลน้อย	อำาเภอควนขนุน	จังหวัดพัทลุง

ตารางที่	2	 เปรียบเทียบความแตกต่างในลักษณะทางปริมาณของเมล็ดข้าวปลูกพันธุ์พื้นเมือง	 บริเวณพื้นที่					 

	 ลุ่มนำ้าทะเลน้อย	อำาเภอควนขนุน	จังหวัดพัทลุง

พันธุ์
น้ำาหนัก	100	เมล็ด	

(กรัม)

เมล็ดข้าวเปลือก	(มิลลิเมตร) เมล็ดข้าวกล้อง	(มิลลิเมตร)

กว้าง ยาว หนา กว้าง ยาว หนา

ดอกพะยอม 2.06bc0 2.43b 10.39a 1.96a0 2.10b 7.79a0 1.78

สังข์หยด 1.72cd0 1.99d 009.31cd 1.75c0 1.75c 6.54d0 1.61

เล็บนก 1.74cde 2.23c 08.20e 1.74c0 2.00b 6.00e0 1.65

เข็มทอง 1.52e00 2.01d 10.08a 1.82bc 1.83c 7.49ab 1.63

เหนียวดำา 2.48a00 2.64a 0		9.66bc 1.90ab 2.30a 7.11bc 1.79

เฉี้ยงพัทลุง 2.08bc0 2.21c 		9.25d 1.75c0 1.97b 6.77cd 1.67

หอมจันทร์ 2.26ab0 		2.33bc 		9.69b 1.89ab 2.24a 6.60d0 1.62

ค่าเฉลี่ย 1.84000   2.2200 		8.890 1.7800 1.980 6.4600 1.66

CV	(%) 15.860000 		8.3900 		8.930 4.9700 7.940 9.5800 14.760

ระดับนัยสำาคัญ	(2) ** ** ** ** ** ** ns

(1)	ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรต่างชนิด	มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับ	0.05	ตามวิธี	DMRT
(2)	**,	ns	แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับ	0.01	และไม่แตกต่างทางสถิติตามลำาดับ
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ส่วนลักษณะทางปริมาณของข้าวพันธุ์  

พื้นเมืองทั้ง	7	พันธุ์	ได้แก่	น้ำาหนัก	100	เมล็ด	ความ

กว้างข้าวเปลือก	 ความยาวข้าวเปลือก	 ความหนา 

ขา้วเปลอืก	ความกวา้งขา้วกลอ้ง	ความยาวขา้วกลอ้ง	

และความหนาข้าวกล้อง	มีความแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(P<0.01)	ยกเว้นความหนาของ

เมล็ดข้าวกล้องเท่านั้นที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ	

(ตารางที่	 2)	พันธุ์เหนียวดำามีน้ำาหนักเมล็ด	 ความ

กว้างเมล็ดข้าวเปลือก	 และความกว้างข้าวกล้อง

สงูสดุ	มคีา่เทา่กบั	2.48	กรมั	2.64	มลิลเิมตร	และ	2.30	

มิลลิเมตร	ตามลำาดับ	อย่างไรก็ตามเมล็ดพันธุ์ข้าว 

พื้นเมืองทุกพันธุ์มีน้ำาหนักเมล็ด	 100	 เมล็ด	 เฉลี่ย

เท่ากับ	1.84	กรัม	และเมล็ดข้าวเปลือกทุกพันธุ์เป็น

เมลด็ขนาดยาวมาก	(ความยาวมากกวา่	7.5	มลิลเิมตร)	

(ตารางที่	2)

การอภิปรายและสรุป
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกบริเวณลุ่มน้ำาทะเล

น้อยมีลักษณะคุณภาพที่ให้ความหลากหลายทาง

พันธุกรรมสูงที่สุด	คือ	สีเปลือกเมล็ด	(H’	=	0.8418)	

รองลงมา	คือ	ความยาวข้าวกล้อง	 (H’=0.7562)	สี 

ข้าวกล้อง	 (H’=0.6693)	 และน้อยที่สุดคือ	 รูปร่าง 

ข้าวกล้อง	 (H’=0.4418)	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ความหลากหลายของพนัธกุรรมขา้วพืน้เมอืงบรเิวณ

ลุ่มน้ำานาทวี	 จังหวัดสงขลา	พบว่าสีเปลือกเมล็ดมี

ความหลากหลายสูงสุด	 (H’=1.1184)	 (อรวรรณ		

สมใจ	 และคณะ,	 2553)	 ในทำานองเดียวกันการ

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าวไร่พันธุ์

พื้นเมือง	อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	พบว่า	

ลักษณะที่มีความหลากหลายมากที่สุดคือ	สีเปลือก

เมล็ด	 และน้อยที่สุดคือ	 รูปร่างเมล็ด	 (วิชุตา	ต๊ะใจ	

และดำาเนิน	 กาละดี,	 2549)	 ความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของสีเปลือกเมล็ดเกิดขึ้นเนื่องจากการ

ผสมข้ามที่เกิดขึ้นในช่วงที่ดอกบาน	 (Deb,	 2006)	

สว่นลกัษณะทางปรมิาณของขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงทัง้	7	

พนัธุ	์ไดแ้ก	่น้ำาหนกั	100	เมลด็	ความกวา้งขา้วเปลอืก	

ความยาวข้าวเปลือก	ความหนาข้าวเปลือก	ความ

กว้างข้าวกล้อง	ความยาวข้าวกล้อง	และความหนา

ข้าวกล้อง	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	(P<0.01)	เช่นเดียวกับการศึกษาของ	อรวรรณ		

สมต	และคณะ	 (2553)	พบว่า	 ลักษณะความกว้าง 

และความยาวของขา้วเปลอืก	และน้ำาหนกั	100	เมลด็	

มีความแตกต่างกันทางสถิติ	ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ

ดังกล่ าวจะผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง	 และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น	 จึงทำาให้พันธุ์พื้นเมือง 

มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันมาก	 

(Frankel	et al.,	1995)	ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นสำาคัญ

ทีเ่กษตรกรสามารถนำามาเปน็ลกัษณะในการคดัเลอืก

พันธุ์ข้าวเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพดี	 และ

ช่วยให้สามารถคัดแยกลักษณะของเมล็ดพันธุ์  

ปนทิ้งเพื่อควบคุมการปนของเมล็ดพันธุ์ข้าว	 (seed	

contamination)	ที่จะใช้สำาหรับปลูกในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ควรนำาเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถช่วย 

ในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ในระดับโมเลกุลเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์ 	

(microsatellite)	เพือ่ความแมน่ยำาและถกูตอ้งมากขึน้	

และได้ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามสายพันธุ์ไปใช้

สำาหรับการปรับปรุงพันธุ์	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์

การนำาข้าวพื้นเมืองไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทความวิจัย

รูปแบบเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยาง	 :	 กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุน 
สวนยาง	ในอำาเภอเทพา	จังหวัดสงขลา

Network	Forms	 of	 the	Rubber-Smallholder	Fund’s	Cooperatives	 :	 
a	Case	Study	in	Amphoe	Thepha,	Songkhla	Province

นฤมล	พฤกษา1,	บัญชา	สมบูรณ์สุข2,	จิตติ	มงคลชัยอรัญญา3	และสายัณห์	สดุดี4

Narumon	Preuksa,	Buncha	Somboonsuke,	Jitti	Mongkolnchaiarunya	and	Sayan	Sdoodee

Abstract
The	objectives	of	this	research	were	to	analyse	network	system	of	rubber-smallholder	fund’s	cooperatives	
(RSFC)	in	Amphoe	Thepha,	Songkhla	Province.	The	detail	of	study	included	the	network’s	origin	and	
establishment	background,	relationship	or	cooperation	within	or	among	each	network,	roles	and	conditions	
of	networks	on	the	management	of	RSFC,	and	finally,	the	impacts	of	the	network	existence	on	RSFC.		This	
study	was	a	qualitative	 research.	 Investigations	of	data	were	conducted	using	related	documents,	key	
informants	interviews	and	focus	group	discussions.		The	results	found	that	there	were	two	main	patterns	
of	RSFC	network.	They	included	internal	networks	and	external	networks.		Most	of	the	internal	networks	
were	community-based	groups	such	as	community	leader	network,	women	groups,	savings	groups	and	
community	fund	groups.	Some	of	these	networks	were	established	before	the	RSFC	and	some	later	but	all	
interacted	with	 the	management	 of	RSFC.	The	 community-based	networks	 strongly	 facilitated	 the	
management	of	RSFC	and	assured	its	reliability	from	community	members,	the	RSFC	also	supports	various	
activities	of	the	networks.	The	external	networks	established	naturally	by	RSFC	itself	and	by	the	policy	
of	related	government	agency	such	as	the	Office	of	Rubber	Replanting	Aid	Fund,	which	routinely	supports	
RSFC	activities	and	the	academic	institutes,	which	support	related	knowledge	and	technology	via	different	

1 นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัย
	 สงขลานครินทร์
2	 รองศาสตราจารย์	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4	 รองศาสตราจารย์	คณะทรัพยากรธรรมชาติ		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	90110
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projects.	The	external	network	activities	are	cores	 for	knowledge	exchange,	affected	on	several	RSFC	
management	 aspects	 such	as	 efficiently	 accounting	 system,	 channels	 for	 recruiting	 staff	 and	workers,	
opportunity	for	new	markets,	bargaining	power	on	raw	material	and	goods	prices,	and	technologies	for	
improving	production	efficiency.		

	 Keywords	: Network, rubber-smallholder fund’s cooperatives, management

บทคัดย่อ
งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหร์ปูแบบเครอืขา่ยสหกรณก์องทนุสวนยางกรณศีกึษา	ในอำาเภอเทพา	จงัหวดั

สงขลา	 โดยศึกษาความเป็นมาและจุดกำาเนิดเครือข่าย	ลักษณะความสัมพันธ์หรือความร่วมมือกันของเครือข่าย	

บทบาท	 และเงื่อนไขของเครือข่ายต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ	ตลอดจนผลกระทบจากการมีเครือข่ายต่อ 

สหกรณฯ์	งานวจิยันีเ้ป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ	มกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง	สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู

หลัก	และจัดประชุมกลุ่มย่อย		ผลการวิจัยพบว่า	เครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางมี	2	รูปแบบ	คือ	เครือข่ายภายใน	

และเครอืขา่ยภายนอก		เครอืขา่ยภายในเปน็เครอืขา่ยตา่ง	ๆ 	ทีม่อียูใ่นชมุชนซึง่สหกรณฯ์	ตัง้อยู	่ไดแ้ก่	เครอืขา่ยผูน้ำา

ชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่มสตรี	กลุ่มออมทรัพย์	และกองทุนหมู่บ้าน		เครือข่ายเหล่านี้บ้างก็กำาเนิดมาก่อนการก่อตั้ง

สหกรณ์ฯ	 บ้างก็กำาเนิดขึ้นภายหลัง	 แต่ทุกเครือข่ายล้วนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันกับการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ	 

โดยเอื้อให้สหกรณ์ฯ	บริหารงานได้สะดวกขึ้น	 ได้รับความไว้วางใจหรือเป็นที่เชื่อถือของสมาชิกชุมชนมากขึ้น	 

ขณะเดียวกัน	สหกรณ์ฯ	ก็ส่งเสริมการดำาเนินงานของเครือข่ายเหล่านี้อย่างสม่ำาเสมอ		ในขณะที่เครือข่ายภายนอก

นั้น	มีทั้งเครือข่ายที่เกิดตามธรรมชาติและเครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งของหน่วยงานภาครัฐ	 ได้แก่	หน่วยงานที ่

ส่งเสริมการดำาเนินงานสหกรณ์ฯ	อยู่แล้วเป็นปกติ	 เช่น	สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง	และสถาบัน

วิชาการ	ที่มีโครงการส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยี	 	 เครือข่ายภายนอกนี้ทำาให้สหกรณ์ฯ	 เกิดการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ในด้านต่าง	 ๆ	 และส่งผลต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ	 ในหลายด้าน	 ได้แก่	 การมีระบบบริหารจัดการ 

การเงินและบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ได้ช่องทางในการสรรหาเจ้าหน้าที่และคนงาน	ได้ช่องทางการตลาดที่

หลากหลาย	มอีำานาจในการตอ่รองราคาวตัถดุบิและสนิคา้	และไดค้วามรูห้รอืเทคโนโลยใีหม	่ๆ 	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิต	นอกเหนือจากประโยชน์เชิงรูปธรรมดังกล่าวแล้ว	 เครือข่ายยังทำาให้สหกรณ์กองทุนสวนยางยิ่งมีความ

เชือ่มัน่ในวธิกีารและอดุมการณส์หกรณฯ์	ซึง่ถอืเปน็ปจัจยัสำาคญัอนัหนึง่ทีจ่ะทำาใหส้หกรณก์องทนุสวนยางสามารถ

อยู่รอดได้ในระยะยาว

	 คำาสำาคัญ	:	เครือข่าย, สหกรณ์กองทุนสวนยาง, การบริหารจัดการ

บทนำา
สหกรณ์กองทุนสวนยาง	เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการ

รวมตัวกันของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย	ทั้งนี้

เนือ่งจากไดเ้กดิวกิฤตกิารณร์าคายางตกต่ำาอยา่งมาก

ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2536-2537	 โดยราคายางแผ่นดิบ 

ลดลงเหลือกิโลกรัมละ	 13	 บาท	ทำาให้เกษตรกร

ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนและเรียกร้อง 

ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา	 คณะกรรมการนโยบาย 

ยางธรรมชาติจึงได้มีมติสนับสนุนงบประมาณให้

สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง	หรือ	

สกย.	ดำาเนินการก่อสร้างโรงอบ/รมยางขึ้น	รวมทั้ง

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการผลิตให้	 ขณะที่ 
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รูปแบบเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยาง
นฤมล	พฤกษา	และคณะ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้รับมอบหมายให้รวบรวม

เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยจัดตั้งเป็นสหกรณ์		

โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูป	 “สหกรณ์

กองทุนสวนยาง	 จำากัด”	 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า	

“สหกรณ์	 สกย.”	 ครั้งแรกเมื่อปี	 พ.ศ.	 2537	 มี 

จุดมุ่งหมายเพื่อนำาวิธีการสหกรณ์เข้าไปแก้ปัญหา

ราคายางตกต่ำา	 ทั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับรายได้ให้

เกษตรกร	 เพิ่มคุณภาพผลผลิตยางพารา	และสร้าง 

อำานาจต่อรองให้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง 

รายย่อย	(วนิยั	อาจคงหาญ	และกฤตยา	พรรคอนนัต,์	

2540;	พลูศกัดิ	์อนิทรโยธา	และภกัด	ีบญุเจรญิ,	2550;	

สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง,	2552)		

ในปี	พ.ศ.	2537	และ	2538		สกย.	ได้สร้างโรงอบ/รม

ยางขนาดกำาลังการผลิต	2	ตัน/วัน	จำานวนเกือบ	700	

โรง		เพือ่ใหส้หกรณไ์ดร้วบรวมน้ำายางสดจากสมาชกิ

มาผลิตเป็นยางแผ่นดิบหรือยางแผ่นรมควันไว้

จำาหน่ายผู้ใช้ยาง	 (สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การ

ทำาสวนยาง,	2552)		สำาหรับจังหวัดสงขลานั้น	มีการ

จดทะเบียนสหกรณ์	สกย.	กว่า	100	สหกรณ์	แต่	ณ	

วันที่	 31	 มกราคม	 2552	 มีสหกรณ์ฯ	ที่ยังดำาเนิน

กิจการอยู่เพียง	 76	 สหกรณ์	 มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น	

7,579	คน	และมีมูลค่าหุ้น	42.53	ล้านบาท	ซึ่งนับว่า

สูงหากเปรียบเทียบกับเมื่อเริ่มต้นจดทะเบียน

สหกรณ์ที่มีมูลค่าหุ้นเพียง	 2.66	 ล้านบาทเท่านั้น	

(กรมส่งเสริมสหกรณ์,	2553)

Carr	et al.	 (2008)	กล่าวว่า	ความสำาเร็จของ

สหกรณ์ขึ้นกับความสามารถในการอยู่รอด	รวมถึง

การมีสมาชิกภาพที่เติบโตมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป		

สหกรณ์	สกย.	ก็เช่นเดียวกัน	จากข้อมูลข้างต้นจะ

เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของสหกรณ์	 สกย.	 ต้องปิด

กิจการไปเนื่องจากหลาย	ๆ	ปัจจัย	แต่สหกรณ์ที่ยัง

ดำาเนินกิจการอยู่หลายแห่งกลับมีการเติบโตและ 

เข้มแข็ง	สิ่งหนึ่งที่พบว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการสหกรณ์ก็คือการมีความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงกัน	ทั้งระหว่างสหกรณ์	สกย.	ด้วยกันเอง	

และระหวา่งบคุคลหรอืองคก์ารตา่ง	ๆ 	พระมหาสทุติย์ 

อาภากโร	 (2548)	กล่าวว่า	 การดำารงอยู่หรือการอยู่

รอดของสิ่งต่าง	ๆ	นั้นต้องมีการเติบโต	คัดสรร	และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด

การเปลีย่นแปลงและการสรา้งความรูใ้หมท่ีต่อ่เนือ่ง	

เกดิการแสวงหาและสรา้งแนวรว่มในการเรยีนรูใ้หม	่

รวมถงึเกดิการสรา้งเครอืขา่ย		ซึง่เปน็การเตมิเตม็ใน

สิ่งที่ขาดให้แก่กัน	 เป็นการสร้างพลังอำานาจในการ

ต่อรองให้สูงขึ้น	 และเป็นการเติบโตอย่างมีพลัง	 

ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า	ในการบริหารจัดการ

สหกรณ์	สกย.	นั้น	มีความร่วมมือหรือมีเครือข่าย 

รปูแบบใดเกดิขึน้บา้ง	เครอืขา่ยเหลา่นัน้เกีย่วขอ้งกบั

การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างไร	 และส่งผลต่อ

ความสำาเรจ็	การเตบิโต	หรอืความสามารถในการอยู่

รอดของสหกรณ์	สกย.	ได้อย่างไร

วัตถุประสงค์
1.	เพือ่ศกึษารปูแบบเครอืขา่ยสหกรณก์องทนุ

สวนยาง	ความเป็นมาหรือจุดกำาเนิดของเครือข่าย	

และลกัษณะความสมัพนัธห์รอืความรว่มมอืกนัของ

เครือข่าย

2.	เพือ่ศกึษาบทบาทและเงือ่นไขของเครอืขา่ย

ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยาง

3.	เพื่อศึกษาผลกระทบของเครือข่ายต่อ

สหกรณ์กองทุนสวนยาง

แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด
ความหมายและแนวคิดเบื้องต้นของเครือข่าย

Starkey	(1998)	กลา่ววา่	เครอืขา่ยคอืกลุม่ของ

คนหรือองค์การ	 ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ขอ้มลูระหวา่งกนั	หรอืทำากจิกรรมรว่มกนั	โดยมกีาร
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จัดรูปแบบโครงสร้างที่คนซึ่งเป็นสมาชิกหรือ

องค์การที่เป็นสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ

พิชาย	 รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต	 (2552)	 กล่าวว่า	 

เครือข่าย	หมายถึง	กลุ่มของผู้กระทำา	 (Actors)	ที่มี

การเชื่อมโยงโดยกลุ่มของความสัมพันธ์	(Ties)	โดย

ผู้กระทำานั้นเป็นได้ทั้งบุคคล	องค์การ	แนวความคิด	

หรืออื่น	ๆ	ขึ้นอยู่กับบริบทของเครือข่าย	และความ

สัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้กระทำาตั้งแต่สองคู่

ขึ้นไป	 ทิศทางของความสัมพันธ์เป็นได้ทั้งแบบ

ทศิทางเดยีว	เชน่	การใหค้ำาปรกึษาแกบ่คุคล	หรอืเปน็

แบบสองทิศทาง	เช่น	การปรึกษาหารือกัน		โดยหาก

พจิารณาลกัษณะความตอ้งการรว่มของการเชือ่มโยง

เครือข่ายแล้ว	 แบ่งได้เป็น	 4	ประเภท	คือ	 (1)	 การ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	(Information	Exchange)	

โดยเปน็ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบันโยบายและแผนงาน	

เทคโนโลยี	 แนวทางการแก้ปัญหาที่มีศักยภาพ	 (2)	

เครือข่ายการพัฒนา	 (Developmental	Networks)	

เป็นการเพิ่มสมรรถภาพของสมาชิกเครือข่ายใน 

การแก้ปัญหาภายในองค์การของพวกเขา	 (3)	 การ

ชว่ยขยายยทุธศาสตร	์(Outreach	Strategies)	เปน็การ

กำาหนดยทุธศาสตรเ์พือ่การเปลีย่นแปลงนโยบายและ

แผนงาน	ซึง่นำาไปสูก่ารแลกเปลีย่นและการประสาน

การใชท้รพัยากรรว่มกนั	และ	(4)	เครอืขา่ยปฏบิตักิาร	

(Action	 Networks)	 เป็นการรับเอานโยบายและ

ยุทธศาสตร์ที่กำาหนดร่วมกันไปปฏิบัติ	 รวมทั้งการ

ประสานการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

พัฒนาการและปัจจัยความสำาเร็จของเครือข่าย

สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 	 (สศช.)	 (2547)	 ได้ศึกษา

พัฒนาการของเครือข่ายวิสาหกิจในประเทศต่าง	ๆ	

เช่น	 อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่อง 

นุ่งห่มในประเทศอิตาลี	 อุตสาหกรรมไม้ตัดดอกใน

ประเทศโคลัมเบีย	 รวมถึงอุตสาหกรรมเซรามิคที่

จังหวัดลำาปางของประเทศไทย	 พบว่า	 การริเริ่ม 

เครือข่ายวิสาหกิจเกิดได้	2	ลักษณะ	คือ	(1)	การริเริ่ม

จากภาคเอกชน	(Private	Initiative)	ซึ่งเป็นลักษณะ	

Bottom-up	Approach	โดยธรุกจิหลกัในเครอืขา่ยรวม

กลุม่กนัเพือ่ผลกัดนัการพฒันา		(2)	การรเิริม่จากภาค

รัฐ	 (Public	 Initiative)	มีลักษณะแบบ	Top-down	

Approach		โดยรฐัเปน็ผูก้ำาหนดเครอืขา่ยทีจ่ะสง่เสรมิ

แนวคิดการสนธิพลัง	(Synergy)

วิจารณ์	พานิช	(2549)	ได้แปลคำาว่า	Synergy 

ในภาษาองักฤษเปน็ภาษาไทยวา่	สนธพิลงั		หมายถงึ	

การทำาให้พลังของหลายคนหลายฝ่ายมาเสริมกัน		

หวงัผลใหเ้กดิพลงัทีม่ากกวา่หรอืยิง่ใหญก่วา่ผลบวก

ของพลังย่อย	 เป็นกลไกรวมพลังหลากหลายให้

หลอมเป็นหนึ่งเดียว	สู่เป้าหมายเดียวกัน	 เหมือน 

แว่นขยายรวมพลังแสงอาทิตย์สู่จุดเดียว	สนธิพลัง

ที่แท้จริงจะทำาให้เกิดวงจรเสริมแรง	 เกิดการป้อน

กลับเชิงบวก	 (positive	 feedback)	ทำาให้พลังแต่ละ

ส่วนเพิ่มขึ้น	หรือพัฒนาสู่มิติใหม่	ภพภูมิใหม่	(new	

order)	ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม	 ในชีวิตจริง	 การสนธิ

พลงัจะเกดิขึน้ได	้ทกุสว่นทกุฝา่ยตอ้งเปน็อสิระ	ตอ้ง

เคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายใน

ความเชื่อ	ความคิด	และวิธกีาร	แต่มเีป้าหมาย	คณุคา่	

หรือปณิธานร่วมกัน	 จะสนธิพลังได้ต้องลดความ

เห็นแก่ตัวแก่ส่วนย่อย	มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม	

ปณิธานร่วม	หรือคุณค่าร่วม

บทบาทและประโยชน์ของเครือข่าย

การมีเครือข่าย	 เป็นการสนธิพลังกันของ 

กลุ่มคนหรือองค์การ	ซึ่ง	 Starkey	 (1998)	กล่าวว่า	

การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้สมาชิกมีความ

สมัพนัธฉ์นัทเ์พือ่นทีต่า่งกม็คีวามเปน็อสิระ	มากกวา่
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การคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง	 และต้องมีการแลก

เปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน	 การแลกเปลี่ยน

ขอ้มลูขา่วสารและการประสานงานในเครอืขา่ยชว่ย

ลดการทำางานและการใช้ทรัพยากรซ้ำาซ้อน	ทำาให้

การพัฒนาก้าวหน้า	 สามารถดำาเนินไปได้อย่าง

รวดเร็ว	 และส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง	 สามารถ 

เชื่อมโยงคนที่อยู่ในระดับต่างกัน	 มีวิธีการทำางาน	

การจัดองค์กร	และมีภูมิหลังต่างกัน	 เข้าด้วยกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจ 

กันมากขึ้น	 อันจะนำาไปสู่การทำางานร่วมกันเพื่อ

ประโยชนข์องทกุฝา่ย		สามารถทำาใหค้นและองคก์าร

ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน	 ได้ทราบว่ายังมีบุคคลหรือ

หน่วยงานอื่นอีกมากที่สนใจทำางานในเรื่องเดียวกัน

และเผชิญปัญหาเหมือนกัน	 สามารถทำาให้ความ

ต้องการของประชาชนได้รับการสนองตอบจากรัฐ		

ช่วยชี้ ให้ เห็นปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่  

ซบัซอ้นและทว่มทน้ในหมูบ่า้น	ชว่ยเชือ่มหนว่ยงาน

วชิาการและแหลง่ทนุกบัผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื		

และทำาให้คนและองค์การได้รับความช่วยเหลือจาก

เพื่อน	ได้รับกำาลังใจ	การจูงใจ	และการยอมรับ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สศช.	(2547)	พบวา่	เครอืขา่ยวสิาหกจิเซรามคิ

ลำาปางซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเอกชนผู้ผลิต

เซรามิค	 เคยเกิดปัญหาการแข่งขันกันโดยการตัด

ราคา	 ผู้ผลิตไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์	ทำาให้ราคาสินค้าตกต่ำา	 แต่เมื่อ

ผู้ผลิตหันมาหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาโดยจัดตั้ง 

เป็นชมรม	ทำาให้เกิดร่วมมือกันในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	 

รว่มกนัแบกรบัภาระตน้ทนุ	(cost-sharing)	ของกา๊ซ 

ที่ใช้ในการผลิต	 การประสานขอความร่วมมือจาก 

หน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร	

ความรู้	 และวิทยาการต่าง	 ๆ	 จนภายหลังสามารถ 

ก่อตั้งเป็นสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำาปาง	และทำาให้

อุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดลำาปางและจังหวัด

ใกลเ้คยีงสามารถสรา้งรายไดจ้ากการสง่ออกถงึเกอืบ	

4,000	ล้านบาทในปี	 2545	กลายเป็นแหล่งจ้างงาน

ขนาดใหญ่ของท้องถิ่น	 และมีการเชื่อมโยงธุรกิจ 

ต่าง	ๆ	ทั้งต้นน้ำาและปลายน้ำา

เอมอร	 เจียรมาศ	และคณะ	 (2550)	 ได้ศึกษา

เครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกรรมของกลุ่มออมทรัพย์

เพือ่การผลติ	8	กลุม่ในจงัหวดัสงขลา	พบวา่	เครอืขา่ย

ของกลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติม	ี3	ประเภท	คอื	(1)	

การเชื่อมโยงภายในกลุ่ม	 (2)	การเชื่อมโยงภายนอก	

และ	(3)	การเชือ่มโยงทัง้ภายในและภายนอก	โดยพบ

ว่า	 ทุกกลุ่มมีการเชื่อมโยงภายในกลุ่มอยู่แล้วทั้งที่

เปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ	สำาหรบัธรุกรรมของ

เครือข่าย	 ได้แก่	 การกู้เงิน/เงินกู้	 การผลิตปัจจัยการ

ผลติ	การซือ้สนิคา้อปุโภค-บรโิภค	การจดัสวสัดกิาร	

การแลกเปลี่ยนความรู้	 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	 และ

การบริหารจัดการฐานข้อมูล	ส่วนผลกระทบที่เกิด

ขึ้นจากการเชื่อมโยงเครือข่าย	 พบว่า	 ทำาให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้	 ธุรกรรมเพิ่มและขยายมากขึ้น	

และทำาให้เกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืนมากขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาว่ามีบุคคล	 กลุ่ม

บุคคล	 หรือองค์การใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับ

สหกรณ์กองทุนสวนยาง	 ทั้งความสัมพันธ์แบบ

ทิศทางเดียวและสองทิศทาง	ที่เรียกว่า	 เครือข่าย

สหกรณ์	 สกย.	 โดยจะศึกษาความเป็นมาหรือ 

จุดกำาเนิดของเครือข่าย	ลักษณะความสัมพันธ์หรือ

ความรว่มมอืกนัของเครอืขา่ย	บทบาทของเครอืขา่ย

ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์	สกย.	 เงื่อนไขความ

สัมพันธ์ของเครือข่าย	 และผลกระทบจากการมี 

เครือข่ายต่อสหกรณ์	สกย.	โดยมีกรอบแนวคิด	ดังนี้
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เครือข่าย

 รูปแบบ
o เครือข่ายภายในชุมชน
o เครือข่ายภายนอก
 จุดกำาเนิดของเครือข่าย
o ริเริ่มจากเอกชน	(Private	Initiative/	
Bottom-up	Approach)

o ริเริ่มจากรัฐ	(Public	Initiative/	
	 Top-down	Approach)

 ความสัมพันธ์/ร่วมมือ/การรวมพลัง
 ปัญหาอุปสรรค

สหกรณ์กองทุนสวนยาง

 การบริหารจัดการสหกรณ์
o การเงินและบัญชี
o การบริหารงานบุคคล
o	การผลิต
o	การตลาด
 ความเข้าใจและเชื่อมั่นของสมาชิก
	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	การมีพันธมิตรร่วมอุดมการณ์

บทบาท/ความสัมพันธ์

 ทรัพยากร
 เศรษฐกิจ
 สังคมวัฒนธรรม
 กายภาพ
 การบริหารจัดการ

วิธีการวิจัย
การวจิยันีท้ำาการเกบ็ขอ้มลูจากสหกรณ	์สกย.	

กรณีศึกษา	ซึ่งตั้งอยู่ใน	อ.เทพา	จ.สงขลา	และเป็น

สหกรณท์ีเ่คยไดร้บัรางวลัสหกรณค์ณุภาพดเีดน่แหง่

ชาติ		ทำาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม	2553	

ถงึ	กมุภาพนัธ	์2554	วธิกีารในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	

ประกอบด้วย	การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	

ตำารา	 รายงานประจำาปีสหกรณ์	และงานวิจัยต่าง	ๆ	

การสมัภาษณเ์ชงิลกึผูใ้หข้อ้มลูหลกั	(Key	Informant	

In-depth	Interviews)	ไดแ้ก	่คณะกรรมการดำาเนนิงาน

สหกรณ์ฯ	แกนนำาเครือข่าย	 เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

ที่เกี่ยวข้อง	การจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ให้ข้อมูลหลัก	

และการสงัเกต	โดยรว่มสงัเกตการณก์ารประชมุ	และ

การพบปะกันของเครือข่าย	 สำาหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลนั้น	 ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	 (content	

analysis)

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์กองทุนสวนยาง

กรณีศึกษา

สหกรณ์	 สกย.	 กรณีศึกษา	 ตั้งอยู่ในพื้นที่	

อ.เทพา	จ.สงขลา		จดทะเบยีนเปน็สหกรณเ์มือ่ป	ีพ.ศ.	

2539	มสีมาชกิแรกตัง้	38	คน	มมีลูคา่หุน้	49,400	บาท	

ณ	วันที่	1	มกราคม	2553	สหกรณ์ฯ	มีสมาชิก	151	

คน	และมมีลูคา่หุน้รวม	3,980,320	บาท		เปน็สหกรณ์

ทีเ่คยไดร้บัรางวลัสหกรณค์ณุภาพดเีดน่แหง่ชาตจิาก

กรมส่งเสริมสหกรณ์

การบริหารจัดการองค์การของสหกรณ์

กองทุนสวนยางกรณีศึกษา

1.	โครงสรา้งองคก์ร	ประกอบดว้ย	(1)	สมาชกิ	

ที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 

ที่ เป็นที่ตั้งของสหกรณ์ฯ	 หรืออาจอาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านอื่น	แต่มีสวนยางอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ของ

หมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งสหกรณ์ฯ	 (2)	 คณะกรรมการ

ดำาเนินงาน	ที่มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกในที่

ประชุมใหญ่	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	1	คน	

และกรรมการอีกจำานวน	 7	 คน	 (3)	 เจ้าหน้าที่ 	 

ที่สหกรณ์จัดจ้างมาปฏิบัติงานตามประเภทงาน	 

มี	 4	 คน	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่บัญชี	 เจ้าหน้าที่การเงิน	

พนักงานทำาเปอร์เซ็นต์	 และพนักงานรับซื้อน้ำายาง	

(4)	ที่ปรึกษา	1	คน	และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 4	คน	
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ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้ความเห็น

หรือแนะนำาการดำาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์	และ	

(5)	 คนงานในโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน	ที่เป็น

แรงงานต่างด้าว

2.	กิจการของสหกรณ์

2.1	การผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ยาง	

กจิการหลกัของสหกรณฯ์	คอืการผลติยางแลว้นำาไป

จำาหน่าย		ซึ่งโดยปกติสหกรณ์ฯ	จะรับซื้อน้ำายางสด

จากสมาชิก	แล้วนำามาผลิตเป็นยางแผ่นรมควันเพื่อ

นำาไปจำาหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ	แต่ในบางครั้งสหกรณ์

อาจรบัซือ้น้ำายางสดแลว้นำาไปขายตอ่เลย	ทัง้นีเ้พราะ

ราคาน้ำายางสดและยางแผน่ดบิหรอืยางแผน่รมควนั

มคีวามแตกตา่งกนันอ้ยมาก	ไมคุ่ม้คา่กบัการแปรรปู	

หรือการผลิตยางแผ่นรมควันมีปัญหา	 เช่น	คนงาน

ลาออก	เครื่องจักรเสีย		นอกจากนั้น	อาจขายผลผลิต

ในรูปยางแผ่นดิบโดยที่ไม่มีการรมควัน	ซึ่งจะทำาใน

กรณีที่ปริมาณยางมีมากจนล้นห้องรม

ในขัน้ตอนการผลติยางแผน่รมควนันัน้	จะได้

ผลิตภัณฑ์ยางอื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	ยางคัตติ้ง	ซึ่งเป็นยาง

ที่ตัดออกจากยางแผ่นรมควันเนื่องจากมีตำาหนิ	เช่น	

ไม่สุก	 ไหม้	หรือขาด	 ยางฟอง	ซึ่งเป็นยางแผ่นที่มี 

ฟองอากาศอยู่ภายใน	 และเศษขี้ยาง	 ซึ่งเป็นยางที่ 

แข็งตัวติดอยู่ตามภาชนะหรือก้นถัง	 บางกรณี	 

สหกรณฯ์	ไมไ่ดน้ำายางเขา้หอ้งรม	แตน่ำาไปผึง่แหง้ไว	้

2-3	 วัน	 ก็จะได้เป็นยางแผ่นดิบ	 ผลิตภัณฑ์ยาง	 

โดยเฉพาะยางแผ่นรมควันและยางแผ่นดิบนั้น	 

สหกรณฯ์	จะนำาไปขายทีต่ลาดกลางยางพาราเปน็หลกั  

แตบ่างครัง้คณุภาพยางไมด่	ีตลาดกลางไมร่บัซือ้	หรอื

อาจรบัซือ้แตใ่หร้าคาไมส่งู	สหกรณก์จ็ะนำาไปขายให้

แก่โรงงานของเอกชน	ส่วนน้ำายางสดนั้น	 มีทั้งที่

ส่งขายให้แก่สหกรณ์ใกล้เคียงเพื่อนำาไปทำายางแผ่น

รมควันต่อ	 (กรณีที่สหกรณ์นั้นยังมีกำาลังผลิต 

เพยีงพอทีจ่ะรบัได)้	หรอือาจขายใหแ้กศ่นูยร์วบรวม 

น้ำายางอำาเภอเทพา	ส่วนเศษยางหรือขี้ยาง	ก็จะขาย

ให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่น

2.2	การจำาหนา่ยสนิคา้	สหกรณก์รณศีกึษาทำา

ธุรกรรมการขายสินค้า	2	ชนิด	คือ	 (1)	ขายวัตถุดิบ

เพือ่การผลติ โดยมกีารสัง่ซือ้ปุย๋สำาหรบัตน้ยางพารา

มาจำาหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก	และ	 (2)	สินค้าอุปโภค

บริโภค	 โดยการสั่งข้าวสารจากสหกรณ์ผู้ผลิต 

ขา้วหอมมะลใินภาคอสีาน	มาจำาหนา่ยแกส่มาชกิใน

ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

3.	รปูแบบเครอืขา่ยและเงือ่นไขการเชือ่มโยง

เครือข่าย

3.1	 เครือข่ายภายใน	 เนื่องจากสหกรณ์ฯ	

ตั้งอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง	สมาชิก

ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้ งหมดจึง เป็นเกษตรกร

ชาวสวนยางที่ เป็นสมาชิกของหมู่บ้าน	 มีเพียง 

เล็กน้อยที่เป็นคนจากหมู่บ้านอื่น	 แต่คนเหล่านั้น

สามารถสมคัรเปน็สมาชกิของสหกรณฯ์	ไดเ้พราะมี

สวนยางอยูใ่นเขตพืน้ทีห่มูบ่า้นทีเ่ปน็ทีต่ัง้สหกรณฯ์		

นอกจากนัน้	การรเิริม่เกดิขึน้ของสหกรณฯ์	ยงัมาจาก

ความพรอ้มของชมุชนในดา้นตา่ง	ๆ 	เชน่	การมทีีด่นิ

ทีจ่ะใชเ้ปน็ทีต่ัง้โรงงาน	การทีเ่กษตรกรชาวสวนยาง

สามารถรวมตัวกันให้ได้เพื่อการก่อตั้งสหกรณ์	

เปน็ตน้		การบรหิารจดัการดา้นตา่ง	ๆ 	ของสหกรณฯ์	

จึงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับหมู่บ้านหรือ

ชมุชนจนแทบจะแยกกนัไมอ่อก	ดงันัน้	การเชือ่มโยง

ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มต่าง	ๆ	ที่มีอยู่ในชุมชน	จึง 

นับเป็นเครือข่ายภายในของสหกรณ์ฯ	ซึ่งพบว่ามี	 

2	ลักษณะ	ดังนี้

(1)	 เครือข่ายผู้นำาชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แก่	

อดีตประธานกลุ่ม/สหกรณ์	 ผู้นำากลุ่ม	 ผู้ใหญ่บ้าน	

ข้าราชการ	 และนักการเมืองท้องถิ่น	 เครือข่าย 

เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของชุมชนอยู่แล้ว	 

และบางคนก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วย	 ลักษณะ 
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การเกิดขึ้นของเครือข่ายเป็นการเกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ	 ในลักษณะของ	Private	 Initiative	 เป็น 

เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ	การเชื่อมโยงกับสหกรณ์

มีลักษณะเป็นการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว	 โดย 

การเชื่อมโยงเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขต่าง	ๆ	ได้แก่

	 เงื่อนไขด้านทรัพยากร	 เช่น	การที่ชุมชน

ต้องการโรงรมเพื่อแปรรูปยาง	 ก็ได้อาศัยเครือข่าย

ผู้นำาธรรมชาติ	ทำาให้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้

สร้างโรงอบ/รมยางมูลค่า	3	ล้านบาทขึ้นในหมู่บ้าน

นี้	 โดยให้สหกรณ์ฯ	 เป็นผู้บริหารจัดการโรงอบ/ 

รมยางที่สร้างขึ้น

	 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ /การเงิน 	 เช่น	

สหกรณ์ฯ	 ต้องการซื้อที่ดินและรถบรรทุกยาง 

ในระยะแรกของการก่อตั้งสหกรณ์	 ก็ได้อาศัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนกู้เงินจากสถาบันการเงิน

ภายนอกมาให้ 	 (แต่ เป็นการกู้ เงินโดยตัวของ 

ผูท้รงคณุวฒุทิา่นนัน้)		และในชว่งทีส่หกรณฯ์	เตบิโต

มากขึ้น	 ก็มีผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนได้เชื่อมโยงให้ 

สหกรณ์ฯ	ทำาธุรกรรมกับสถาบันการเงินภายนอก	

และสถาบันการเงินนี้ก็ได้เชื่อมโยงให้สหกรณ์ฯ	กับ

ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในภาคอีสาน	ทำาให้ได้แหล่งซื้อ

ข้าวสารมาขายให้แก่สมาชิกในราคาที่ถูกกว่า 

ท้องตลาด

 เงื่อนไขทางการบริหารจัดการอื่น	ๆ	 เช่น	
การให้ยืมใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งโรงอบ/รมยางในช่วง 

กอ่ตัง้สหกรณ	์หรอืสหกรณฯ์	มโีครงการจดักจิกรรม

ทศันศกึษาแกผู่ส้งูอายใุนชมุชนทัง้ทีเ่ปน็สมาชกิและ

ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์	 โดยการให้คำาปรึกษา

แนะนำาจากข้าราชการครูที่เป็นคนในชุมชน

(2)	 กลุ่มต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 กรรมการหมู่บ้าน	 

กลุ่มออมทรัพย์	กองทุนหมู่บ้าน	กลุ่มสตรี	กองทุน

แม่ของแผ่นดิน	 กลุ่มเหล่านี้มีทั้งที่ เกิดขึ้นก่อน 

และหลังการก่อตั้งสหกรณ์	 ทุกกลุ่มริเริ่มจากการ

สนับสนุนให้เกิดขึ้นโดยหน่วยงานรัฐในลักษณะ	

Public	 Initiative	 การเชื่อมโยงกับสหกรณ์มีทั้งที่

เป็นการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์

เชิงองค์กร	 โดยการเชื่อมโยงเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข

ต่าง	ๆ	ได้แก่

	 เงื่อนไขทางกายภาพของชุมชน	 เนื่องจาก

ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อดีตเคยเป็นเขตผู้ก่อการร้าย

คอมมิวนิสต์	 และปัจจุบันก็ยังมีเหตุการณ์ความ 

ไม่สงบ	ทำาให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่าง

แน่นแฟ้น	 	 แม้ว่าในชุมชนจะมีกลุ่มหลายกลุ่มตั้ง 

ขึน้มาตามวัตถุประสงคท์ีแ่ตกตา่งกันไป	แตท่กุกลุ่ม

ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบของชมุชน	โดยแตล่ะเดอืน

จะมกีารประชมุหมูบ่า้น	ซึง่ทกุกลุม่ในชมุชนรวมถงึ

สหกรณ์กองทุนสวนยางจะต้องมาประชุมกันเพื่อ

ปรึกษาหารือเรื่องต่าง	 ๆ	 สำาหรับการเชื่อมโยง

กิจกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนของหมู่บ้านกับ

สหกรณ์ฯ	ได้แก่

 o การขอมติจากที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อ
อนุโลมให้สหกรณ์ฯ	 ใช้แรงงานต่างด้าวทำางานใน

โรงงานผลิตยางแผ่นชั่วระยะเวลาหนึ่ง	 ซึ่งปกติ

หมูบ่า้นมรีะเบยีบหา้มไมใ่หม้กีารใชแ้รงงานตา่งดา้ว	

ขณะที่สหกรณ์ฯ	นั้นเคยจ้างแรงงานจากภาคอีสาน

มาก่อน	 ซึ่งแรงงานจากภาคอีสานได้ลาออกไป	 

แต่ก็ได้พยายามติดต่อผ่านเครือข่ายภายนอกต่าง	ๆ	

เพือ่หาแรงงานจากภาคอสีานเขา้มาทำางานแทนแลว้

 o เหตกุารณค์วามไมส่งบในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต	้ทำาให้ชุมชนเกษตรกรชาวสวนยาง

ในหลายพื้นที่ไม่กล้ากรีดยางในวันศุกร์เพราะเกรง

กลัวการข่มขู่	 ซึ่งทำาให้เกษตรกรสูญเสียโอกาสใน 

การหารายได้ไป		ดังนั้น	จึงได้มีการปรึกษาหารือกัน

ในที่ประชุมของหมู่บ้านเพื่อหาทางออก	ที่ประชุม

พร้อมใจกันตกลงว่า	 ทุกคนจะออกไปกรีดยางใน 

วันศุกร์เพื่อเป็นเพื่อนกัน
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รูปแบบเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยาง
นฤมล	พฤกษา	และคณะ

	 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ/การเงิน

 o แม้กฎหมายจะอนุญาตให้สหกรณ์	

สกย.	 สามารถรับฝาก-ให้กู้ยืมเงินได้	 แต่การทำา

ธุรกรรมนี้สหกรณ์ฯ	 ถือเป็นการเพิ่มภาระและ 

ซ้ำาซอ้นกบักลุม่ออมทรพัยแ์ละกองทนุหมูบ่า้น	กลุม่

ออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านจึงเป็นที่ที่สมาชิก 

สหกรณ์ฯ	 สามารถฝาก-กู้ยืมเงินได้	 ซึ่งนอกจาก

สมาชกิจะไดร้บัประโยชนด์า้นดอกเบีย้แลว้	ยงัทำาให้

ไม่ต้องเดินทางไกลไปฝากเงินที่ธนาคารอีกด้วย

 o ช่วงที่ราคาน้ำายางสูงและมีปริมาณ
น้ำายางมาก	สหกรณ์ฯ	มีเงินสดไม่เพียงพอที่จะจ่าย

ค่าน้ำายางให้แก่สมาชิก	 (เนื่องจากนายทะเบียน

สหกรณ์กำาหนดให้มีการเก็บเงินสดไว้ที่สหกรณ์ไม่

เกินจำานวนหนึ่งเท่านั้น)	 หรืออาจเป็นวันหยุดที่

สหกรณ์ไม่สามารถถอนเงินจากธนาคารได้		ก็จะยืม

เงินจากกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์	 โดย

เป็นการยืมเพียงวันเดียว	 คืนให้ในวันรุ่งขึ้นโดย 

ไม่เสียดอกเบี้ย

 o สหกรณ์ฯ 	 มีนโยบายสนับสนุน
งบประมาณเพื่อกิจกรรมของกลุ่มสตรีเป็นประจำา

ทุกปี	 โดยกลุ่มสตรีเหล่านี้มีกิจกรรมด้านอาชีพเพื่อ

เสริมรายได้	เช่น	การทำาเครื่องแกง

 o การอนมุตัเิงนิกูใ้หแ้กส่มาชกิของกลุม่
ออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านนั้น	หากมีข้อสงสัย

เรื่องความน่าเชื่อถือของผู้กู้	โดยหากผู้กู้เป็นสมาชิก

ของสหกรณฯ์	กรรมการกลุม่จะมาตรวจสอบขอ้มลู

กับสหกรณ์ฯ	 ว่าผู้กู้นั้นมีรายได้จากการขายน้ำายาง

สม่ำาเสมอและมากน้อยเพียงใด	ทั้งนี้	 เพื่อนำาข้อมูล

ไปพิจารณาการอนุมัติเงินกู้

 เงื่อนไขทางด้านสังคมวัฒนธรรม

 o สหกรณ์ฯ	 สนับสนุนกิจกรรมของ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับ

พระราชทานเงินตั้งต้นกองทุนฯ	 มาจากสมเด็จ

พระบรมราชนินีาถ		และชมุชนไดน้ำาเงนิจากกองทนุ

นี้ไปใช้ในกิจกรรมทางสังคม	 เช่น	กิจกรรมต้านยา

เสพติด	กิจกรรมของเยาวชน

 o สหกรณ์ฯ	 ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ทุกอย่างที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน	 ทั้งที่เป็นเจ้าภาพเอง 

และเป็นเจ้าภาพร่วม	เช่น	ประเพณีลอยกระทง	การ

ปลูกป่า	กองทุนอาหารกลางวัน

 o กิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิก	 เช่น	
กองทุนหมู่บ้านกับสหกรณ์จัดไปทัศนศึกษาดูงาน

ด้วยกัน	หรือออกเงินทำาพวงมาลาในวันปิยมหาราช

ร่วมกัน

3.2	 เครือข่ายภายนอก

เครอืขา่ยภายนอกมทีัง้ทีเ่กดิเองตามธรรมชาติ

และทีจ่ดัตัง้โดยหนว่ยงานรฐั	อยา่งไรกต็าม	เครอืขา่ย

เหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและกิจกรรมที่

แตกต่างกันแม้ว่าจะมาจากการจัดตั้งโดยงานรัฐ

เหมือนกัน	หรือเกิดเองตามธรรมชาติเหมือนกัน		 

ดังนั้น	 จึงได้แยกประเภทเครือข่ายภายนอกนี้ตาม

ลกัษณะความตอ้งการรว่ม	(พชิาย		รตันดลิก	ณ	ภเูกต็,	

2552)		ซึง่เปน็เงือ่นไขการเชือ่มโยงของเครอืขา่ยดว้ย	

โดยแบ่งออกเป็น	 4	 ประเภท	 ดังตาราง	 1	 และมี 

รายละเอียดดังนี้

(1)	 ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอำาเภอ

เทพา	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2539	โดยการสนับสนุน

ของเจา้หนา้ที	่สกย.	ทีด่แูลสหกรณ	์สกย.	ใน	อ.เทพา	

การก่อตั้งไม่ได้เป็นนโยบายของหน่วยงาน	ชมรมฯ	

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละสหกรณ์ได้มาพบปะ

สังสรรค์กัน	 นำาปัญหาที่สหกรณ์ตนเองประสบ 

มาพูดคุยปรึกษาหารือกัน	 นับเป็นเครือข่ายที่มี

โครงสรา้งความสมัพนัธแ์นน่แฟน้ทีส่ดุของสหกรณ์

กรณีศึกษา	ปัจจุบันมีสมาชิกคือสหกรณ์	สกย.	 ใน	

อ.เทพา	จำานวน	6	สหกรณ	์	มกีรรมการบรหิารชมรม

ทีม่าจากการเลอืกตัง้ของสหกรณส์มาชกิ	ชมรมฯ	จะ
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นัดประชุมกันเดือนละครั้ง	 โดยจะเวียนกันเป็น 

เจ้าภาพจนครบทั้ง	 6	 สหกรณ์	 และจบสุดท้ายที่

สำานักงาน	 สกย.	 อ.เทพา	 การประชุมแต่ละครั้ง	 

เจ้าหน้าที่	 สกย.	 ที่เป็นพี่เลี้ยงจะมาร่วมด้วย	 และ 

บางครัง้เจา้หนา้ทีข่องกรมสง่เสรมิสหกรณก์ม็ารว่ม	

สหกรณส์มาชกิจะออกคา่เดนิทางไปรว่มประชมุเอง	

ส่วนค่าอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมนั้น	 

บางครั้งใช้เงินของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่	 สกย.	

และบางครั้งใช้ เงินกองกลางของชมรมฯ	 เงิน 

กองกลางนี้มาจากกำาไรในการขายสินค้าให้แก่

สหกรณส์มาชกิ		โดยสนิคา้ทีส่มาชกิชมรมฯ	รวมกนั

ซื้อคือน้ำากรดฟอร์มิคที่ใช้ในการทำายางแผ่น	 ซึ่ง

สหกรณ์ต้องซื้อปีละไม่ต่ำากว่า	50,000	บาท	ชมรมฯ	

จะตั้งราคาขายน้ำากรดให้แก่สมาชิกสูงกว่าราคา

ต้นทุนเล็กน้อย		และนำาเงินที่เป็นส่วนต่างหรือกำาไร

เข้ามาสมทบเป็นเงินกองกลางของชมรมฯ

การเชื่อมโยงกิจกรรมของชมรมฯ	2	ลักษณะ	

คอื	(1)	การเชือ่มโยงระหวา่งสหกรณส์มาชกิ	โดยการ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 ร่วมหาแนวทาง

พัฒนา	 ร่วมกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์	 และ

แนวทางการปฏบิตังิานดา้นตา่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

บริหารจัดการสหกรณ์	ทั้งการจัดการองค์การทั่วไป	

การผลติ	และการตลาด	รวมทัง้การรว่มกจิกรรมทาง

ดา้นสงัคมในทอ้งถิน่		การรว่มปรกึษาหารอืกนั	มทีัง้

ที่กระทำาในที่ประชุมประจำาเดือน	การเดินทางไป

ปรึกษากันเองของแต่ละสหกรณ์	 และการปรึกษา

ทางโทรศัพท์	การเชื่อมโยงกิจกรรมส่วนนี้มีเงื่อนไข

สำาคัญคือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสหกรณ์	 (2)	 การเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

ภายนอกที่ เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำาเนิน

กจิกรรมของหนว่ยงานนัน้	ๆ 	เชน่	สกย.	กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์		ซึ่งการเชื่อมโยงในส่วนนี้	ทำาให้ชมรมฯ	ได้

มีส่วนในการกำาหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับสหกรณ์	สกย.	ด้วย

(2)	 ศูนย์รวบรวมน้ำายางอำาเภอเทพา	เกิดจาก

การรวมกลุม่กนัเองของกลุม่รบัซือ้น้ำายางสดจำานวน	

17	กลุม่ในอำาเภอเทพา	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รวมกนัซือ้

และขายน้ำายางสด	ศูนย์ฯ	ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ

สหกรณ์กรณีศึกษา	 การเชื่อมโยงกิจกรรมมี	 2	

ลักษณะเช่นเดียวกันกับชมรมฯ	ซึ่งมีการร่วมแลก

เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 ร่วมหาแนวทางพัฒนาและ

แนวทางการปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	คือ	(1)	การร่วม

มอืกนัดา้นการผลติและการตลาด	เชน่	สหกรณฯ์	จะ

ขายน้ำายางสดใหศ้นูยฯ์	ในชว่งทีส่หกรณฯ์	มปีรมิาณ

น้ำายางมากเกินกำาลังการผลิตเป็นยางแผ่น	หรือช่วง

ที่การขายน้ำายางสดมีกำาไรมากกว่าการผลิตเป็นยาง

แผ่น	 	 ซึ่งการเชื่อมโยงในประเด็นนี้มีเงื่อนไขทาง

กายภาพร่วมด้วย	คือ	สหกรณ์ฯ	ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการขนสง่	เพราะจดุรบัซือ้ตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั		

(2)	การสนบัสนนุกจิกรรมของ	สกย.	โดยศนูยร์วบรวม

น้ำายางจะเข้าร่วมประชุมกับชมรมฯ	ด้วยหาก	สกย.	

ผูเ้ชญิประชมุ	อยา่งไรกต็าม	ทัง้สหกรณฯ์	และศนูยฯ์	

ก็มีการร่วมกิจกรรมทางสังคมของชุมชนร่วมกัน	

เช่น	กิจกรรมในวันสำาคัญต่าง	ๆ

(3)	 เครอืขา่ยตลาดรบัซือ้ผลติภณัฑย์างพารา	

เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมกันแบบหลวม	ๆ	ภายใต้

เงื่อนไขคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและหา 

ชอ่งทางการขายผลติภณัฑย์าง	เชน่	การแจง้ราคายาง

ของตลาดกลางยางพาราหาดใหญผ่า่นขอ้ความโทรศพัท์

มอืถอื	การสอบถามราคาและเงือ่นไขการรบัซือ้และ

การจ่ายเงินจากเอกชนผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ยาง

(4)	 ชุ มนุ มสหกรณ์ ช า วสวนย า งแห่ ง

ประเทศไทย	(ชสยท.)		ถอืเปน็องคก์ารสหกรณส์งูสดุ	

(Apex	Organisation)	เพราะเป็นการรวมตัวกันของ

สหกรณ์	สกย.	ทั่วประเทศ		อย่างไรก็ตาม	สหกรณ์ฯ	

กรณีศึกษามีการเชื่อมโยงกิจกรรมกับชุมนุมฯ	 
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รูปแบบเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยาง
นฤมล	พฤกษา	และคณะ

น้อยมาก	 เช่น	การร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

ในฐานะสมาชิก	 และการได้ช่องทางการติดต่อซื้อ

น้ำากรดจากบริษัทผู้ผลิตในกรุงเทพฯ

(5)	 เครือข่ายสถาบันเกษตรกรด้านยางพารา

ครบวงจร	จังหวัดสงขลา	 เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของ	

สกย.	 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้มีช่องทาง 

ในการเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำา 

สวนยางพารา	 เครือข่ายดำาเนินกิจกรรมผ่านผู้แทน

เกษตรกรตัง้แต่ระดบัหมูบ่้าน	ตำาบล	ไปจนถึงอำาเภอ		

สำาหรบั	อ.เทพานัน้	ดงันัน้	การเชือ่มโยงกจิกรรมของ

สหกรณ์ฯ	กับเครือข่ายนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรง	แต่

เกดิขึน้โดยออ้มผา่นทางผูแ้ทน		โดยเปน็การเชือ่มโยง

เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการกำาหนด

ยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์	

สกย.

(6)	 โครงการเฉพาะของสถาบันวิชาการและ

หน่วยงานรัฐ	 ซึ่งเป็นโครงการที่เข้ามาส่งเสริม

สนับสนุนการดำาเนินงานของสหกรณ์ฯ	 โดยมี

วัตถุประสงค์และระยะเวลาดำาเนินงานที่ชัดเจน

เฉพาะเวลาหนึง่		กจิกรรมของโครงการเหลา่นีท้ำาให้

สหกรณ์	 สกย.	 ได้มาพบปะกัน	 และทำาให้เกิด 

การเชื่อมโยงกิจกรรมกันในเวลาต่อมา	 สำาหรับ 

โครงการฯ	ที่มีในปัจจุบัน	ได้แก่

 โครงการการจัดการความรู้ด้านพลังงาน
ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้	 ดำาเนินงานโดยมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ใน

ช่วงปี	 พ.ศ.	 2551-2554	 มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยเปน็ผูส้นบัสนนุงบประมาณ	โครงการฯ	

ได้สนับสนุนความรู้ เ ชิ ง วิ ช าการ เพื่ อพัฒนา

เทคโนโลยีสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ 

สหกรณ์ฯ	 ได้แก่	 เตารมยางประหยัดเชื้อเพลิง	และ

ระบบบำาบัดน้ำาเสียจากโรงรมยางที่ให้ก๊าซชีวภาพ

เปน็ผลพลอยได	้นอกจากนัน้	โครงการฯ	ยงัสนบัสนนุ

ให้มีการรวมพลังของเครือข่ายเพื่อผลักดันนโยบาย

ใหม้กีารนำาเทคโนโลยเีหลา่นีไ้ปขยายผลในทางปฏบิตัิ

 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงงานผลิต

ยางในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นโครงการ

ทีด่ำาเนนิงานโดยศนูยส์ง่เสรมิอตุสาหกรรมภาคที่	11	

ดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2552	 โครงการฯ	 นี้

สนบัสนนุสหกรณฯ์	ในเชงิการปฏบิตัแิละการพฒันา		

โดยส่งบริษัทที่ปรึกษามาตรวจวินิจฉัยปัญหาด้าน

การผลติของสหกรณฯ์	และหาแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหา

(7)	 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ 	

สกย.	ของหน่วยงานรัฐ	ได้แก่	สกย.	ที่ให้คำาปรึกษา

แนะนำาด้านการผลิตและการตลาด	 กรมส่งเสริม

สหกรณ์	ทีใ่หค้ำาปรกึษาแนะนำาวธิกีารปฏบิตังิานให้

สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการสหกรณ์	 รวมถึง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่

ให้คำาแนะนำาในเรื่องระบบบัญชี/การเงิน	หน่วยงาน

เหล่านี้จะจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	 เป็นประจำาทุกปี	 เช่น	 

การฝึกอบรม	การศึกษา	ดูงาน	ซึ่งนอกจากจะทำาให้

สหกรณ์ฯ	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ

ปฏิบัติงานแล้ว	 ยังทำาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี	

และเกิดช่องทางการเสนอแนะด้านนโยบายอีกด้วย

4.	ผลกระทบของเครือข่ายต่อสหกรณ์

กองทุนสวนยาง

4.1	 เครือข่ายภายใน

	 	 (1)	ทำาให้ชุมชนเป็นหนึ่งใน	700	ชุมชน

ทัว่ประเทศทีไ่ดร้บัการอนมุตังิบประมาณจากรฐับาล

เพื่อสร้างโรงอบ/รมยาง

	 	 (2)	 เพิ่มความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ฯ	โดย

การมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	ได้แก่	รถยนต์	และที่ดิน	ซึ่ง

การมสีทิธคิรอบครองทีด่นิทีเ่ปน็ทีต่ัง้โรงอบ/รมยาง

นั้น	 นับเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้สหกรณ์	 สกย.	

จำานวนมากตอ้งปดิกจิการลง		เพราะการทีส่หกรณฯ์	
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ตารางที่	1	 เครือข่ายภายนอกของสหกรณ์	 สกย.	 กรณีศึกษา	 แยกตามกำาเนิดของเครือข่ายและลักษณะความ 
	 ต้องการร่วมของเครือข่าย

เครือข่าย

กำาเนิดของเครือข่าย
ประเภทเครือข่ายตาม

ลักษณะความต้องการร่วม

ธร
รม

ชา
ติ/

กล
ุ่มจ

ัดต
ั้ง

กัน
เอ
ง

กา
รจ
ัดต

ั้งข
อง

รัฐ
	/ส

ถา
บ
ัน

วิช
าก
าร

กา
รแ
ลก

เป
ลี่ย
น

ข้อ
มูล

ข่า
วส

าร

เค
รือ
ข่า
ย

กา
รพ

ัฒ
น
า

กา
รช

่วย
ขย
าย

ยุท
ธศ

าส
ตร
์

เค
รือ
ข่า
ย

ป
ฏิบ

ัติก
าร

1.	 ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง										
อำาเภอเทพา

÷ P P P P

2.	 ศูนย์รวบรวมน้ำายางอำาเภอเทพา ÷ P P P

3.	 เครือข่ายตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารา ÷ P P

4.	 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่ง				
ประเทศไทย	(ชสยท.)

÷ P

5.	 เครือข่ายสถาบันเกษตรกรด้านยางพารา
ครบวงจร	จังหวัดสงขลา

÷ P P

6.	 โครงการเฉพาะของสถาบันวิชาการและ
หน่วยงานรัฐ

 โครงการการจัดการความรู้ด้าน
พลังงานไฟฟ้าฯ

÷ P P P P

 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงงาน			
ผลิตยางฯ

÷ P P P

7.	 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์				
สกย.ฯ

 สำานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทำาสวนยาง

÷ P P P P

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ÷ P P P P

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ÷ P P P

ยังยืมใช้ที่ดินเพื่อตั้งโรงงานอยู่	 ทำาให้เจ้าของที่ดิน 

เข้ามามีอำานาจในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ	มาก

เกินไป

	 	 (3)	สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง	 ๆ	

จากสถาบันการเงินภายนอกได้ง่ายขึ้น

	 	 (4)	ได้ช่องทางการซื้อสินค้าราคาถูกมา

จำาหน่ายให้กับสมาชิก

	 	 (5)	กระบวนการกลุ่มออมทรัพย์ใน

ชุมชน	ทำาให้สมาชิกสหกรณ์รู้จักการออมและรู้จัก

ใชจ้า่ยเงนิ		เปน็การเพิม่คณุภาพชวีติทีด่ใีหแ้กส่มาชกิ
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	 	 (6)	 เอื้อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ฯ	

ทำาไดส้ะดวกยิง่ขึน้	เชน่	สามารถหยบิยมืเงนิสดไดใ้น

เวลาฉกุเฉนิ		ลดภาระสหกรณฯ์	ในการทีจ่ะธรุกรรม

การรับฝาก-ให้กู้เงิน	เป็นต้น

	 	 (7)	การมีกลุ่มต่าง	ๆ	เป็นกระบวนการที่

ทำาใหส้มาชกิชมุชนไดรู้ว้า่ตอ้งมกีลุม่	เพราะกจิกรรม

กลุ่มให้ประโยชน์หลายอย่าง	 เช่น	การเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ฯ	ทำาให้ขายยางได้ในราคาที่สูงกว่าพ่อค้า	

เพราะสหกรณ์ฯ	นำาน้ำายางไปผลิตต่อเป็นยางแผ่น

รมควันที่มีมูลค่าสูงขึ้น	 ได้รับสวัสดิการเมื่อมีการ 

เจ็บป่วย	ตาย	หรือคลอดลูก	และทุกสิ้นปี	 จะได้รับ

เงินปันผล	 มีงานเลี้ยงเพื่อให้สมาชิกได้พบปะ

สังสรรค์กัน	และได้ศึกษาดูงานท่ีทำาให้ได้ทั้งความรู้

ในการประกอบอาชีพเสริมและความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน

	 	 (8)	การร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรม

ต่าง	ๆ	ของชุมชน	ทำาให้สหกรณ์ได้รับความเชื่อถือ

และไว้วางใจจากสมาชิก	จนทำาให้มีจำานวนสมาชิก

และทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	 จนมีทุนเรือนหุ้น 

สูงที่สุดในบรรดาสหกรณ์	สกย.	ทั้งหมดในจังหวัด

สงขลา

4.2	 เครือข่ายภายนอก

	 	 (1)	ความสะดวกในจัดหาทรัพยากรที่

เกี่ยวข้องกับการผลิต	 เช่น	การมีช่องทางในการหา

คนงาน	การช่วยกันสั่งซื้อไม้ไผ่สำาหรับทำาราวตาก

ยาง	ซึ่งหาซื้อยาก

	 	 (2)	การได้ราคาวัตถุดิบทางการผลิตที่ 

ถูกลง	โดยการรวมกันซื้อน้ำากรด	รวมกันซื้อปุ๋ยและ

ข้าวสารมาขายให้แก่สมาชิก

	 	 (3)	ได้รูปแบบเทคโนโลยีที่สามารถ 

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของสหกรณ์ฯ	 โดย

ไดร้ปูแบบเตารมยางประหยดัเชือ้เพลงิและเปน็เตาที่

พร้อมใชก้บัเชื้อเพลงิทางเลือกอืน่		ไดแ้บบการสร้าง

ระบบบำาบดัน้ำาเสยี	ทีน่อกจากจะแกป้ญัหามลพษิได้

แล้ว	ยังได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้

	 	 (4)	ไดค้วามรูแ้ละแนวทางในการบรหิาร

จัดการทั่วไป	เช่น	ระบบบัญชีการเงิน

	 	 (5)	ได้ข้อมูล/แนวทางเพื่อกำาหนดราคา

รับซื้อน้ำายาง	ราคาขายปุ๋ย

	 	 (6)	ไ ด้ ต ล า ด รั บ ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ที่ มี

ประสิทธิภาพ	 โดยให้ราคาดี	 ไม่โกงตาชั่ง	 จ่ายเงิน 

ตรงเวลา	และขนส่งไม่ไกล

	 	 (7)	ได้แนวทางในการให้บริการ	ที่ทำาให้

สมาชกิเดมิมคีวามเชือ่มัน่ในสหกรณฯ์	และมสีมาชกิ

ใหม่เพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 รูปแบบการจ่ายเงินค่ายางให้

สมาชิก	และการให้สวัสดิการต่าง	ๆ	แก่สมาชิก

	 	 (8)	 เกิดความ เชื่ อมั่น ในอุดมการณ์

สหกรณ์เพราะมีพันธมิตรที่เป็นเพื่อนร่วมคิด	 ร่วม

พูดคุย	และร่วมแก้ไขปัญหา

การอภิปรายผล
พิชาย	 รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต	 (2552)	 กล่าวว่า	 

การมีความสัมพันธ์โดยตรงและมีความเข้มข้นใน

การปฏิสัมพันธ์	ทำาให้หน่วยทางสังคมได้รับข้อมูล

ข่าวสารดีขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้น	ซึ่งจาก 

ผลการศกึษาพบวา่	เครอืขา่ยภายในชมุชนทกุเครอืขา่ย

และเครือข่ายภายนอก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรม

สหกรณ์	สกย.	อ.เทพา	มีกิจกรรมการเชื่อมโยงและ

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น	และเป็นเครือข่ายที่เน้น 

การปฏบิตักิาร	จงึทำาใหเ้กดิผลกระทบทีเ่ปน็รปูธรรม

อย่างชัดเจนต่อสหกรณ์กรณีศึกษา	ดังนั้น	จึงได้พบ

วา่สหกรณ	์สกย.	ในอำาเภอนาทว	ีสะบา้ยอ้ย	และจะนะ 

ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั	มคีวามประสงคจ์ะ

ร่วมเป็นสมาชิกของชมรมสหกรณ์	 สกย.	 อ.เทพา	

ด้วย	อย่างไรก็ตาม	การเชื่อมโยงและขยายเครือข่าย

ภายนอกนี้	ก็ยังคงต้องการพี่เลี้ยง	คือ	สกย.	ที่จะเป็น
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ผู้คอยประสานให้ความสัมพันธ์ของเครือข่ายก่อตัว

ขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เองต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยพบว่า	 เครือข่ายทั้งภายในและ

ภายนอกมีความสำาคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อ

การเตบิโตและอยูร่อดของสหกรณ	์สกย.		แตง่านวจิยั

ส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงปัจจัยความสำาเร็จหรือล้มเหลว

ของสหกรณ์	สกย.	 ยังไม่ได้ศึกษาหรือกล่าวถึงเรื่อง

บทบาทของเครือข่ายอย่างจริงจัง	 ส่วนใหญ่ยัง 

เน้นไปที่การยกระดับการผลิตด้วยการปรับปรุง

เทคโนโลยีโดยตรง	 หรือการสร้างความเข้มแข็ง/

ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้นำาหรือเจ้าหน้าที่	 ดังนั้น	

สหกรณ์	สกย.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรหัน

มาพิจารณาประเด็นการพัฒนาและจัดการเครือข่าย

ใหจ้รงิจงั		เพือ่ใหเ้ครอืขา่ยมผีลการดำาเนนิงานทีเ่ปน็

รูปธรรมมากขึ้น	 อันจะทำาให้เกิดการขยายตัวของ

เครือข่าย	 และอาจทำาให้เครือข่ายมีบทบาทต่อการ

กำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้มาก

ขึ้น	นอกเหนือจากภารกิจหลักที่เน้นการปฏิบัติการ

ภายในสหกรณ์ฯ	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาและ

จัดการเครือข่ายนั้นต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่

เกีย่วขอ้งในแตล่ะพืน้ทีด่ว้ย		ไมว่า่จะเปน็เงือ่นไขทาง

กายภาพ	ทางเศรษฐกิจ	และทางสังคม
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บทความวิจัย

ศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ตำาบล
ปาล์มพัฒนา	อำาเภอมะนัง	จังหวัดสตูล

Potentials	 of	Palmpattana	Community	 in	Ecotourism	Management,	
Palmpattana	Sub-district,	Manang	District,	Satun	Province.

สุวัจนี		เพชรรัตน์1

Suwatchanee		Petcharat

Abstract
The	research	on	potentials	of	Palmpattana	community	 in	ecotourism	management,	Palmpattana	Sub-
district,	Manang	District,	Satun	Province	aimed	to	investigate	the	opinions	of	Palmpattana	community	
concerning	 the	 ecotourism	management	 and	 to	 evaluate	 the	potentials	 of	Palmpattana	 community	 in	
ecotourism	management	in	accordance	with	7	factors	as	details.	The	factors	are	the	community	capability	
on	 self-management,	 the	 tourism	 service,	 the	handling	 of	 tourism	activities,	 the	 outstanding	 tourism	
activities	in	a	year,	the	area,	the	leadership,	and	the	competency	determination	to	handle	the	tourism	in	
view	of	the	community	leaders	and	people.	The	study	was	implemented	among	25	community	leaders	and	
359	people,	who	live	in	Palmpattana	Sub-district,	Manang	District,	Satun	Province.
	 The	results	revealed	that	most	of	the	respondents	are	educated,	understandable	and	able	to	explain	
the	ecotourism	management.	 In	view	of	 the	requirements	on	ecotourism	management	 in	Palmpattana	
Sub-district,	Manang	District,	Satun	Province,	the	community	leaders	and	people	expressed	similar	views.	
The	majorities	 are	willing	 to	 have	 ecotourism	 activities,	 and	 ready	 to	 take	 part	 in	 the	 ecotourism	
management.	The	community	leaders	are	ready	to	be	the	tourism	committee	of	the	community,	the	tourism	
leaders,	and	the	tour	guides	for	natural	tourist	attractions.	Meanwhile,	the	people	are	ready	to	implement	
the	 supplementary	 career,	 for	 example,	 selling	 food,	drinks	 and	 souvenirs.	The	people	 request	more	
fundamental	 facilities,	 for	 example,	 telephone,	 electricity	 and	 stores.	As	 for	 the	 opinions	 concerning	
potentials	 of	Palmpattana	 community	 in	 ecotourism	management,	 the	 community	 leaders	 and	people	
express	similar	opinions	that	Palmpattana	community	have	potentials	for	all	factors	in	the	moderate	level.	
However,	the	different	opinions	were	raised	on	the	potential	sequences.	The	leaders	view	that	the	tourism	

1	 อาจารย์ประจำาสาขาการตลาด	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110
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service	is	the	most	potential	factor	while	the	people	view	that	the	tourism	activities	is	the	most	potential	
factor.
	 Besides,	the	respondents	express	their	opinions	regarding	the	problems	and	suggestions	as	details.	
The	community	 leaders	view	that	the	ecotourism	is	the	good	point	but	need	more	information	for	the	
development,	especially	the	aspect	regarding	the	continuous	environmental	deterioration.	The	absence	of	
explicit	and	subjective	disciplines	in	ecotourism	management	results	in	the	local	people	to	be	inadequate	
educated	in	ecotourism	management.	It	is	necessary	to	increase	the	people’s	understanding	on	the	importance	
and	necessity	of	natural	resources	and	environmental	conservation	as	well	as	the	performance	and	creative	
operation	to	conserve	natural	resources	and	to	increase	the	people’s	knowledge	in	communication	with	
the	foreign	tourists.	
	 Keywords	: Potentials of community, ecotourism, tourism management

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง	ศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ตำาบลปาล์มพัฒนา	อำาเภอ 
มะนงั	จงัหวดัสตลู		มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาความคดิเหน็ของชมุชนปาลม์พฒันาเกีย่วกบัการจดัการการทอ่งเทีย่ว
เชิงนิเวศ		ตำาบลปาล์มพัฒนา		อำาเภอมะนัง		จังหวัดสตูล	และเพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนา		อำาเภอ
มะนัง		จังหวัดสตูลในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ตามปัจจัยต่าง	ๆ	7	ปัจจัย	ได้แก่	ความสามารถของชุมชน
ในการจดัการดว้ยตนเอง		การใหบ้รกิารการทอ่งเทีย่ว		การดำาเนนิกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว		ความโดดเดน่ของกจิกรรม
การท่องเที่ยวในรอบปี	พื้นที่	ผู้นำา	และการกำาหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในทัศนะของผู้นำา
ชุมชนและประชาชน	 โดยศึกษากับกลุ่มผู้นำาชุมชนและประชาชนที่มีภูมิลำาเนาในตำาบลปาล์มพัฒนา	อำาเภอมะนัง	
จังหวัดสตูล	จำานวน	25	คน	และ	359	คน	ตามลำาดับ

ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และสามารถอธิบายลักษณะการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้	 ในส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำาบล 
ปาล์มพัฒนา	 อำาเภอมะนัง	 จังหวัดสตูล	พบว่า	 ผู้นำาชุมชนและประชาชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน	 โดย 
ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกิดขึ้น	พร้อมจะมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	โดย
ผูน้ำาชมุชนพรอ้มทีจ่ะเปน็คณะกรรมการเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วของชมุชน		เปน็ผูน้ำาเทีย่วชมุชน	และเปน็มคัคเุทศก์
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ	ส่วนประชาชนพร้อมที่จะประกอบอาชีพเสริมได้แก่	 ขายอาหาร	 เครื่องดื่ม	 
ของที่ระลึก	และต้องการให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ได้แก่	โทรศัพท์	ไฟฟ้า	และร้านค้า		ส่วนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	พบว่าผู้นำาชุมชนและ
ประชาชนเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ชมุชนปาลม์พฒันามศีกัยภาพทกุปจัจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง	แตม่คีวามเหน็ตา่งกนั
ในลำาดับศักยภาพ	 โดยผู้นำาเห็นว่าปัจจัยด้านการให้บริการการท่องเที่ยวมีศักยภาพสูงสุด	ส่วนประชาชนเห็นว่า
ปัจจัยด้านความโดดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวในรอบปีมีศักยภาพสูงที่สุด

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ	 โดยผู้นำาชุมชนเห็นว่าการ 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นสิ่งที่ดีแต่ยังขาดการให้ความรู้ในการพัฒนา	 โดยเฉพาะด้านการทำาลายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงขาดการกำาหนดกฎระเบียบในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	 
ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	จึงจำาเป็นต้องเสริมความรู้
ความเข้าใจในความสำาคัญและความจำาเป็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการ 
ดำาเนินงานและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเชิงสร้างสรรค์	ที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับ
ความรู้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

	 คำาสำาคัญ	:	ศักยภาพของชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การจัดการท่องเที่ยว
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บทนำา
ตำาบลปาล์มพัฒนา	 อำาเภอมะนัง	 จังหวัดสตูล	 มี

ลกัษณะพืน้ทีท่างภมูศิาสตรเ์ปน็เนนิเขาและทีร่าบสงู

ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด 

ประกอบด้วย	 9	หมู่บ้าน	ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ 

ย้ายถิ่นฐานมาจากพื้นที่อื่น	 โดยได้จัดสรรพื้นที่ 

ทำากินและที่อยู่อาศัยครอบครัวละ	18	 ไร่	ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพด้านการเกษตร	 ได้แก่	 สวนปาล์ม

น้ำามัน	สวนยางพารา	และสวนผลไม้	มีอาชีพเสริม

จากการทำาไมก้วาดดอกหญา้	ซีก่รงนก	ไมเ้สยีบลกูชิน้ 

พวงกุญแจจากผลปาล์ม	และน้ำามันสมุนไพร	 โดยมี

รายได้ประชากรต่อครัวเรือนเฉลี่ย	68,293	บาท/ปี

จากที่ตั้งของตำาบลปาล์มพัฒนา	ซึ่งมีสภาพ

ภูมิศาสตร์ติดต่อกับแนวเทือกเขาบรรทัด	 จึงทำาให้

ตำาบลปาล์มพัฒนาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร 

ป่าไม้	 ทรัพยากรสัตว์ป่า	 และประติมากรรมที่

ธรรมชาตสิรา้งสรรคข์ึน้อยา่งวจิติรตระการตา		ถอืวา่

เป็นบริเวณแหล่งต้นน้ำาของจังหวัดสตูล	 และมี

ทรัพยากรท่องเที่ยวทางนิเวศที่สำาคัญอย่างยิ่ง	 อาทิ

เช่น	ถ้ำาภูผาเพชร	ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นถ้ำาที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดของประเทศไทย	และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ	 

7	 ของโลก โดยมีพื้นที่ภายในถ้ำาประมาณ	 50	 ไร่	

ถ้ำ า เจ็ดคต	 เป็นถ้ำ าที่มีน้ำ า ไหลผ่ านตลอดทั้ งปี 	

ถ้ำาระฆังทองเป็นถ้ำาที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม	

และน้ำาตกใตห้นาน	เปน็น้ำาตกทีม่คีวามสมบรูณข์อง

ป่าไม้	สัตว์ป่า

จากสภาพพื้นที่ของตำาบลปาล์มพัฒนาจึง

ทำาให้วิถีชีวิตของชาวบ้านมีความผูกพันและพึ่งพิง

อยู่กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างที่ไม่สามารถแยก

ออกจากกันได้	 ในการดำาเนินชีวิตของชาวบ้าน 

บางครั้งก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	การลักลอบตัดไม้	

และการล่าสัตว์ป่า	หรือแม้กระทั่งการบุกรุกพื้นที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด	จนบางครั้ง

ความเสียหายที่เกิดขึ้น	 เกินความสามารถในการ

รองรับได้ของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ	ทำาให้

เกิดภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจนยากที่จะฟื้นฟูให้เหมือนเดิมได้		

ความเสียหายและความเสื่อมโทรมดังกล่าวย่อมส่ง

ผลกระทบกลับมาสู่ชาวบ้านและวิถีการดำาเนินชีวิต

ของชุมชนในที่สุด	 (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,	 2547)	

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกำาลังขยายวงกว้างมากขึ้น

ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอ้ม	โดยทอ้งถิน่ไมม่รีปูแบบทีช่ดัเจน	ดงันัน้

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงถือเป็นแนวทางหนึ่งใน 

การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด	 และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 9	ที่ยึดแนวคิด	

“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”	 และให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนาที่สมดุล	ทั้งด้านตัวคน	สังคม		

เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สร้างจิตสำานึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สาธารณะ

อยา่งทัว่ถงึในทกุระดบั	ควบคูไ่ปกบัการอนรุกัษแ์ละ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 และลดผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อม	 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	ชุมชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		

พุทธศักราช	 2540	 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน	การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ให้พ้นจากวิกฤต	 พร้อมกับการวางรากฐานการ

พัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและการสร้างระบบการ

บริหารจัดการภายในที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกระดับ	

(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ,	2544)	

การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาจจะเป็นทาง

เลอืกทีด่แีนวทางหนึง่สำาหรบัชมุชนปาลม์พฒันา	ใน
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การแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรที่

ชมุชนมอียูอ่ยา่งชาญฉลาด		ดงันัน้ประเดน็เรือ่งความ

พร้อมและศักยภาพหรือความสามารถของชุมชน

ปาลม์พฒันาในการจดัการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศจงึเปน็

เรือ่งทีจ่ำาเปน็ตอ้งศกึษา	ดงันัน้	การวจิยัเรือ่งศกัยภาพ

ของชุมชนปาล์มพัฒนาในการจัดการการท่องเที่ยว

เชงินเิวศ	จงึเปน็เรือ่งทีส่ำาคญัและจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะ

ต้องได้รับคำาตอบอย่างเร่งด่วนตามหลักวิชาการ	 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมของชุมชนใน

การพฒันา	เพือ่รองรบัการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่ง

ยั่ งยืนที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า 	 ตลอดจนเพื่อ เป็น 

การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่ยังมีอยู่ของ

ชุมชน		ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศของชุมชนปาล์มพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

1.	เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนปาล์ม

พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	

ตำาบลปาล์มพัฒนา	อำาเภอมะนัง	จังหวัดสตูล

2.	เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนปาล์ม

พัฒนา	อำาเภอมะนัง	จังหวัดสตูล	ในการจัดการการ

ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ	ในปจัจยัดงัตอ่ไปนี	้ความสามารถ

ของชุมชนในการจัดการด้วยตนเอง	การให้บริการ

การท่องเที่ยว	 การดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว	

ความโดดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวในรอบปี	

พื้นที่ผู้นำา	 และการกำาหนดขีดความสามารถในการ

รองรับการท่องเที่ยว

เกณฑ์สำาหรับประเมินศักยภาพ

ของชุมชนในการจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

พิจารณาจากปัจจัยรวมและปัจจัย

ย่อยในแต่ละด้านที่ได้จาก

การให้ค่าถ่วงน้ำาหนัก

จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	

โดยใช้	Factor	Analysis		ที่พัฒนาโดย	

ณชพงศ	จันจุฬา	(2548)

วิธีการประเมินศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น

ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นำาเกณฑ์ที่ได้มาจัดทำาแบบสอบถามประกอบการ

สัมภาษณ์	ในชุมชนจะเป็นผู้ให้ค่าคะแนนตาม

ความเป็นจริงและทำาการสำารวจพื้นที่กรณีที่

ชุมชนไม่สามารถให้ข้อมูลได้

ปัจจัยที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น

ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1.	ด้านความสามารถของชุมชนในการจัดการด้วยตนเอง

2.	ด้านการให้บริการการท่องเที่ยว

3.	ด้านปัจจัยด้านการดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว

4.	ด้านความโดดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวในรอบปี

5.	ด้านพื้นที่

6.	ด้านผู้นำา

7.	ด้านการกำาหนดขีดความสามารถในการรองรับ

				การท่องเที่ยว

ระดับศักยภาพใน

การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยชุมชนปาล์มพัฒนา

จังหวัดสตูล

รูปที่	1		กรอบแนวคิดในการวิจัย	(ณชพงศ	จันจุฬา, 2548)
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ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
สุวัจนี		เพชรรัตน์

แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาแนวคิด	หลักการ	และผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นใน 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 สามารถสรุป

กรอบแนวคิดในการวิจัย	(รูปที่	1)	

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาศักยภาพของ

ชุมชนปาล์มพัฒนาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	

ตำาบลปาล์มพัฒนา	 อำาเภอมะนัง	 จังหวัดสตูล	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	

ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตตำาบลปาลม์พฒันา	อำาเภอ

มะนัง	จังหวัดสตูล	ซึ่งมีอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	โดย

แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้	1.	ผู้นำาชุมชน	ข้าราชการ	

และตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน	กำาหนดขนาด

ตวัอยา่งโดยใชว้ธิสีุม่แบบเจาะจงและกำาหนดโควตา		

ขึ้นแต่ละกลุ่ม	 ดังนี้ 	 ผู้นำาชุมชน	 จำานวน	 9	 คน		

ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จำานวน	 9	 คน	 และ	

ตัวแทนกลุ่มสมาชิกกิจกรรมต่าง	ๆ	 จำานวน	7	คน	

รวมทั้งสิ้น	25	คน	2.	ประชาชนทั่วไปจำานวน	3,270	

คน	เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม	กำาหนด

ขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางกำาหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างขั้นต่ำาของ	Taro	Yamane	 (1970)	ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น	 99	 เปอร์เซ็นต์	 ซึ่งได้จำานวนกลุ่ม

ตัวอย่างเท่ากับ	359	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใชแ้บบสอบถามทีพ่ฒันา

โดยณชพงศ	จันจุฬา	(2548)	(รูปที่	1)	เพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพความคิดเห็นต่อการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 มีลักษณะแบบเลือกตอบชนิด

มาตราประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 และข้อคำาถาม

แบบเขียนตอบ	 และใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างซึ่งพัฒนาโดยผู้วิจัย	 สำาหรับใช้ในการ

สัมภาษณ์ผู้นำาชุมชน	ข้าราชการ	และตัวแทนกลุ่ม

ตา่ง	ๆ 	เปน็ขอ้คำาถามปลายเปดิ	เพือ่สอบถามเกีย่วกบั

การจดัการการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ	ดำาเนนิการโดยการ

ศกึษาทฤษฎ	ีเอกสาร	และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 เพื่อกำาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

และการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้

ครอบคลุมขอบเขตในด้านต่าง	ๆ	ที่ต้องการศึกษา	

การวเิคราะหข์อ้มลู	และสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั
การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้จิยัตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูกอ่น

ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

1. วเิคราะหเ์ชงิพรรณนา	(Descriptive	Analysis) 

ประกอบด้วยร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

2.	การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Analysis)	 เป็นการวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงศักยภาพ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนปาล์ม

พัฒนา	อำาเภอมะนัง	 จังหวัดสตูล	ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูล

จากการศึกษาสำารวจพื้นที่ประกอบข้อมูลที่ได้จาก

การสอบถามจากครวัเรอืนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนปาลม์

พัฒนา	อำาเภอมะนัง	จังหวัดสตูล

3.	ประเมินศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนา

ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการคำานวณหา

ศักยภาพของชุมชน	 ในการจัดการการท่องเที่ยว	

(Potential		of		Community	:	PC)		

 PC	 =		

n

i=1
Wi Ri

n

i=1
Wi

โดย	 PC	 =	 ระดับศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นใน 

	 	 	 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

	 W
i
	 =			ค่าถ่วงน้ำาหนักของตัวแปรที่		i;	i		=		1,	
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	 	 	 2,	 3,…,n	 โดยใช้ค่าการถ่วงน้ำาหนักใน

	 	 	 การประเมินศักยภาพชุมชน	

	 R
i
	 =	 ค่าคะแนนศักยภาพของตัวแปรที่	i;	i		=		

	 	 	 1,	2,	3,…,n

ค่า	 PC	ที่ได้จากการคำานวณจะเป็นคะแนน 

ซึ่งมีความเป็นไปได้ตั้งแต่	0	ถึง	3	ซึ่งเมื่อนำาคะแนน

ดงักลา่วมาจดัระดบัของศกัยภาพของชมุชนทอ้งถิน่

ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ดังนี้

0.00	-	0.75		=		Z	 หมายถึง	 ชุมชนท้องถิ่น

ไม่มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

0.76	-	1.50		=		L	 หมายถึง	ชุมชนท้องถิ่นมี

ศักยภาพจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับต่ำา

1.51	-	2.25		=		M	 หมายถึง		ชุมชนท้องถิ่นมี

ศักยภาพจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในปานกลาง

2.26	-	3.00		=		H	 หมายถึง		ชุมชนท้องถิ่นมี

ศักยภาพจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับสูง

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลการศึกษา	ได้

ดังนี้

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 และ

ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่ มตั วอย่ างทั้ งที่ เป็นผู้นำ าชุมชนและ

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีอายุสูงกว่า	40	ปี	

เป็นหัวหน้าครอบครัว	สมรสแล้ว	ส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ	และสำาเร็จการศึกษาในระดับประถม

ศึกษา	อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำาบลปาล์มพัฒนามากกว่า	

20	 ปี	 สมาชิกในครัวเรือนมีประมาณ	 3-4	 คน	

ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม	และมีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนประมาณต่ำากว่า	5,000	บาท

ปัจจัยที่บ่งชี้ถึงศักยภาพของชุมชนปาล์ม

พัฒนาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

	 จากผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่แสดงถึง

ศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนาในการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 โดยการให้ค่าถ่วงน้ำาหนักจาก

ผู้เชี่ยวชาญ	และใช้เทคนิค	Factor	Analysis	 ในการ

จดักลุม่และลำาดบัความสำาคญั	พบวา่	สามารถจดักลุม่

ปัจจัยที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนาได	้

7	ปจัจยั	เรยีงลำาดบัความสำาคญัจากมากไปหานอ้ยได้

ดังนี้	 คือ	 ความสามารถของชุมชนในการจัดการ 

ด้วยตนเอง	การให้บริการการท่องเที่ยว	การดำาเนิน

กิจกรรมการท่องเที่ยว	ความโดดเด่นของกิจกรรม

การทอ่งเทีย่วในรอบป	ีพืน้ที	่ปจัจยัดา้นผูน้ำา	และการ

กำาหนดขดีความสามารถในการรองรบัการทอ่งเทีย่ว	

ผลการประเมินศักยภาพตามทัศนะของผู้นำา

ชุมชน	พบว่า	ชุมชนมีระดับศักยภาพเท่ากับ	1.78	จึง

ถอืไดว้า่มศีกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยมรีะดบั

ศักยภาพในแต่ละปัจจัย	 ดังนี้	 ความสามารถของ

ชุมชนในการจัดการด้วยตนเอง	 มีศักยภาพอยู่ใน

ระดบัปานกลาง	คอื	1.72	การใหบ้รกิารการทอ่งเทีย่ว

มศีกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง	คอื	2.06	การดำาเนนิ

กิจกรรมการท่องเที่ยวมีศักยภาพอยู่ ในระดับ 

ปานกลาง	คือ	 1.66	ความโดดเด่นของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในรอบปีมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง	

คือ	 1.99	พื้นที่มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง	คือ	

1.96	ผู้นำามีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง	คือ	1.68	

และการกำาหนดขีดความสามารถในการรองรับ 

การท่องเที่ยวมีศักยภาพอยู่ในระดับต่ำา	 คือ	 1.43	

สว่นทศันะของประชาชน	พบวา่	ปจัจยัดา้นชมุชนมี

ระดับศักยภาพเท่ากับ	1.93	จึงถือได้ว่ามีศักยภาพอยู่

ในระดับปานกลาง	 โดยมีระดับศักยภาพในแต่ละ

ปัจจัย	ดังนี้	 ความสามารถของชุมชนในการจัดการ

ดว้ยตนเองมศีกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง	คอื	1.90	

การให้บริการการท่องเที่ยวมีศักยภาพอยู่ในระดับ

ปานกลาง	คอื	2.08	การดำาเนนิกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว

มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง	 คือ	 1.88	 ความ 
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รูปที่	2	 เปรียบเทียบศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนา	ตำาบลปาล์มพัฒนา	อำาเภอมะนัง	จังหวัดสตูลในการจัดการ 

	 การท่องเที่ยวแต่ละด้านในทัศนะของผู้นำาชุมชนและประชาชน

โดดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวในรอบปีมี

ศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง	 คือ	 2.18	 พื้นที่มี

ศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง	 คือ	 2.14	 ผู้นำามี

ศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง	 คือ	 1.99	 และการ

กำาหนดขดีความสามารถในการรองรบัการทอ่งเทีย่ว

มีศักยภาพอยู่ในระดับต่ำา	คือ	1.40

การอภิปราย
จากการศึกษาศักยภาพของชุมชนปาล์ม

พัฒนาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ตำาบล

ปาล์มพัฒนา	อำาเภอมะนัง	จังหวัดสตูล	สามารถนำา

ผลการศึกษามาอภิปรายผลได้ดังนี้	 ชุมชนปาล์ม

พัฒนา	ตำาบลปาล์มพัฒนา	อำาเภอมะนัง	จังหวัดสตูล	

มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ 

ในระดับปานกลาง	 โดยความสามารถของชุมชนใน

การจัดการด้วยตนเอง	การให้บริการการท่องเที่ยว	

การดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว	 ความโดดเด่น 

ของกิจกรรมการท่องเที่ยวในรอบปี	พื้นที่	 ผู้นำา	 มี

ศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง	 และการกำาหนด 

ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว	 มี

ศักยภาพอยู่ในระดับต่ำา	 ซึ่งจากปัจจัยทั้ง	 7	 ด้าน	

ตามทัศนะของผู้นำาชุมชน	 เห็นว่าการให้บริการ 

การท่องเที่ยว	มีศักยภาพมากกว่าปัจจัยอื่น	ๆ	อาจ 

เปน็เพราะการบรกิารการทอ่งเทีย่วจะเปน็ปจัจยัแรก 

ที่จะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน

ชมุชน	ไมว่า่จะเปน็การจดัการดแูลและบรกิารใหแ้ก่
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นักท่องเที่ยว	 การจัดการด้านความปลอดภัยของ 

นักท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวในชุมชน	การ

แก้ไขและจัดการปัญหาจากการท่องเที่ยว	 การให้

ขอ้มลูวถิชีวีติชมุชนและการทำามาหากนิหรอืการพา

นักท่องเที่ยวชมธรรมชาติ	 ในขณะที่การกำาหนด 

ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว	 มี

ศักยภาพอยู่ในระดับต่ำา	แสดงให้เห็นว่า	ชาวบ้านใน

เขตชุมชนตำาบลปาล์มพัฒนา	ยังไม่มีความมั่นใจว่า

จะสามารถรองรบัการมาทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว

ได้ในระดับใด	 อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่รู้จักการ

วางแผนการทำางาน	อันเนื่องมาจากการขาดความรู้

ความเขา้ใจในการบรหิารจดัการ	ทัง้ในเรือ่งของการ

ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ	การประชาสมัพนัธว์า่จะทำาอยา่งไร

ให้ชุมชนปาล์มพัฒนาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว	

และเมือ่นกัทอ่งเทีย่วรูจ้กัชมุชนปาลม์พฒันาแลว้จะ

ทำาอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการและ

ประสงคจ์ะมาทอ่งเทีย่วในเขตชมุชนปาลม์พฒันาอกี	

ในขณะที่ทัศนะของประชาชนเห็นว่าความโดดเด่น

ของกิจกรรมการท่องเที่ยวในรอบปีมีศักยภาพมาก

ที่สุด	อาจเนื่องมาจากในพื้นที่ชุมชนปาล์มพัฒนามี

พื้นที่ที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรมได้ทั้งปี	ซึ่งไม่ว่าจะ

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ	

การท่องเที่ยวน้ำาตก	 การเดินถ้ำา	 หรือการศึกษาถึง

ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองคนในชมุชนกส็ามารถ

จดัการเปน็กจิกรรมเพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วไดต้ลอด

ทั้งปี	 ในขณะที่การกำาหนดขีดความสามารถในการ

รองรับการท่องเที่ยว	มีศักยภาพอยู่ในระดับต่ำา	 เช่น

เดียวกับทัศนะของผู้นำาชุมชน

สำาหรับผลการศึกษาปัจจัยด้านต่าง	ๆ	แสดง

ให้เห็นว่าปัจจัยที่มีความสำาคัญที่สุดที่จะแสดงถึง

ศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนา	 อำาเภอมะนัง	

จังหวัดสตูล	 คือ	 ความสามารถของชุมชนในการ

บริหารจัดการด้วยตนเอง	 เนื่องจากการบริหาร

จดัการดว้ยตนเองจะสือ่ใหเ้หน็ถงึการพฒันาทีย่ัง่ยนื	

หมายความว่า	 หากภายในชุมชนรู้จักการบริหาร

จัดการด้วยตนเอง	 การอาศัยความร่วมมือกันเอง

ภายในชมุชน	การนำาทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูม่าใช้

ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 การช่วยกันรักษาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนให้มีอยู่

อย่างยั่งยืน	ซึ่งทั้งหมดก็จะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่

ยัง่ยนืได	้โดยไมต่อ้งรอความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงาน

อืน่	ๆ 	ซึง่เมือ่ภายในชมุชนรูจ้กัการบรหิารจดัการดว้ย

ตนเองและสามารถทำาได้ดีแล้ว	ศักยภาพที่เกี่ยวข้อง

กบัปจัจยัอืน่	ๆ 	กจ็ะตามมา	ไมว่า่จะเปน็การใหบ้รกิาร

การท่องเที่ยว	 การดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว		

ความโดดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวในรอบปี	

พื้นที่		ผู้นำา	และการกำาหนดขีดความสามารถในการ

รองรับการท่องเที่ยว

จากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่

เกิดขึ้น	ผู้นำาชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการท่องเที่ยว

เชงินเิวศเปน็สิง่ทีด่แีตข่าดการพฒันา	โดยเฉพาะการ

ทำาลายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงขาด

การกำาหนดกฎระเบียบในการจัดการการท่องเที่ยว

เชงินเิวศทีช่ดัเจน	ชาวบา้นในพืน้ทีข่าดความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 สำาหรับใน

ทศันะของประชาชนเหน็วา่	ประชาชนยงัขาดความรู้

ความเข้าใจในความสำาคัญและจำาเป็นของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การ

ดำาเนนิและการบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ	

เช่น	 ยังขาดความรู้ในการเป็นผู้นำาเที่ยว	นอกจากนี้

ปญัหาทีส่ำาคญัประการหนึง่คอื	การขาดความรูค้วาม

เขา้ใจในการสือ่สารกบันกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต	ิจาก

ปัญหาเหล่านี้	 ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของ

ชุมชน	ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด	 และ

แสดงถึงข้อได้เปรียบในการจัดการการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ	ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียย่อมสามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษา 

ในครั้งนี้ ได้ด้วยการนำาปัญหา	 อุปสรรค	 หรือ 

ข้อเสนอแนะ	 ตลอดจนความต้องการของคนใน

ชุมชนมาประกอบการพิจารณาเพื่อจะได้ให้การ

สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ชุมชนและสามารถช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาของ

ชมุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตอ่ไป	

และสิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุทีช่มุชนควรจะตอ้งตระหนกัถงึ

ก็คือ	 การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ	 รวมถึงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	

ของชุมชนให้กับลูกหลานรุ่นต่อไป	การสร้างความ

รัก	ความหวงแหน	รวมถึงการปลูกฝังให้ลูกหลาน

ชาวชุมชนปาล์มพัฒนามีการใช้ชีวิตอยู่อย่างพึ่งพา

อาศยัและรกัษาทรพัยากรอนัล้ำาคา่เพือ่ใหม้อียูไ่ปจน

ลูกหลานรุ่นต่อ	ๆ	ไป

ข้อเสนอแนะ
จากการศกึษาครัง้นี	้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้

ประการแรก	คือ	ชุมชนควรมีการรวมกลุ่ม

เพือ่นำาความรูจ้ากปราชญช์าวบา้นมาถา่ยทอดใหก้บั

ประชาชนในชุมชน

ประการที่สอง	 คือ	 ชุมชนควรมีการศึกษา 

รูปแบบการให้บริการการท่องเที่ยว	 และกำาหนด 

รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ชัดเจน	 โดดเด่น	

แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น

ประการที่สาม	คือ	ชุมชนต้องเร่งสร้างความ

เข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่ไป

กบัการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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Abstract
This	study	analyzes	the	price	integration	of	Thai	Ribbed	Smoked	Sheet	No.3	(RSS3)	in	central		market,	
export	market,	and	foreign	market	during	2003	-	2010.	The	results	showed	that	all	RSS3	market	prices	
have	the	cointegration	in	the	same	direction.	Testing	of	causality	in	the	horizontal	and	vertical	markets	
by	Granger	Causality	Test	found	that	in	the	horizontal	market;	the	Tokyo	Commodity	Exchange	(TOCOM)	
interinfluence	the	Singapore	Commodity	Exchange	(SICOM),	and	Thai	exporting	(F.O.B)	market,	Hatyai	
Central	Rubber	Market	interaffect	Nakhon	Si	Thammarat	Central	Rubber	Market	and	Suratthani	Central	
Rubber	Market.	In	the	vertical	market,	Thai	exporting	(F.O.B)	market	interrelate	the	TOCOM	and	Nakhon	
Si	Thammarat	Central	Rubber	Market.	

	 Keywords	:	Cointegration, ribbed smoked sheet No.3, causality 

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคายางแผ่นรมควันชั้น	3	ของประเทศไทย	ในตลาดกลางยางพารา	ตลาด

ส่งออก	และตลาดต่างประเทศ	ระหว่างปี	2546	-	2553	ผลการศึกษาพบว่า	แนวโน้มของราคายางแผ่นรมควัน	ชั้น	

3	 ในแต่ละตลาดมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวเป็นทิศทางเดียวกัน	 เมื่อทดสอบทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ราคาดว้ย	Granger	Causality	ของตลาดในแนวนอนพบวา่	ราคาตลาดสนิคา้ลว่งหนา้โตเกยีวมผีลตอ่ตลาดลว่งหนา้

สงิคโปรแ์ละตลาดสง่ออกของไทย	สำาหรบัตลาดกลางยางพาราในประเทศไทย	พบวา่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่	

1	 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2  อาจารย์ประจำาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	10900

	 Hatyai	Journal	9(1)	:	59-66

บทความวิจัย
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มีผลต่อตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชและตลาดกลางสุราษฎร์ธานี	 ขณะที่แนวตั้ง	 ตลาดส่งออกมี 

ผลกระทบซึ่งกันและกันกับตลาดสินค้าล่วงหน้าโตเกียวและตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช

	 คำาสำาคัญ	: ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว, ยางแผ่นรมควันชั้น 3, ความเป็นเหตุเป็นผล

บทนำา
การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะประเทศ

จนี	สง่ผลใหอ้ปุสงคย์างพาราเพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	

เนือ่งจากยางพาราสามารถแปรรปูเปน็ผลผลติภณัฑ์

ต่างๆ	ได้หลากหลาย	เช่น	ถุงมือแพทย์	รองเท้า	และ

ยางรถยนต์	เป็นต้น	ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพารา

ที่สำาคัญของโลก	ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกไป

ยังต่างประเทศเป็นหลัก	ผลิตภัณฑ์ยางพาราจึงเป็น

สินค้าส่งออกที่สำาคัญของประเทศไทย	 ในขณะที่	 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบันเป็นอุปสรรค

อย่างยิ่งตอ่การปลูกยางพาราของประเทศไทย	ทำาให้

เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 

ของยางพารา	 ราคายางพาราและผลิตภัณฑ์มีราคา 

ไม่แน่นอน	การศึกษาหาความเชื่อมโยงของตลาด 

จึงมีความสำาคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการ

เปลี่ยนแปลงราคาได้ทางหนึ่ง	 เนื่องจากตลาดแต่ละ

ตลาดจะมีความเชื่อมโยงกัน	กล่าวคือ	 เมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตลาดหนึ่งแล้วส่งผลกระทบให้อีก

ตลาดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย	 ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสะท้อนด้วยราคา	 (สมพร		 

อิศวิลานนท์,	2550)	

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 	 เพื่อ

วเิคราะหค์วามเชือ่มโยงของราคายางแผน่รมควนัชัน้	

3	ในตลาดระดับต่าง	ๆ	ทั้งแนวนอน	และแนวตั้ง	

กรอบแนวคิด	และแบบจำาลอง
การศึกษาครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิดความ

เชื่อมโยงของตลาด	 (market	 integration)	ด้วยการ

วิ เคราะห์สมการถดถอยแบบ	 cointegration	

procedure	ลกัษณะความเชือ่มโยงของตลาด	สามารถ

เป็นไปได้ทั้งในแนวนอน	(Horizontal	หรือ	Spatial)	

เปน็ลกัษณะความเชือ่มโยงกนัของตลาดหลายๆ	แหง่	

ในระดบัเดยีวกนั	เชน่	ตลาดทอ้งถิน่ในแตล่ะจงัหวดั	

และแนวตัง้	(vertical)	ซึง่เปน็ความเชือ่มโยงในตลาด

ต่างระดับกัน	เช่น	ระหว่างตลาด	ณ	ระดับฟาร์มกับ

ตลาดขายส่ง	 และตลาดส่งออกด้วยแบบจำาลอง	

Vector	Autoregressive	(VAR)	Model	ทำาได้โดยการ

ประมาณค่าสมการที่	(1)

Xt	=	 Xt-1 + 
k-1

i=1 i Xt-1 + t														(1)

โดยที่	 X t-1	 	 คือ	 ผลต่างระหว่างราคายางแผ่น

รมควนัชัน้	3	ทีต่อ้งการศกึษากบัคา่ในอดตีของราคา

ยางแผ่นรมควันชั้น	3	หรือ	X
t
	-	X

t-1

	 i	 คือ	ความล่าช้า	(Time	Lag)	

	 	 	 โดยที่	i	=	1,	2,	…,	j)

	 X
t	
คือ	เวกเตอร์ของราคายางแผ่นรมควัน

	 	 	 ชั้น	3	n	ตัว	โดยมีข้อสมมติฐานว่า	

	 	 	 X
t	
มี	คุณสมบัติ	Stationary

 i  
	คือ	–	(A

i	–	1
	+	A

i	–	2
	+…+	A

k
)	

	 	 	 เมื่อ	i	=	1,	2,	…,	k	-	1

		คือ	–	(I	–	A
1
	–	A

2
-…-	A

k
)

 t		คือ	เวกเตอร	์(n*1)	ของความคลาดเคลือ่น	

ซึ่งมีการแจกแจงที่เหมือนกันและเป็นอิสระจากกัน	

ดว้ยคา่เฉลีย่เทา่กบัศนูยแ์ละความแปรปรวนคงทีเ่มือ่		

I		คือ		Identity	Matrix	(n*n)

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะ

สั้นด้วยแบบจำาลอง	error	correction	model	(ECM)	

กล่าวคือ	การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม	Y
t
	ไม่ได้



61

ความเชื่อมโยงราคายางแผ่นรมควันชั้น	3
อัจฉรา		ว่องไวไพโรจน์		และ	วิศิษฐ์		ลิ้มสมบุญชัย

รับอิทธิพลจากตัวแปรของ	X
t
	 เท่านั้น	 แต่ยังได้รับ

อิทธิพลจาก	Y
t-1
	และ	X

t-1
	ดังสมการ

     x
t
		=		

1
Z
t-1
	+	[lagged	( x

t,
 y

t
)	+	e

1t
]								(2)

     y
t
		=		

2
Z
t-1
	+	[lagged	( x

t,
 y

t
)	+	e

2t
]								(3)

โดยที่	 x
t,
 y

t
	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร

ที่ทำาการศึกษาในเวลา	t

	 Z
t-1
	=	y

t
	-	  xt	 คอื	ความคลาดเคลือ่นของการ

ปรับตัวในระยะยาวในเวลา	t	–	1

	 ค่า	 Z
t-1
	 เรียกว่า	 “Error	 Correction	 Term”	

คือค่าที่เบี่ยงเบนออกจากค่าดุลยภาพในระยะยาว	 

ในขณะทีส่มัประสทิธิจ์ะแสดงใหเ้หน็ถงึการปรบัตวั

เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนให้ลดลงในแต่ละ 

ช่วงเวลาเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว	

การศกึษาครัง้นีว้เิคราะหห์าความสมัพนัธเ์ชงิ

เปน็เหตเุปน็ผลแบบ	Granger	ดว้ย	Granger	Causality	

Test	 โดยใช้แบบจำาลองของตัวแปร	 2	 ตัวแปร	 ใน 

รูปแบบสมการ	autoregressive	(AR)	ดังนี้	

							X
1,t			
=			a

1
 + 

P

i=i i X1,t-i
 + 

P

i=i i X2,t-i
 + 

1,t
											(4)

					X
2,t	
	=			a

2
 + 

P

i=i i X2,t-i
 + 

P

i=i i X1,t-i
 + 

2,t
								(5)

โดย   X
1,t	
และ X

2,t	
คอื	ตวัแปรทีท่ำาการทดสอบ	ทีม่ี

	 	 คุณสมบัติ	Stationary

	 X
1,t-i	

และ	X
2,t-I

 คือ ตัวแปรค่าอดีตของตัวแปร

  ที่ทำาการทดสอบ

 a
1
,	a

2
 คือ ค่าคงที่

 i , i ,	 i ,	 i  คือ ค่าสัมประสิทธิ์

 
P

i=i i X1,t-i
,

P

i=i i X2,t-i
	 คือ	 ผลรวมสหสัมพันธ์

	 	 ของค่าอดีต

	 P	 คอื	ระดบัความลา่ชา้ทีเ่หมาะสม

 
1,t

, 
2,t

 คือ	ค่าความคลาดเคลื่อน

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ

ตลาดยางพารา	 ด้วยการวิเคราะห์ราคายางแผ่น 

รมควนัชัน้	3	ระหวา่งตลาดจำานวน	6	ตลาด	คอื	ตลาด

กลางยางพาราหาดใหญ่	 ตลาดกลางยางพารา

นครศรีธรรมราช	ตลาดกลางสุราษฎร์ธานี	 ตลาด 

ส่งออก	(F.O.B.)	ตลาดสินค้าล่วงหน้าโตเกียว	และ

ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์	 อาศัยข้อมูลทุติยภูมิแบบ

อนุกรมเวลารายเดือนจากสถาบันวิจัยยาง	 ตั้งแต่

เดือนมกราคม	พ.ศ.	 2546	ถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.	

2553	จำานวน	96	เดือน	

การวเิคราะหค์วามเชือ่มโยงของราคาระหวา่ง

ตลาด	 สามารถทำาได้โดยวิธี	 market	 integration	

measurement	 ซึ่งมีการวิเคราะห์	 2	 วิธี	 คือการ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์	 และการวิเคราะห์สมการ

ถดถอย	โดยการวเิคราะหส์มการถดถอย	ม	ี2	แนวทาง	

คือ	 Ravallion	 Procedure	 และ	 cointegration	

procedure	 (สรรเพชุดา	 มาสขาว,	 2548)	 สำาหรับ 

การศึกษาครั้งนี้จะใช้	 แนวทางการวิเคราะห์แบบ	

cointegration	procedure	มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้

1.	ทดสอบคุณสมบัติ 	 S ta t ionary 	 and	

Nonstationary	จะต้องมีความเสถียรของข้อมูล

เนื่องจากการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา	 มี  

ข้อสมมติว่าข้อมูลอนุกรมเวลาที่ใช้จะต้องมีความ

เสถียรภาพของข้อมูล	 (stationary)	 แต่โดยทั่วไป	

ข้อมูลอนุกรมเวลามักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเวลา	

เนื่องจากได้รับผลของภาวะเงินเฟ้อ	 จะมีผลทำาให้ 

ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของข้อมูลไม่คงที่และ

จะเปลี่ยนแปลงตามเวลา	 เรียกข้อมูลอนุกรมนี้ว่า	

nonstationary	สามารถทดสอบด้วย	unit	 root	และ	

การทดสอบอันดับความสัมพันธ์ของข้อมูล	 (order	

of	 integration)	 ด้วย	Dickey	 and	 Fuller	 (1979)	

เนือ่งจากวธินีีใ้ชจ้ำานวนขอ้มลูไมม่าก	และเหมาะสม
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กับวิเคราะห์เชิงประจักษ์ในกรณีของประเทศกำาลัง

พัฒนา	(รังสรรค์		หทัยเสรี,	2538)

2.	การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพใน

ระยะยาว	(Cointegration)	

ทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะ

ยาวของตัวแปรอนุกรมเวลาตั้งแต่	2	ตัวขึ้นไป	แม้ว่า

ในระยะสัน้อาจมแีนวโนม้ทีจ่ะมกีารเคลือ่นไหวออก

จากค่าความคลาดเคลื่อน	 แต่ถ้าหากตัวแปรนั้นมี	

cointegration	ต่อกัน	การเคลื่อนไหวของข้อมูลก็จะ

มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันและเข้าสู่ดุลยภาพ

ในระยะยาว	ในปจัจบุนัการทดสอบ	cointegration	ที่

นิยมมี	 2	 วิธี	 คือ	 two-step	 approach	 (Engle	 and	

Granger,	1987)	และวิธี	Full	information	maximum	

likelihood	 approach	 (Johansen	 and	 Juselius,	 

1990)	ซึ่งใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 เนื่องจากวิธี	 Full	

Information	Maximum	 Likelihood	 Approach	

สามารถทดสอบหาจำานวนความสัมพันธ์ เชิง

ดุลยภาพระยะยาว	(Cointegration	Vector)	ระหว่าง

ตัวแปรต่างๆ	ได้พร้อมๆ	กัน	โดยไม่ต้องระบุก่อนว่า

ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามหรือตัวแปรอิสระ	

(รังสรรค์		หทัยเสรี,	2538)	

วิธีของ	Johansen	and	Juselius	(1990)	ก่อนที่

จะทดสอบหาจำานวน	Cointegration	Vector	จะต้อง

ทดสอบหาความล่าช้าที่เหมาะสมก่อน	 เนื่องจาก

ความล่าช้า	 (Lag)	 มีผลต่อความสามารถในการ

อธิบาย

พฤตกิรรมเชงิพลวตัร	ซึง่สามารถทำาไดโ้ดยใช้

วิธีการ	Likelihood	Ratio	Test	ของ	Sims	(1980)	แต่	

Ender	(1995)	ได้แนะนำาว่าในกรณีที่มีหลายตัวแปร	

จะสามารถเลือกใช้ค่าสถิติ	 Schwartz	 Information	

Criterion	(SC)	หรือ	Akaike	Information	Criterion	

(AIC)	ซึ่งแบบจำาลองที่ดีนั้นจะต้องมีค่า	 SC	หรือ	

AIC	ต่ำาที่สุด

3.	การทดสอบ	 Error	 Correction	Model	

(ECM)	

ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิดลุยภาพในระยะ

ยาว	 จะสามารถหาการปรับตัวในระยะสั้นของ

ตัวแปรดังกล่าวได้	เพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว	

4.	การทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิเปน็เหตแุละ

ผล	(Granger	Causatity)	ระหว่างตลาดตามหลักการ

ของ	Granger	(Granger,	1969)	เป็นการทดสอบเพื่อ

หาทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด

หนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทำาให้ราคาอีกตลาดหนึ่ง

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย	 (สมพร	อิศวิลานนท์	

และ	ธวัชชัย		วิมลรัตน์,	2542)

ผลการวิจัย
ผลการทดสอบความหยุดนิ่ง	 (Stationary)	

ของราคาทั้ง	6	ตลาด	โดยการทดสอบหา	Unit	Root	

ด้วยวิธี	Augmented	Dickey	Fuller	Test	(ADF)	พบ

วา่ขอ้มลูของราคาทัง้	6	ตลาด	มรีะดบัของ	Integration	

ที	่1	หรอื	I(1)	หมายถงึ	ขอ้มลูในแตล่ะชดุมคีณุสมบตัิ

หยดุนิง่เมือ่ทำาใหอ้ยูใ่นรปูผลตา่ง	1	ครัง้	แลว้ทดสอบ

ความสมัพนัธเ์ชงิดลุยภาพระยะยาวของแตล่ะตลาด

เป็นคู่ๆ	 ในระดับแนวตั้งและแนวนอนรวม	 9	 คู่	

(ตารางที่	 1)	 แต่ละคู่มีค่าสถิติ	 Trace	 (
trace

)	 และ

ค่าสถิติ	Max	–	Eigen	(
max
)	มากกว่าค่าวิกฤติทุกคู่	

ซึ่งถือได้ว่าราคาทั้งสองตลาดมีความสัมพันธ์เชิง

ดลุยภาพระยะยาว	ทีร่ะดบัความความเชือ่มัน่รอ้ยละ	

99	ยกเวน้คูท่ี	่1	และ	6	จะมคีวามสมัพนัธเ์ชงิดลุยภาพ

ระยะยาว	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	

การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะ

สั้น	และการทดสอบคุณสมบัติ	Granger	Causality	

เพือ่ทราบถงึการปรบัตวัในระยะสัน้ของตลาดแตล่ะ

คู	่จงึทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิดลุยภาพระยะสัน้ดว้ย

แบบจำาลอง	Error	Correction	Model	 (ECM)	ทั้งนี้
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ความเชื่อมโยงราคายางแผ่นรมควันชั้น	3
อัจฉรา		ว่องไวไพโรจน์		และ	วิศิษฐ์		ลิ้มสมบุญชัย

ตัวแปรที่ทดสอบหรือราคาของแต่ละตลาดต้องมี

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวเท่านั้น	ผลการ

ทดสอบพบว่า	 มีเพียง	 2	 คู่ที่มีความสัมพันธ์เชิง

ดุลยภาพในระยะสั้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	คือ	คู่

ของตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่	 (P
H
)	 กับตลาด

กลางสุราษฎร์ธานี	 (P
SU
)	 และคู่ของตลาดกลาง

ยางพาราหาดใหญ่	 (P
H
)	 กับตลาดกลางยางพารา

นครศรีธรรมราช	(P
N
)	

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้นระหว่าง

ราคายางแผ่นรมควันชั้น	 3	 ตลาดกลางยางพารา

หาดใหญ	่(P
H
)	กบั	ตลาดกลางสรุาษฎรธ์านี	(P

SU
)	พบ

ว่า	การปรับตัวระยะสั้น	 (ECM)	ของราคาในตลาด

กลางยางพาราหาดใหญ่	มีค่าเท่ากับ	0.9709	แต่ไม่มี

นยัสำาคญัทางสถติ	ิอธบิายไดว้า่เมือ่ราคายางในตลาด

กลางยางพาราหาดใหญ่	 เบี่ยงเบนจากดุลยภาพ	 ใน

ช่วงเวลาที่	 t-1	 จะมีความเร็วในการปรับตัวร้อยละ	

97.09	สว่นการปรบัตวัระยะสัน้	(ECM)	ของราคาใน

ตลาดกลางสุราษฎร์ธานีมีค่าเท่ากับ	 2.03	ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น	ร้อยละ	95	อธิบายได้ว่าเมื่อราคายางใน

ตลาดกลางสุราษฎร์ธานีเบี่ยงเบนจากดุลยภาพ	 ใน

ตารางที่	1	 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว	 (Cointegretion)	 ของราคายางแผ่นรมควัน 

	 ชั้น	3	ในตลาดระดับต่าง	ๆ

ราคา Trace Max-Eigen Cointegration ราคา Trace Max-Eigen Cointegration

1.	P
SI
	กับ	P

TO
17.79** 17.04** a 6.	P

TO
	กับ	P

F
13.08** 12.73** a

2.	P
H
	กับ	P

SU
28.25*** 27.45*** a 7.	P

F
	กับ	P

H
42.56*** 41.79*** a

3.	P
H
	กับ	P

N
31.00*** 30.16*** a 8.	P

F
	กับ	P

SU
22.35*** 21.73*** a

4.	P
SU	
กับ	P

N
36.12*** 35.39*** a 9.	P

F
	กับ	P

N
20.09*** 19.73*** a

5.	P
SI
	กับ	P

F
19.75** 19.75*** a

หมายเหตุ	**	(***)	คือ	มีระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	ณ	ความเชื่อมั่นร้อยละ	95	(99)

ที่มา	:	จากการคำานวณ

ช่วงเวลาที่	 t-1	 จะมีความเร็วในการปรับตัวร้อยละ	

203	(ตารางที่	2)

ความสัมพันธ์ระหว่างราคายางแผ่นรมควัน

ชั้น	 3	ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ	่ (P
H
)	กับตลาด

กลางยางพารานครศรธีรรมราช	(P
N
)	พบวา่การปรบั

ตวัระยะสัน้	(ECM)	ของราคาในตลาดกลางยางพารา

หาดใหญ่	มีค่าเท่ากับ	0.8821	ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	

อธิบายได้ว่าเมื่อราคายางในตลาดกลางยางพารา

หาดใหญ	่เบีย่งเบนจากดลุยภาพ	ในชว่งเวลาที	่t-1	จะ

มคีวามเรว็ในการปรบัตวัรอ้ยละ	88.21	สว่นการปรบั

ตวัระยะสัน้	(ECM)	ของราคาในตลาดกลางยางพารา

นครศรีธรรมราชมีค่าเท่ากับ	1.96	ที่ระดับความเชื่อ

มัน่รอ้ยละ	95	อธบิายไดว้า่เมือ่ราคายางในตลาดกลาง

ยางพารานครศรธีรรมราชเบีย่งเบนจากดลุยภาพ	ใน

ช่วงเวลาที่	 t-1	 จะมีความเร็วในการปรับตัวร้อยละ	

196	(ตารางที่	2)

สำาหรบัการทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิเปน็เหตุ

เป็นผลกัน	ระหว่าง	2	ตัวแปร	จำานวน	9	คู่	โดยจะใช้

วิธีการทดสอบ	Granger	 Causality	 Test	 ภายใต้

สมมติฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาในอดีต
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ของตลาดระดับหนึ่ง 	 จะมีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาในปัจจุบันของอีกตลาดหนึ่ง	

ซึ่งผลการทดสอบ	พบว่าในคู่	P
SU
	กับ	P

N
,	P

SI
	กับ	P

F
 

และ	P
F
	กบั	P

H
	คา่สถติทิีไ่ดไ้มป่ฏเิสธสมมตฐิานหลกั	

กล่าวคือ	 คู่ที่	 4	 ตลาดกลางสุราษฎร์ธานีกับตลาด

กลางยางพารานครศรธีรรมราช	คูท่ี	่5	ตลาดลว่งหนา้

สิงคโปร์กับตลาดส่งออก	(F.O.B)	และคู่ที่	 7	ตลาด

ส่งออก	 (F.O.B.)	กับตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่	

ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง	 (กำาหนดราคา)	ซึ่งกัน

และกัน	ขณะคู่ที่	P
SI
	กับ	P

TO
,	P

H
	กับ	P

SU
,	P

H
	กับ	P

N
,	

P
TO
	 กับ	 P

F
	 และ	 P

F	
กับ	 P

N
	 ค่าสถิติที่ได้ปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกั	กลา่วคอื	ตลาดลว่งหนา้สงิคโปรก์บั

ตลาดลว่งหนา้โตเกยีว	ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่

ตารางที่	2		ผลการประมาณแบบจำาลอง	Error	Correction	Model	(ECM)

ราคา S.E. t-statistic ราคา S.E. t-statistic

1.	P
SI
	กับ	P

TO
6.	P

TO
	กับ	P

F

P
SI

-0.4425 -0.5751 -0.7694NS P
TO

0.0910 0.5013 0.1816	NS

P
TO

0.239 -0.5907 0.4046	NS P
F

0.5026 0.4532 1.1090	NS

2.	P
H
	กับ	P

SU
7.	P

F
	กับ	P

H

P
H
 0.9709 -0.8845 1.0976	NS P

F
-0.5658 0.4230 -1.3376	NS

P
SU

2.0304 -0.9303 2.1824** P
H
 0.3576 0.4283 0.8351	NS

3.	P
H
	กับ	P

N
8.	P

F
	กับ	P

SU

P
H
 0.8821 -0.8611 1.0244	NS P

F
0.0882 0.5148 0.1714	NS

P
N

1.9594 -0.8815 2.2229** P
SU

0.6761 0.5402 1.2518	NS

4.	P
SU
	กับ	P

N
9.	P

F	
กับ	P

N

P
SU

-0.2323 -1.1774 -0.1973	NS P
F

0.2908 0.5634 0.5162	NS

P
N

0.5970 -1.1495 0.5194	NS P
N

0.8192 0.5792 1.4145	NS

5.	P
SI
	กับ	P

F

P
SI

 -0.2054 3.6761 -0.0559	NS

P
F
 1.5134 3.3646 0.4498	NS

หมายเหตุ	:	NS	คือ	ไม่มีระดับนัยสำาคัญทางสถิติ,	** คือ	มีระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	ณ	ความเชื่อมั่นร้อยละ	95

ที่มา	:	จากการคำานวณ

กับตลาดกลางสุราษฎร์ธานี	 ตลาดกลางยางพารา

หาดใหญ่กับตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช	

ตลาดลว่งหนา้โตเกยีวกบัตลาดสง่ออก	(F.O.B.)	และ

ตลาดส่งออก	 (F.O.B.)	 กับตลาดกลางยางพารา

นครศรีธรรมราช	 เป็นตลาดอ้างอิงที่สำาคัญในการ

กำาหนดราคาซึ่งกันและกันในแต่ละคู่	 หรือกล่าวอีก

นยัหนึง่วา่การเปลีย่นแปลงอปุสงคอ์ปุทานในตลาด

หนึ่งของแต่ละคู่จะส่งผลให้เกิดการปรับตัวของ

ราคาในอีกตลาดหนึ่ง	

คู่	 P
F
	 กับ	 P

SU
	 พบว่ามีความสัมพันธ์แบบ

ทิศทางเดียว	 (Unidirectional	 Causality	Y	 to	X)	 

นัน่คอืการเปลีย่นแปลงของอปุสงคอ์ปุทานในตลาด

ส่งออก	(F.O.B.)	จะเป็นสาเหตุให้มีการปรับตัวของ
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ความเชื่อมโยงราคายางแผ่นรมควันชั้น	3
อัจฉรา		ว่องไวไพโรจน์		และ	วิศิษฐ์		ลิ้มสมบุญชัย

ราคาในตลาดกลางสรุาษฎรธ์านดีว้ย	อาจกลา่วไดว้า่

ราคายางแผ่นรมควันชั้น	 3	ตลาดส่งออก	 (F.O.B.)	

เป็นตลาดอ้างอิงที่สำาคัญในการกำาหนดราคาตลาด

กลางสุราษฎร์ธานี	(รูปที่	1)

การอภิปราย
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคายางแผ่น 

รมควันชั้น	 3	 ใน	 6	 ตลาด	 (ตลาดกลางยางพารา

หาดใหญ่	 ตลาดกลางสุราษฎร์ธานี	 ตลาดกลาง

ยางพารานครศรธีรรมราช	ตลาดสง่ออก	ตลาดสนิคา้

ล่วงหน้าโตเกียว	และตลาดสินค้าล่วงหน้าสิงคโปร์)	

พบวา่	ราคาในทกุตลาดมแีนวโนม้ความสมัพนัธเ์ชงิ

ดุลยภาพระยะยาวในทิศทางเดียวกัน	การวิเคราะห์

ความความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลของตลาด

แนวนอนในระดบัตลาดกลางพบวา่	การเปลีย่นแปลง

ราคาของตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่จะส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดกลางยางพารา

นครศรีธรรมราชและตลาดกลางสุราษฎร์ธานีอย่าง

มีนัยสำาคัญ	สำาหรับตลาดต่างประเทศ	ตลาดสินค้า

ล่วงหน้าโตเกียวและตลาดสินค้าล่วงหน้าสิงคโปร์ 

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซึ่งกันและกัน

อย่างมีนัยสำาคัญ	กรณีตลาดแนวตั้ง	 ตลาดส่งออก	

(F.O.B.)	 เป็นตลาดสำาคัญที่เชื่อมโยงตลาดยางแผ่น

รมควันชั้น	 3	 ในแนวตั้ง	 โดยการเปลี่ยนแปลงราคา

ตลาดส่งออกจะส่งผลต่อ	การเปลี่ยนแปลงราคาใน

ตลาดต่างประเทศผ่านตลาดสินค้าล่วงหน้าโตเกียว

และตลาดกลางนครศรธีรรมราชในระดบัตลาดกลาง	

ทำาให้สรุปได้ว่า	การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดส่งออก	

(F.O.B.)	 จะเป็นสัญญาณการปรับตัวของราคา 

ยางแผ่นรมควันชั้น	3	ประเทศไทย	

ข้อเสนอแนะ
เกษตรกร	ผู้รวบรวม	ผู้ส่งออก	ตลาดกลาง

ยางพาราในภาคอื่น 	 (ตะวันออก	 ตะวันออก 

เฉียงเหนือ)	 และหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง	 

ควรติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวราคา 

ของตลาดส่งออก	 (F.O.B.)	 ตลาดกลางยางพารา

หาดใหญ่	และตลาดสินค้าล่วงหน้าโตเกียว	ซึ่งเป็น

รูปที่	1		ความสัมพันธ์ของราคาในตลาดระดับต่างๆ	ทั้งในระดับแนวตั้งและแนวนอนที่มีคุณสมบัติ	Causality

	 หมายเหตุ	:		 	 มีความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลแบบทิศทางเดียว	

  	 มีความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน	
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ตลาดสำาคญัทีจ่ะชว่ยในการวางแผน		การขายผลผลติ

ของเกษตรกร	การรับซื้อของผู้รวบรวม	รวมถึงการ

วางนโยบายดา้นการตลาดของหนว่ยงานภาครฐั	เพือ่

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้น
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Abstract
This	research	were	aimed	to	study	the	market	structure,	conduct	and	performance	of	oyster	market	in	
Amphoe	Kanchanadit,	Surat	Thani,	2010.	Secondary	data	from	various	government	sources	were	used	
and	primary	data	were	collected	from	surveys	of	oyster	farms	and	assemblers	and	analyzed		by	qualitative	
method.	The	study	results	revealed	that	the	market	structure	of	oyster	in	Amphoe	Kanchanadit,	Surat	
Thani	was	in		oligopsony	with	concentration	ratio	or	CR3	of	0.60.	There	were	two	large	scale	buyers	with	
low	degree	of	competition.	However,	the	two	buyers	competed	each	other	in	term	of	services.		Barrier	to	
entry	business	of	new	buyer	was	not	difficult	for	small	buyer.	There	was	a	close	relationship	between	oyster	
farms	and	the	buyers.	Each	farm	sold	the	product	to	not	exceed	3	buyers	while	some	farm			sold	only	to	
regular	buyer.	Quality	of	oyster	was	based	on	the	freshness	and	size.	It	was	recommended	that	in	order	
to	increase	the	competitiveness	of	oyster	market,	assemblers	with	retail	stall	should	be	promoted.

	 Keywords	:	Oyster, market  structure, Kanchanadit
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ปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงหอยนางรม	และผู้รวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา	ผลการศึกษา

สรปุไดว้า่			ตลาดหอยนางรมในระดบัแหลง่ผลติ	อำาเภอกาญจนดษิฐ	์จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ีมลีกัษณะโครงสรา้งเปน็

ตลาดผู้ซื้อรายใหญ่น้อยราย	โดยมีอัตราการกระจุกตัว	 (Concentration	Ratio)	3	ราย	หรือ	CR3	ได้เท่ากับ	0.60	

แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีการกระจุกตัวปานกลาง	มีผู้ซื้อรายใหญ่	2	ราย	การแข่งขันระหว่างผู้ซื้อมีน้อย	การเข้ามาทำา

ธุรกิจของผู้รวบรวมรายใหม่ทำาได้ไม่ยากนัก	หากเป็นผู้รวบรวมรายเล็ก	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อมี 

ความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น	ผู้เลี้ยงแต่ละรายขายหอยนางรมให้แก่ผู้ซื้อไม่เกิน	 3	 ราย	บางรายขายให้เฉพาะ 

ผู้ซื้อเจ้าประจำาเท่านั้น	 การพิจารณาคุณภาพหอยนางรมที่ซื้อดูจากความสดและขนาดหอยนางรมเป็นหลัก	 

ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา	คอื	ควรสง่เสรมิใหม้ผีูร้วบรวมประเภททีม่แีผงจำาหนา่ยหอยใหม้ากขึน้	เกดิการแขง่ขนั

ของผู้รวบรวมมากขึ้น	ทำาให้ราคาที่ผู้เลี้ยงได้รับเพิ่มมากขึ้นจากการแข่งขันกันซื้อของผู้รวบรวม

	 คำาสำาคัญ	: หอยนางรม, โครงสร้างตลาด, กาญจนดิษฐ์

บทนำา
ปัจจุบันพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงหอยนางรมมากที่สุด

ของประเทศไทยอยู่ในบริเวณอำาเภอกาญจนดิษฐ์	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ด้านการตลาดหอยนางรม

ปัจจุบันมีการช่วยเหลือดูแลจากรัฐบาลทั้งทางตรง

และทางอ้อมค่อนข้างน้อย	 (สมคิด	ทักษิณาวิสุทธิ์,	

2548)	ทัง้ยงัขาดการศกึษาเรือ่งการตลาดอยา่งจรงิจงั	

ตลอดจนขาดการรวมกลุ่มของผู้ เลี้ ยงในการ 

ต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง	 ทำาให้การตลาดมี

ประสทิธภิาพต่ำา	ผลตอบแทนตอ่ผูเ้ลีย้งต่ำาลงตามไป	

เป็นเหตุให้ผู้ เลี้ยงไม่มีแรงจูงใจในการปรับปรุง

พัฒนาวิธีการเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น	 เมื่อ

พิจารณาการผลิตและการตลาดหอยนางรม	 มี 

แนวโน้มขยายตัวได้อีก	 ผลผลิตในปัจจุบันยังไม่ 

เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ	 ทำาให้  

หอยนางรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับหอยชนิด 

อื่น	ๆ	(นิพนธ์ 	ศิริพันธ์,	2546)	ในปัจจุบันการตลาด

นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก	

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 ของผู้ เลี้ยงย่อม 

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด	

ลูกหอยนางรมจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีตาม

ธรรมชาติ	 จึงสามารถเก็บเกี่ยวหอยนางรมได้ตลอด

เวลา	ทำาให้มีการจำาหน่ายหอยนางรมได้ตลอดทั้งปี	

(สมคิด	ทักษิณาวิสุทธิ์,	 2530)	 ทั้งยังเป็นสินค้าที่ 

ไม่ต้องการการแปรรูปมาก	หอยนางรมเป็นสินค้า

เกษตรที่มีน้ำาหนักมาก	 (มีน้ำาหนักเนื้อหอยน้อยกว่า

น้ำาหนกัเปลอืก)	ไมส่ะดวกในการขนสง่	เกบ็รกัษาได้

ไม่นาน	 ผู้รวบรวมมีการซื้อขายกันตลอดทั้งปี 	

กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเก็บเกี่ยวหอย

นางรมของผู้เลี้ยง	 การติดต่อประสานงานระหว่าง 

ผู้เลี้ยงกับผู้รวบรวม	การคัดขนาด	การขนส่ง	 การ

จำาหน่ายหอยสดของผู้รวบรวม	การทำาความสะอาด	

การแปรรปูเบือ้งตน้	และบรกิารตา่งๆ	ของผูร้วบรวม

ที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นพฤติกรรมทางการตลาด

ของผูร้วบรวม	ซึง่จะปฏบิตัอิยา่งไรหรอืเปลีย่นแปลง

อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะตลาดหรือโครงสร้าง

ตลาด	 และยังส่งผลถึงผลการดำาเนินงานทางการ

ตลาดอีกด้วย	

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

โครงสร้างตลาด	พฤติกรรม	และผลการดำาเนินงาน

ทางการตลาดของหอยนางรมในท้องที่อำาเภอ

กาญจนดษิฐ	์จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ีเพือ่ทราบลกัษณะ

ของตลาดหอยนางรมในท้องที่	 ช่วยวางแผนการ

พฒันาทางดา้นการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
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วิธีการวิจัย
1.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ข้อมูลที่ใช้ในการ

วิจัยประกอบด้วยข้อมูล	2	ส่วน	คือ

	 1.1	ข้อมูลทุติยภูมิ	 ใช้การรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร	โดยรวบรวมจากกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์

สถติกิารประมง	ศนูยส์ารสนเทศ	สว่นเศรษฐกจิการ

ประมง	สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ประมง	กรมประมง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

สำานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และประมง

อำาเภอกาญจนดิษฐ์	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝั่ง	 สุราษฎร์ธานี	 ตลอดจนเอกสารต่างๆ	ที่มี 

ผู้ศึกษาไว้	

	 1.2	ข้อมูลปฐมภูมิ	 เก็บข้อมูลจากผู้เลี้ยง	

และผูร้วบรวมจากการสมัภาษณโ์ดยใชแ้บบสอบถาม

ในพื้นที่	 4	ตำาบลของอำาเภอกาญจนดิษฐ์	คือ	ตำาบล

กะแดะ	ท่าทอง	พลายวาส	และตะเคียนทอง	ซึ่งใน	4		

ตำาบล	มีจำานวนผู้เลี้ยงหอยนางรมใกล้เคียงกันและ 

มวีธิกีารเลีย้งคลา้ยคลงึกนั	ทำาใหป้ระชากรมลีกัษณะ

ไม่ค่อยแตกต่างกัน	 จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 ซึ่งเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยทำาการสุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยง	

โดยกำาหนดโควตาตำาบลละ	 8	 ราย	 รวมจำานวน	32		

ตัวอย่าง		สัมภาษณ์ผู้รวบรวมทุกราย	จำานวน	13	ราย	

ใน	4	ตำาบลดังกล่าว

2.	วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	นำาข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถาม	รวมทัง้ขอ้มลูจากการพดูคยุกบัผูเ้ลีย้ง

หอยนางรมแบบสมัภาษณก์ลุม่	กลุม่ละประมาณ	2-3	

ราย	นำามาประมวลผลและวิเคราะห์ผล	ดังนี้

	 2.1	การวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา	ซึง่ประกอบ

ไปด้วย	การคำานวณ	ความถี่	 ร้อยละ	 เพื่อวิเคราะห์

กิจกรรมการผลิตและการตลาดหอยนางรม	

 2.2 การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง	พฤตกิรรมและ

ผลการดำาเนินงานทางการตลาด	มีรายละเอียดดังนี้	

โครงสร้างตลาดวิเคราะห์จากขนาดและ

จำานวนผูซ้ือ้ผูข้าย	การกระจกุตวัของผูซ้ือ้ผูข้าย	ความ

แตกต่างของสินค้า	และอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด

ของผู้ค้ารายใหม่

พฤติกรรมทางการตลาดวิ เคราะห์จาก

พฤติกรรมของผู้รวบรวม	 ได้แก่	 พฤติกรรมการ

กำาหนดราคา	กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์	และนโยบายสินค้า				

ผลการดำาเนนิงานทางการตลาด	วเิคราะหจ์าก

ผลการดำาเนินงานทางการตลาดหอยนางรมใน

ลักษณะต่าง	ๆ	คือ	ผลกำาไรในการประกอบการของ

หน่วยธุรกิจ	และคุณภาพของสินค้า		

ผลการวิจัย
ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	1)	โครงสร้างตลาด	

2)	 พฤติกรรมทางการตลาด	 และ	 3)	 ผลการ 

ดำาเนินงานทางการตลาด	 เนื่องจากโครงสร้างจะ

กำาหนดพฤติกรรมทางการตลาด	 แล้วพฤติกรรม

ทางการตลาดของผูท้ำาหนา้ทีก่ารตลาดในระดบัหนึง่	

ย่อมจะส่งผลถึงผลการดำาเนินงานทางการตลาด	 

ซึ่งจะเริ่มอธิบายโครงสร้าง	 ตามด้วยพฤติกรรม

ทางการตลาด	และผลการดำาเนินงานทางการตลาด

ของหอยนางรม	ดังนี้

  โครงสร้างตลาดหอยนางรม

เพื่อให้ทราบลักษณะของตลาดหอยนางรม 

ในระดับแหล่งผลิต	 จึงพิจารณาโครงสร้างตลาด 

โดยทัว่ไปจะพจิารณาจากจำานวนผูป้ระกอบการหรอื

ผูท้ำาหนา้ทีท่างการตลาดในระดบันัน้	การกระจกุตวั

ของตลาด	 ความแตกต่างของสินค้าที่ซื้อขาย	

อุปสรรคความยากง่ายหรือการกีดกันการเข้าออก

จากตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่	 (อำานวยเพ็ญ		

มนูสุข,	2527)	ดังต่อไปนี้

1.	ขนาดและจำานวนผู้ซื้อ	

ในอำาเภอกาญจนดิษฐ์	 มีผู้เลี้ยงหอยนางรม
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จำานวน	308	ราย	มีผู้รวบรวมเพื่อรับซื้อหอยนางรม	

รวม	13	ราย		มีรายใหญ่	2	ราย	เมื่อพิจารณาในด้าน 

ผู้ขายพบว่ามีจำานวนผู้ขายจำานวนมาก	 และมีการ 

กระจุกตัวต่ำามาก	ในด้านของผู้ซื้อ	การพิจารณาการ

กระจุกตัวจากปริมาณธุรกิจของผู้ซื้อแต่ละราย	ซื้อ

หอยจากผู้เลี้ยงเฉลี่ยในช่วงเวลาปกติ	 เป็นตัวแทน

ของขนาดธุรกิจของผู้ซื้อแต่ละราย	 จากการเรียง

ลำาดับจากผู้ซื้อที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ที่สุดลงมา	 มา

คำานวณโดยสามารถเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

 	CR	 =		ปริมาณธุรกิจของผู้ซื้อที่พิจารณา x	100

																ปริมาณธุรกิจของผู้ซื้อทั้งหมดในตลาด

		CR	 =			อัตราส่วนการกระจุกตัวของตลาด

โดยสามารถคำานวณค่าอัตราการกระจุกตัว	

(Concentration	Ratio)	3	รายใหญ	่หรอื	CR3	ไดเ้ทา่กบั 

0.60	แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีการกระจุกตัวปานกลาง	

ซึง่สรปุไดว้า่	มลีกัษณะโครงสรา้งแบบผูซ้ือ้รายใหญ่

น้อยราย มีผู้ซื้อรายใหญ่	2	ราย	มีผู้รวบรวมรายเล็กๆ	

กระจายอยู่ทั่วทุก	4	ตำาบล	ทำาให้การแข่งขันระหว่าง

ผู้รวบรวมมีน้อย	(ธัญญากร	ฤทธาภัย,	2554)

2.	ความแตกต่างของสินค้า

เนื่องจากหอยนางรมเป็นผลผลิตที่อาศัย

ธรรมชาติในการเลี้ยงเป็นหลัก	 สินค้าจึงไม่ค่อยมี

ความแตกต่างเมื่ออยู่ในลักษณะหอยสดที่มาจาก 

ผู้เลี้ยง	จึงพิจารณาจากการให้บริการของผู้รวบรวม

ที่มีแผงจำาหน่ายหอยนางรม	สามารถจำาหน่ายหอย

ให้แก่ผู้ค้าส่ง	ผู้ค้าปลีก	และจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

โดยตรง	 ได้แก่	 การให้บริการแปรรูปเบื้องต้นตาม

ความต้องการของผู้บริโภค	 เพื่อเพิ่มความสะดวก 

ในการบริโภค	สินค้าจึงมีความแตกต่างในช่วงจาก 

ผู้รวบรวมถึงผู้บริโภค

3.	อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด

อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้รวบรวม

แต่ละประเภทแสดงถึงความยากง่ายในการเข้าสู่

ตลาดของพ่อค้ารายใหม่ที่จะเข้าไปทำาการค้าใน

แต่ละระดับ	ตลาดหอยนางรมในระดับแหล่งผลิต	มี

รายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรคในการที่จะเข้าสู่ตลาด	

ดังนี้

	 3.1	สถานที่ในการประกอบธุรกิจ

	 จากการวจิยัพบวา่	สถานทีใ่นการประกอบ

ธุรกิจเป็นอุปสรรคประการหนึ่งสำาหรับผู้รวบรวม

รายใหมท่ีจ่ะเขา้ไปประกอบธรุกจิในตลาด	ผูร้วบรวม

ประเภทที่มีท่าขึ้นหอย	จะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม

แก่การรวบรวมหอยนางรมในปริมาณมาก	รวมถึง

ใช้รวบรวมสัตว์น้ำาชนิดอื่นด้วย	 และผู้รวบรวม

ประเภททีม่แีผงจำาหนา่ยหอยนางรมจะรวบรวมหอย

นางรมทีแ่ผงจำาหนา่ยหอยซึง่จะรวมตวักนัอยูบ่รเิวณ

หน้าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในตำาบลกะแดะ	ซึ่งเป็น

แหลง่ทีม่นีกัทอ่งเทีย่วมารบัประทานอาหารจำานวน

มาก

	 3.2	ประสบการณ์ในการทำาธุรกิจ	

	 ผู้รวบรวมในแหล่งผลิตมีประสบการณ์ใน

การคา้หอยทีแ่ตกตา่งกนั	คอื	มปีระสบการณน์อ้ยสดุ	

5	ปี	มากสุด	22	ปี	โดยมีค่าเฉลี่ยของผู้รวบรวมที่เข้า

มาทำาธุรกิจ	ประมาณ	18	ปี	 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเข้า

มาทำาธุรกิจค้าหอยนางรมแล้วมักทำาต่อไป	 ไม่ออก

จากธุรกิจง่ายๆ	 แต่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสุดนั้น 

ได้แยกตัวออกมาทำาธุรกิจเอง	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ผูร้วบรวมรายใหมท่ีเ่ขา้มาทำาธรุกจิอาจจะมเีครอืขา่ย

กับผู้ค้าในระดับต่อไปอยู่มาก	 จึงสามารถทำาเป็น

ธุรกิจของตนเองได้

	 3.3	ความรอบรู้ในการดำาเนินธุรกิจ

	 ผู้รวบรวมรายใหม่ที่จะเข้ามาดำาเนินธุรกิจ

ในตลาดจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับการค้า	ในด้าน

ต่าง	ๆ	 เป็นอย่างดี	ทั้งในเรื่องลักษณะของตัวสินค้า	

เนือ่งจากหอยนางรมเปน็สนิคา้ทีเ่กบ็รกัษาไดไ้มน่าน
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โครงสร้างตลาดหอยนางรมระดับแหล่งผลิต
ธัญญากร		ฤทธาภัย	และ	จำาเนียร	บุญมา

จึงต้องมีการจัดการกระจายสินค้าที่ดี	 นอกจากนี้	 

ในช่วงเทศกาลต่าง	ๆ 	เช่น	ปีใหม่	สงกรานต์	ตรุษจีน	

สารทจีน	 ตลาดจะมีความต้องการหอยนางรม 

มากขึ้นกว่าช่วงเวลาอื่น	ๆ	ในรอบปี	ผู้รวบรวมต้อง

วางแผนจัดสรรสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา

	 3.4	เงินทุน/อุปกรณ์

	 อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่สำาคัญของ 

ผู้รวบรวมรายใหม่ทั้งสองประเภทที่จะเข้าไปทำา 

การค้านั้น	 จะต้องมีเงินทุนสูง	 เนื่องจากจะต้องมี 

เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการซื้อหอยนางรมในแต่ 

ละวันเป็นจำานวนมาก	 รวมถึงอุปกรณ์ต่าง	ๆ	 เช่น	

ถุงมือ	ภาชนะ	กระสอบ	 เป็นต้น	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่

สิ้นเปลือง	

	 3.5	แรงงาน

	 นอกจากนี้ผู้รวบรวมประเภทที่มีท่าขึ้น

หอย	 จะต้องมีแรงงานที่ใช้ในการขนหอยนางรม	

แรงงานคัดขนาดหอยที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ	 มี

ประสบการณ	์	สว่นผูร้วบรวมประเภททีแ่ผงจำาหนา่ย

หอยจะใชแ้รงงานในการทำาสว่นประกอบสนิคา้	คอื	

เครื่องเคียงต่าง	ๆ

 พฤติกรรมทางการตลาดหอยนางรม

พฤติกรรมทางการตลาด	 จะพิจารณาจาก

พฤติกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการกำาหนดราคา

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์	 และนโยบายสินค้า	 (ศุภชาติ		

สุขารมณ์,	2530)	ดังต่อไปนี้

1.	พฤติกรรมการกำาหนดราคา

พฤติกรรมทางการตลาดของผู้ค้าที่ทำาหน้าที่

กำาหนดราคา	ทำาให้สามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้มี

อำานาจในตลาด	โดยตลาดหอยนางรมในระดบัแหลง่

ผลิต	ผู้ที่มีอำานาจในการกำาหนดราคาคือผู้รวบรวม	

ภาวการณท์ีใ่นตลาดมผีูซ้ือ้นอ้ยราย	ผูซ้ือ้เหลา่นัน้จงึ

สามารถควบคุมราคาของสินค้าไว้ได้	 แต่อำานาจใน

การกำาหนดราคาจะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ	 ราคาที่ผู้เลี้ยงได้

รับในปัจจุบันนั้นบางครั้งอาจมีการต่อรองกับผู้ซื้อ

อย่างไรก็ตามผู้ซื้อมีอำานาจในการกำาหนด

ราคาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น	 ในความเป็นจริงราคา

มาจากราคาตลาด	ไมม่ผีูใ้ดกำาหนด	หรอืใชร้าคาตลาด

เป็นเกณฑ์	 จะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และ

อปุทานซึง่เปน็ราคาทีม่กีารเปลีย่นแปลงนอ้ยมากมา

เป็นระยะเวลานาน

2.	กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

จากการวิจัยพบว่า	 ผู้รวบรวมแต่ละรายที่ทำา 

การค้าหอยนางรมจะมีกลยุทธ์ในการทำาให้ได้ลูกค้า

มากที่สุด	ผู้รวบรวมจะใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำาด้าน

คณุภาพหอยนางรมทีจ่ำาหนา่ยเปน็หลกั	โดยพจิารณา

ขนาด	และความสดของหอยนางรมก่อนจำาหน่าย 

ทุกครั้ง

3.	นโยบายสินค้า

จากการวิจัยพบว่า	 ผู้รวบรวมแต่ละรายที่ทำา 

การคา้หอยนางรมมวีธิกีารเพิม่มลูคา่ของหอยนางรม	

โดยผู้รวบรวมที่ค้าหอยนางรมจะมีการคัดขนาด 

หอยนางรมใหมอ่กีครัง้หลงัจากทีซ่ือ้จากผูเ้ลีย้ง	โดย

เฉพาะผู้รวบรวมที่มีแผงจำาหน่ายหอย	จะคัดขนาด

หอยทีซ่ือ้มาอกีครัง้กอ่นขายปลกีหนา้แผง	ซึง่จะวาง

กองหอยนางรมเรียงตามขนาดเล็ก	กลาง	และใหญ่	

เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อหอยนางรมได้ตามขนาด

ที่ต้องการและเป็นไปอย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 หาก 

ผู้บริโภครายใดต้องการแปรรูปสินค้าก็จะมีบริการ

แกะฝาหรือแกะเนื้อ	 ซึ่งพร้อมที่จะนำาไปบริโภค 

หรือประกอบอาหารได้	 แล้วบรรจุหอยนางรมใส่

บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 ใส่กล่องโฟม	 

ใสถ่งุแชน้่ำา	แลว้ใสน้่ำาแขง็เพือ่รกัษาคณุภาพความสด

ของหอยนางรม	นอกจากนี้ผู้รวบรวมประเภทนี้จะ

มบีรกิารจำาหนา่ยสว่นประกอบสนิคา้	คอื	เครือ่งเคยีง		

ที่ ใช้บริ โภคประกอบกับการบริ โภคหอยสด	 
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ประกอบด้วย	ยอดกระถิน	หอมแดงเจียว	กระเทียม

สด	เกลือ	พริกขี้หนูสด	ซอสพริก	มะนาว	และน้ำาจิ้ม

ซีฟู้ด	 บรรจุถุงพลาสติกเป็นชุดๆ	 1	 ชุด	 บริโภค 

กับหอยนางรมสดประมาณ	 5-10	 ตัว	 ส่วนกรณี 

ผูร้วบรวมทีม่ทีา่ขึน้หอย	จะจำาหนา่ยหอยในรปูแบบ

ขายส่งเป็นส่วนใหญ่	 จึงไม่มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในตัวสินค้า

 ผลการดำาเนนิงานทางการตลาดหอยนางรม

ผลการดำาเนินงานทางการตลาดหอยนางรม	

จะพิจารณาจากผลกำาไรในการประกอบการของ

หนว่ยธรุกจิ	และคณุภาพของสนิคา้	(Bain,	1968) ดงั

ต่อไปนี้

1.	ผลกำาไรในการประกอบการของหน่วย

ธุรกิจ

กำาไรของหน่วยธุรกิจจะถูกใช้เป็นตัววัดผล

การดำาเนินงานของหน่วยธุรกิจ	 โดยกำาไรของ 

ผู้รวบรวมทั้งประเภทที่	1	และผู้รวบรวมประเภทที่	

2	 จะได้จากราคาขายหักด้วยราคาที่ผู้เลี้ยงได้รับที่ 

รวมกับต้นทุนการตลาด

โดยผู้รวบรวมทั้งประเภทที่	1	และประเภทที่	

2	ที่ขายหอยนางรมในรูปแบบขายส่ง	 ราคาขายส่ง	

12.50	บาทต่อตัว	หักด้วยราคาที่ผู้เลี้ยงหอยได้รับ

ขนาดใหญ่	9.70	บาทตอ่ตวั	รวมกบัตน้ทนุการตลาด	

0.59	บาทต่อตัว	จึงมีกำาไรเฉลี่ย	2.61	บาทต่อตัว	และ

มีส่วนเหลื่อมการตลาด	3.20	บาทต่อตัว	(ตารางที่	1)	

จากส่วนเหลื่อมการตลาด	 ซึ่งหมายถึง	 

ส่วนต่างระหว่างราคาขายของผู้รวบรวมกับราคาที่

ผูเ้ลีย้งไดร้บั	เปรยีบเทยีบระหวา่งป	ี2551	และป	ี2553	

พบว่าส่วนเหลื่อมการตลาดของผู้รวบรวมที่ขายส่ง

หอยนางรมในปี	2551	มีส่วนเหลื่อมการตลาด	1.67	

บาทต่อตัว	และในปี	 2553	มีส่วนเหลื่อมการตลาด	

3.20	บาทต่อตัว	 เพิ่มขึ้น	 1.53	บาทต่อตัว	และจาก 

ผลกำาไร	คอื	สว่นตา่งระหวา่งราคาขายของผูร้วบรวม	

กับต้นทุนทั้งหมด	 เปรียบเทียบระหว่างปี	 2551	 

และปี	 2553	 พบว่ากำาไรของผู้รวบรวมที่ขายส่ง 

หอยนางรมในปี	2551	มีกำาไร	1.15	บาทต่อตัว	และ

ในปี	2553	มีกำาไร	2.61	บาทต่อตัว	เพิ่มขึ้น	1.46	บาท

ต่อตัว	 แสดงให้เห็นว่าผู้รวบรวมสามารถสร้าง 

ผลกำาไรในการทำาธุรกิจค้าหอยนางรมได้ค่อนข้างดี	

แสดงถึงผลการดำาเนินงานของหน่วยธุรกิจที่ดี

ตารางที่	1	 กำาไรของผู้รวบรวมที่ขายส่งหอยนางรมเปรียบเทียบ	 ปี	 2551	 และ	 ปี	 2553	 อำาเภอกาญจนดิษฐ์	 

	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                

(บาท/ตัว)

					รายการ
ปี	พ.ศ.

2551(1) 							2553(2)

					ราคาขาย 10.74 							12.50

					ราคาที่ผู้เลี้ยงได้รับ 9.07 								9.30

					ส่วนเหลื่อมการตลาด 1.67 								3.20

					ต้นทุนการตลาด 0.52 								0.59

					กำาไร 1.15         2.61

ที่มา	:	 (1)	ชวนพิศ	สิทธิมังค์,	2551

 (2)	ธัญญากร	ฤทธาภัย,	2554
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โครงสร้างตลาดหอยนางรมระดับแหล่งผลิต
ธัญญากร		ฤทธาภัย	และ	จำาเนียร	บุญมา

2.	คุณภาพของสินค้า

การพจิารณาการยกระดบัคณุภาพหอยนางรม

ของผู้ซื้อ	 พบว่า	 ผู้รวบรวมและผู้ค้าส่งพิจารณา

คณุภาพของหอยนางรมทีซ่ือ้	โดยดจูากความสดและ

ขนาดหอยนางรมเป็นหลัก	 ผู้รวบรวมจะพิถีพิถัน

เรื่องคุณภาพหอยนางรมก่อนจำาหน่ายมาก	จึงส่งผล

ให้ผู้เลี้ยงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้

ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น	 เช่น	 จากความต้องการ 

ของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคหอยนางรมที่มี

คณุภาพ	สด	สะอาด	เนือ้แนน่	ตวัใหญ	่จงึทำาใหผู้ผ้ลติ

ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้ได้ตามตลาดต้องการ

การอภิปราย
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า	 ตลาดหอยนางรม 

ในระดับแหล่งผลิต	 อำาเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 	 มีลักษณะโครงสร้างเป็นตลาด 

ผู้ซื้อรายใหญ่น้อยราย	 โดยมีอัตราการกระจุกตัว	

(Concentration	Ratio)	 3	 รายใหญ่	หรือ	CR3	 ได้

เท่ากับ	 0.60	 แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีการกระจุกตัว 

ปานกลาง	มผีูซ้ือ้รายใหญ	่2	ราย	การแขง่ขนัระหวา่ง

ผูซ้ือ้มนีอ้ย	การเขา้มาทำาธรุกจิของผูร้วบรวมรายใหม่

ทำาได้ไม่ยากนัก	หากเป็นผู้รวบรวมรายเล็ก	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อมีความสัมพันธ์กัน

อย่างแนบแน่น	ผู้เลี้ยงแต่ละรายขายหอยนางรมให้

แก่ผู้ซื้อไม่เกิน	 3	 ราย	 บางรายขายให้เฉพาะผู้ซื้อ 

เจา้ประจำาเทา่นัน้	การพจิารณาคณุภาพหอยนางรมที่

ซื้อ	ดูจากความสดและขนาดหอยนางรมเป็นหลัก	

เมื่อพิจารณาส่วนเหลื่อมการตลาด	 และ 

ผลกำาไรเปรยีบเทยีบระหวา่ง	ป	ี2551	และ	2553	แลว้

แสดงให้เห็นว่าผู้รวบรวมสามารถสร้างผลกำาไร 

ในการทำาธรุกจิคา้หอยนางรมไดค้อ่นขา้งด	ีแสดงถงึ

ผลการดำาเนินงานของหน่วยธุรกิจที่ดี

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องนี้มีข้อเสนอแนะว่า	 ควร 

ส่งเสริมให้มีผู้รวบรวมประเภทที่มีแผงจำาหน่าย 

หอยให้มากขึ้น	 เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำาหน่าย 

หอยนางรมให้แก่ผู้ เลี้ยง	 เกิดการแข่งขันของ 

ผู้รวบรวมมากขึ้น	ทำาให้ผู้บริโภครู้จักสินค้ามากขึ้น

นอกจากนี้ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

พื้นที่	 ศึกษาความต้องการของตลาดหอยนางรมที่

เกี่ยวกับลักษณะของสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ	จะได้

นำามาใช้ในการวิจัยและส่งเสริม	 เพื่อป้องกันปัญหา

สนิคา้ลน้ตลาดหรอืขาดแคลนสนิคา้	ซึง่มผีลกระทบ

ต่อราคาได้	 หรือส่งเสริมการจัดงานเทศกาลการ

บรโิภคหอยนางรมและสตัวน้์ำาประเภทอืน่	ๆ 	ในชว่ง

ที่มีปริมาณหอยนางรมมาก	เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ของ

ผู้บริโภค	 ในช่วงที่มีอุปทานหอยนางรมมากตาม

ธรรมชาต	ิในชว่งเดอืนมนีาคมถงึเดอืนกนัยายนของ

ทุกปี	เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณหอยนางรมมาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	 	 เชาวน์อารมณ์	 (EQ)	
และเชาวน์ทางจิต	(SQ)

Relationships	between	Individual	Creativity,	Emotional	Quotient	(EQ),	
and	Spiritual	Quotient	(SQ)	

เฉลิมชัย		กิตติศักดิ์นาวิน1

Chalermchai		Kittisaknawin

Abstract
This	research	was	aimed	to	(1)		investigate	the	relationships	between	the	individual	creativity,	Emotional	
Quotient	(EQ)	and	Spiritual	Quotient	(SQ)		(2)	to	Examined	factors	influencing		individual	creativity.	The	
researcher	utilized	quantitative	methods	in	carrying	out	a	survey	research.	The	quality	of		the	inventory	
(i.e.	individual	creativity	inventory,	Emotional	Quotient		inventory	and		Spiritual	Quotient	inventory)	used	
by	the	researcher	in	conjunction	with	an	evaluation	form	was	established	to	be	a	reliable	instrument	of	
research	for	collecting	data	from	194	civil	officials	or	employees	in	public	sector,	state	enterprise,	and	
private	sector	organizations.	Data	were	analyzed,	 formulated	and	tabulated	 in	the	forms	of	Pearson’s	
correlation	coefficient	and	stepwise	multiple	regression	analysis.	Findings	were	as	follows	:	(1)	In	respect	
to	individual	creativity,	the	researcher	found	that	was	positively	correlated	with	Spiritual	Quotient	(SQ)	
and	Emotional	Quotient	(EQ)	and	(2)	factoring	influencing	individual	creativity	were	Spiritual	Quotient	
(SQ)	and	Emotional	Quotient	(EQ).

	 Keywords	:	Creative thinking, EQ, SQ, innovation, management

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	(1)	ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล		เชาวน์อารมณ์	(EQ)	

และเชาวน์ทางจิต	 (SQ)	 (2)	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

1		อาจารย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	อ.ชะอำา	จ.เพชรบุรี		76120

	 Hatyai	Journal	9(1)	:	75-82

บทความวิจัย
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รูปแบบการสำารวจมีแบบประเมินประกอบด้วยแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	แบบประเมินเชาวน์

อารมณ์และแบบประเมินเชาวน์ทางจิตที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่ามีความเชื่อถือได้	 เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานองค์การภาครัฐ	ภาครัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชน	จำานวน	194	

คน	สำาหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิอนมุานคอื	สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัและการวเิคราะหก์ารถดถอย

พหแุบบขัน้ตอน		ผลการวจิยัพบวา่		(1)	ความคดิสรา้งสรรคข์องบคุคล	เชาวนอ์ารมณ	์(EQ)	และเชาวนท์างจติ	(SQ)	

มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน	(2)	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคือ	เชาวน์ทางจิต	(SQ)	และ

เชาวน์อารมณ์	(EQ)

คำาสำาคัญ	:	ความคิดสร้างสรรค์, เชาวน์อารมณ์, เชาวน์ทางจิต, นวัตกรรม, การบริหารการจัดการ

บทนำา
ในปจัจบุนัมผีูก้ลา่วถงึคำาวา่	ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ

นวตักรรมอยา่งแพรห่ลาย	เพราะความคดิสรา้งสรรค์

และนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำาคัญในความอยู่รอดและ

การเติบโตขององค์การในยุคโลกาภิวัตน์และการ

เปลี่ยนแปลง	 (Andriopoulos	 and	 Lowe,	 2000;	

Cumming	 and	 Oldham,	 1997;	 Kanter,	 1983;	

Tushman	 and	O’Reilly,	 1997;	Utterback,	 1994)			

ทำาให้ทุกบริบทของสังคมล้วนแต่กล่าวถึงความคิด

สร้างสรรค์	 เช่น	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 องค์การ

สรา้งสรรคห์รอืองคก์ารแหง่นวตักรรม		มหาวทิยาลยั

สร้างสรรค์	 งานวิจัยเชิงสร้างสรรค	์ เป็นต้น	 เพราะ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การเริ่มต้นจาก

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	 (Trompenaars	 and	

Hampden-Turner,	2010,	11)	ประกอบกับในช่วงที่

ผา่นมามผีูก้ลา่วขานกนัอยา่งมากมายถงึความสำาคญั

ของเชาวนอ์ารมณ	์(Emotional	Quotient	-	EQ)	ทีเ่ปน็

ปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จของบุคคล	 องค์การ 

และสังคม	 (วีระวัฒน์	 	ปันนิตามัย,	 2551)	 จากการ

ทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าเชาวน์อารมณ์	

(EQ)	มสีว่นสำาคญัตอ่ความคดิสรา้งสรรคข์องบคุคล	

(Goleman,	1995;	Cooper	and	Sawaf,	1997;	ทศพร	

ประเสริฐสุข,	 2542;	ผ่องพรรณ	 เกิดพิทักษ์,	 2542)		

นอกจากนี้แนวโน้มผู้บริหาร	นักวิชาการ	เริ่มหันมา

ใหค้วามสำาคญัเรือ่งเชาวนท์างจติ	(Spiritual	Quotient	

-	 SQ)	 	 เป็นเชาวน์หรือความฉลาดที่เกี่ยวกับความ

หมาย	คณุคา่ของชวีติ	การกระทำาและการดำาเนนิชวีติ

ทั้งมิติที่กว้างและลึกของบุคคล	 รวมทั้งเป็นสิ่งที่

ทำาให้เชาวน์ปัญญาหรือความฉลาดทางสติปัญญา	

(IQ)	และเชาวน์อารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์	

(EQ)	มีความสมบูรณ์	สามารถใช้เชาวน์ปัญญา	(IQ)

และเชาวน์อารมณ์	 (EQ)	 ได้อย่างสร้างสรรค์และ

เชาวนท์างจติหรอืความฉลาดทางจติ	(SQ)	เปน็ความ

ฉลาดขัน้สงูสดุ	(Zohar	and	Marshall,	2000)	จากการ

ทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าเชาวน์ทางจิต	

(SQ)	มสีว่นสำาคญัตอ่ความคดิสรา้งสรรคข์องบคุคล	

(Zohar	 and	Marshall,	 2000;	King,	 2008;	 ชวนะ	 

ภวกานันท์,	2544;	ชัยเสฏฐ์		พรหมาศรี,	2548)

	ด้วยความสำาคัญของความคิดสร้างสรรค์

เชาวนอ์ารมณ	์(EQ)	และเชาวนท์างจติ	(SQ)	ดงักลา่ว

ข้างต้น	 แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าว	 ทำาให้มีคำาถามที่ 

นา่สนใจวา่	ปจัจยัดงักลา่วมคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม	่

อยา่งไร	และปจัจยัอะไรทีส่ง่ผลหรอืมอีทิธพิลตอ่ความ

คิดสร้างสรรค์ของบุคคลในบริบทของไทย	ผู้วิจัยจึง

สนใจศึกษางานวิจัยนี้เพื่อตอบคำาถามดังกล่าว
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ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล		เชาวน์อารมณ์	(EQ)	และเชาวน์ทางจิต	(SQ)
เฉลิมชัย		กิตติศักดิ์นาวิน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์

อารมณ์	 (EQ)	 เชาวน์ทางจิต	 (SQ)	 และความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคล

2.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคล		

แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด
ความคดิสรา้งสรรคข์องบคุคล (individual 

creativity)

คำาวา่	“ความคดิสรา้งสรรค”์	และ	“นวตักรรม”	

มีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย	แม้ว่าทั้งสองคำามีการใช้สลับ

กันไปมาหรือใช้ในความหมายเดียวกันก็ตาม	 แต่ 

มโนทัศน์ของความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่น

และชดัเจนแตกตา่งจากแนวความคดิของนวตักรรม	

(innovation)	 โดยที่ความคิดสร้างสรรค์ เป็น 

กระบวนการระดบับคุคลหรอืทมี	ในขณะทีน่วตักรรม

คือกระบวนการระดับองค์การ	เป็นความสำาเร็จของ

การนำาความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบัติ	 (Amabile,	

1983;	Stein,	1974;	Woodman	et al.,	1993)	ความคิด

สร้างสรรค์	 (Creativity)	 มีผู้นิยามความหมายไว้ 

แตกต่างหลากหลาย	 เช่น	 อธิบายว่าความคิด

สร้างสรรค์เป็นรูปแบบของความคิดของมนุษย์ที่

หลากหลาย	 กล่าวคือ	 บุคคลสามารถคิดเรื่องใด 

เรือ่งหนึง่ไดห้ลากหลายมมุมอง	หลายประเดน็	ขยาย

ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	เป็นความคิดเชิงบวก	เช่น	

การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่	 เป็นต้น	 ซึ่งความคิด 

เหล่านี้เป็นทักษะขั้นสูงและกระบวนการทำางาน

อย่างเป็นขั้นตอนของสมอง	ประกอบด้วยการคิด

ริเริ่ม	การคิดเร็ว	(คิดอย่างคล่องแคล่ว)	การคิดอย่าง

ยืดหยุ่นและการคิดอย่างรอบคอบ	 ผู้ที่มีความคิด

สร้างสรรค์สามารถค้นหาความคิดใหม่จากข้อมูลที่

มีเดิมและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น	 หากพิจารณา

นิยามในมิติขององค์การความคิดสร้างสรรค์เป็น

กระบวนการของสิ่งแปลกใหม่หรือความคิดที่มี

ประโยชน์และเหมาะสมเพื่อที่จะใช้ในการแก้ไข

ปญัหาและเพิม่ประสทิธผิล		ความคดิสรา้งสรรคข์อง

บคุคล	(individual	creativity)	เปน็ปจัจยัสำาคญัในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความสำาเร็จขององค์การ	

(Amabile	et al.,	1996)

เชาวนอ์ารมณ	์(Emotional	Quotient	-	EQ)

เชาวน์อารมณ์	 (Emotional	Quotient	 -	EQ)		

หมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์

ของตนและผู้อื่นได้อย่างชาญฉลาด	 โดยเริ่มจาก 

ความตระหนกัรูจ้กัอารมณข์องตนเองและของผูอ้ืน่		

การสรา้งแรงจงูใจทีด่ใีหก้บัตนเอง		แสดงความเขา้ใจ

เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและทักษะทางสังคมที่ถูกต้อง

เหมาะสมกบักาลเทศะ	(วรีะวฒัน์	ปนันติามยั,	2546,	

Goleman,	1998)	วรีะวฒัน	์ปนันติามยั	(2552)	อธบิาย

ลักษณะของเชาวน์อารมณ์	 (EQ)	 ว่าเป็นผลร่วม 

จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและ

วฒันธรรม		เกีย่วขอ้งกบัวฒุอิารมณท์ีเ่จรญิสมวยัและ

บคุลกิภาพ	เรยีนรู/้ฝกึฝน/พฒันาได	้สามารถประเมนิ

ได้และมีหลายองค์ประกอบ	 โดย	Goleman	 (1995)	

เสนอว่าเชาวน์อารมณ์	(EQ)	มีองค์ประกอบ	5	ด้าน

คือ	 ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง	 (knowing	

one’s	emotions)	เป็นการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของ

ตนเองในแตล่ะชว่งเวลาหรอืสถานการณ	์	ดา้นทีส่อง

เปน็ดา้นการบรหิารอารมณต์นเอง	(managing	one’s		

emotions)	เปน็การบรหิารอารมณต์นเองและสามารถ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม	ด้านถัดมา

คอืดา้นการสรา้งแรงจงูใจตนเอง	(motivating	oneself) 

จูงใจและให้กำาลังใจตนเองไปสู่เป้าหมาย	 อดทน 

รอต่อความสำาเร็จ	 ด้านที่สี่เป็นด้านการตระหนักรู้

อารมณ์ของผู้อื่น	 (recogning	 emotions	 in	 others)		
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การรบัรู	้ความเขา้ใจรูส้กึและความตอ้งการของผูอ้ืน่		

และสดุทา้ยเปน็ดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่	(handling	

relationships)		เปน็การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์

กับผู้อื่นหรือทักษะทางสังคม		

Cooper	 and	 Sawaf	 (1997)	 เสนอว่า 

องค์ประกอบหนึ่งของเชาวน์อารมณ์	 (EQ)	 คือ	 

องค์ประกอบด้านความผันผวนทางอารมณ์เป็น 

องค์ประกอบที่ใช้เพื่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์		

ส่วน	Goleman	 (1995)	 เสนอว่า	องค์ประกอบหนึ่ง

ของเชาวน์อารมณ์	 (EQ)	คือด้านการสร้างแรงจูงใจ

ของตนเองเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความคิด

และการกระทำาอย่างสร้างสรรค์ 	 รวมทั้ งผู้มี  

เชาวน์อารมณ์	 (EQ)	สูงสามารถขจัดความเครียดที่

จะขดัขวางความคดิสรา้งสรรคข์องบคุคลได้	(ทศพร	

ประเสริฐสุข,	 2542)	 และผู้มีเชาวน์อารมณ์	 (EQ)	 

สูงจะเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์	 (ผ่องพรรณ	 

เกดิพทิกัษ,์	2542)	จากการทบทวนวรรณกรรมแสดง

ให้เห็นว่าเชาวน์อารมณ์	(EQ)	มีส่วนสำาคัญต่อความ

คิดสร้างสรรค์ของบุคคล	(Goleman,	1995;	Cooper	

and	 Sawaf,	 1997;	 ทศพร	 ประเสริฐสุข,	 2542;	

ผ่องพรรณ	เกิดพิทักษ์,	2542)	

เชาวน์ทางจิต	(Spiritual	Quotient	-	SQ)

เชาวน์ทางจิต	(Spiritual	Quotient	-	SQ)		เป็น

ความสามารถในการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อเตรียม

ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต	 เป็น 

ผู้สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นโอกาสของ 

ชีวิต	สามารถพัฒนาความสมดุลให้กับชีวิต	 เข้าใจ

อัจฉริยภาพสูงสุดของตนเองจากการใช้สมอง 

ทุกส่วนในการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 

(ธีระศักดิ์	 กำาบรรณารักษ์,	 2551)	ผู้มีเชาวน์ทางจิต	

(SQ)	ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่	 เพิ่มพลังสร้างสรรค์	 

(ชวนะ	ภวกานันท์,	 2544)	และเพิ่มระดับความคิด

สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม	(ชยัเสฏฐ	์พรหมศร,ี	2548)		

ระดับเชาวน์ทางจิต	 (SQ)	 เป็นเรื่องจำาเป็นอย่างมาก

เพราะเชาวน์ทางจิต	 (SQ)	 เกิดขึ้นภายในใจ	 เป็น

นามธรรม	 เป็นเรื่องคุณค่าของบุคคลและเกี่ยวกับ

ความตั้งใจของบุคคลที่ยอมรับสิ่งใหม่	 ช่วยเสริม

สรา้งความมัน่ใจ	สรา้งคณุคา่ใหก้บัตนเอง	และสรา้ง

วิสัยทัศน์ของบุคคล	 รวมทั้งการสร้างความคิด

สร้างสรรค์จากความสามารถคิดที่เป็นอิสระจาก

กรอบเดิมและสิ่งที่บุคคลทั่วไปยึดถือหรือยอมรับ	

(Zohar	 and	Marshall,	 2000)	 	King(2008)	 เสนอ 

องค์ประกอบของเชาวน์ทางจิต	 (SQ)	มี	 4	ด้านคือ	

ดา้นความคดิเกีย่วกบัการดำารงชวีติ	(critical	existential 

thinking)		เปน็การมองเหตผุลในการดำาเนนิชวีติและ

จดุหมาย		ความเขา้ใจตอ่ความจรงิของชวีติวา่	บคุคล

ดำารงชีวิตเพื่ออะไร	เป็นต้น		ผู้มีความสามารถด้านนี้

สูงจะมีทักษะด้านการวิเคราะห์	 สามารถจัดระบบ

ความคดิและแกไ้ขปญัหาตา่ง	ๆ 	ไดด้	ี		ดา้นทีส่องเปน็

ด้านความหมายของบุคคล	 เป็นความสามารถของ

บคุคลในการคน้หาความหมายและเปา้หมายในชวีติ		

รวมถงึการควบคมุหรอืสรา้งสรรคเ์พือ่ไปสูเ่ปา้หมาย		

ดา้นถดัมาคอื	ดา้นการตระหนกัรูภ้าวะเหนอืธรรมชาต ิ

(transcendental	 awareness)	การรับรู้ในเรื่องภาวะ

เหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถจับต้องได้	 ดังที่ทาง 

พุทธศาสนากล่าวถึง	 อำานาจจิตและการเข้าถึง 

พระนิพพาน	 เป็นต้น	 และด้านสุดท้ายคือด้าน 

ภาวการณ์มีสติ	 (conscious	 state	 expansion)	 เป็น

ความสามารถเข้าสู่ภาวะของการมีสติ	 ในทาง 

พุทธศาสนาเชื่อว่า	 การมีสติ เป็นพื้นฐานหรือ 

จดุเริม่ตน้ทีส่ำาคญัของการเจรญิปญัญาและการเขา้ใจ

หรือเข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตและโลก

สำาหรบับรบิทขององคก์าร	ผูท้ีม่เีชาวนท์างจติ	

(SQ)	 สูง	 จะสามารถสร้างความหมายในชีวิตตน 

ให้เหมาะสมกับงาน	 เกิดความสมดุลระหว่างชีวิต
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เฉลิมชัย		กิตติศักดิ์นาวิน

และการทำางาน	 เกิดความพึงพอใจในงาน	 สร้าง 

แรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์และผลงาน 

สูงขึ้น	(Zohar	and	Marshall,	2000)		ดังนั้น	โดยสรุป

การได้ว่า	เชาวน์ทางจิต	(SQ)	เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล

ต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	 (Zohar	 and	

Marshall,	 2000;	King,	 2008	 ;	ชวนะ	ภวกานันท์,	

2544;	ชัยเสฏฐ์	พรหมาศรี,	2548)

นอกจากนีง้านวจิยัของ	Dhinga,	Manhas	and	

Thakur	(2005)	แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธเ์ชงิบวก

ระหวา่งเชาวนอ์ารมณ	์(EQ)	และเชาวนท์างจติ	(SQ)	

เชาวน์อารมณ์	(EQ)

เชาวน์ทางจิต	(SQ)

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

วิธีการดำาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัย เชิ งปริมาณโดย 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสำ ารวจ 

กลุ่มตัวอย่าง	 อาศัยแบบประเมินเป็นเครื่องมือใน 

การวิจัย

	ตัวอย่างของการวิจัยนี้ 	 จำานวน	 194	 คน	

ประกอบด้วย	บุคลากรที่ทำางานในองค์การภาครัฐ	

จำานวน	 60	 คน	บุคลากรที่ทำางานในองค์การภาค

รัฐวิสาหกิจจำานวน	21	คนและบุคลากรที่ทำางานใน

องค์การภาคเอกชนจำานวน	108	คน

	แบบประเมนิสำาหรบัการวจิยันี	้ประกอบดว้ย	

แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	มีค่า

ความเชื่อถือได้ของแบบประเมิน	เท่ากับ	0.77	แบบ

ประเมนิเชาวนอ์ารมณ	์(EQ)	มคีา่ความเชือ่ถอืไดข้อง

แบบประเมินเท่ากับ	 0.83	และแบบประเมินเชาวน์

ทางจิต	 (SQ)	มีค่าความเชื่อถือได้ของแบบประเมิน	

เท่ากับ	0.88

ผลการวิจัย
	ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรต่างๆ	 โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

เพยีรส์นั	(ตารางที	่1)	พบวา่	ความคดิสรา้งสรรคข์อง

บุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	0.01	กับเชาวน์ทางจิต	(SQ)	เชาวน์

อารมณ์	 (EQ)	 อัตราเงินเดือนและประสบการณ์

ทำางานทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (r)	

เท่ากับ	0.302,	0.251,	0.225	และ	0.191	ตามลำาดับ	

และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์

เชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	กับ

อาย	ุและประสบการณก์ารทำางานในองคก์ารปจัจบุนั	

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r)	เท่ากับ	0.179	และ	

0.165	 	 ตามลำาดับ	 ส่วนเชาวน์ทางจิต	 (SQ)	 และ 

เชาวน์อารมณ์	 (EQ)	 มีความสัมพันธ์ เชิงบวก 

ต่อกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 มี 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r)	เท่ากับ	0.371

รูปที่	1		กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตารางที่	2		การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	

ตัวแปร B  Beta t R2 change

ค่าคงที่ 9.955 4.869**

เชาวน์ทางจิต	(SQ) .054 (1) .241 3.212** .091

เชาวน์อารมณ์	(EQ) .050 (2) .163 2.178*0 .023

Multiple	R	=.337 R2		=.114 Adjust	R2=.104		     F=11.749**

*			มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

ผู้วิจัยทำาการวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ของเชาวน์ทางจิต	(SQ)	และเชาวน์อารมณ์	(EQ)	ต่อ 

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	 โดยการวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุแบบขั้นตอน	 (stepwise	multiple	

regression	analysis)	ผลการวิเคราะห์	พบว่า	ปัจจัย

เชาวน์ทางจิต	 (SQ)	และเชาวน์อารมณ์	 (EQ)	 เป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	

ตารางที่	1		ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง	ๆ	

ตัวแปร M D GPA AGE TE OE SA EQ SQ

GPA 3.53 .34

AGE 29.650 6.710 .111

TE 7.36 6.560 .108 .876**

OE 5.18 5.270 .137 .701** 			.813**

SA 20713 17842 .063 .530** 		.534** .466**

EQ 56.660 2.790 .130 .08800 .1090 .01200 .172*0

SQ 124.8700 2.740 -.0250 -.050000 - .09000 	-.176*00 .00900 .371**

IC 19.630 4.230 -.0320 .179*0 		.191** .165*0 .225** .251** .302**

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05			**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01		GPA	หมายถึง	ผลการศึกษา		AGE	หมายถึง	อายุ
TE	หมายถึง	ประสบการณ์การทำางานทั้งหมด		SA	หมายถึง	อัตราเงินเดือน		OE	หมายถึง	ประสบการณ์การทำางานในองค์กร		
EQ	หมายถึง	เชาวน์อารมณ์		SQ	หมายถึง	เชาว์ทางจิต		IC	หมายถึง	ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

(ดงัตาราง	2)		กลา่วคอื	เชาวนท์างจติ	(SQ)	และเชาวน์

อารมณ์	 (EQ)	สามารถอธิบายความผันแปรหรือมี

อำานาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้

ถึงร้อยละ	11.4	หรือมีค่า	R2	 เท่ากับ	 0.114	อย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 สามารถแสดง

สมการการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล		

ได้ดังนี้

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	=	9.955	+	0.54	(เชาวน์ทางจิตหรือ	SQ)	+	0.050	(เชาวน์อารมณ์หรือ	EQ)
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ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล		เชาวน์อารมณ์	(EQ)	และเชาวน์ทางจิต	(SQ)
เฉลิมชัย		กิตติศักดิ์นาวิน

อภิปรายผล
ผลการศึกษานี้พบว่า	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	 เชาวน์ทางจิต	 (SQ)	

และเชาวน์อารมณ์	 (EQ)	มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ระหว่างกัน	 รวมทั้งเชาวน์ทางจิต	 (SQ)	 และ 

เชาวน์อารมณ์	 (EQ)	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ

พยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	 ซึ่ ง

สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยที่ทบทวน

วรรณกรรม	(Goleman,	1995;	Cooper	and	Sawaf,	

1997;	 ทศพร	 ประเสริฐสุข,	 2542;	 ผ่องพรรณ	 

เกิดพิทักษ์,	2542;	Zohar	and	Marshall,	2000;	King,	

2008;	ชวนะ		ภวกานนัท,์	2544;	ชยัเสฏฐ	์พรหมาศร,ี	

2548)

ข้อเสนอแนะ
ผลการศกึษานีพ้บวา่	เชาวนท์างจติ	(SQ)	และ

เชาวน์อารมณ์	 (EQ)	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ

พยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	 ผลการ

ศึกษานี้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่องค์การ	 เพื่อให้องค์การ

ไดบ้คุลากรทีม่เีชาวนท์างจติ	(SQ)	และเชาวนอ์ารมณ	์

(EQ)	 สูง	 นอกจากจะส่งผลดีต่อองค์การในด้าน 

ต่าง	ๆ	แล้ว	ยังทำาให้องค์การได้บุคลากรผู้มีความคิด

สร้างสรรค์	 รวมทั้งผลการศึกษานี้ยังเป็นประโยชน์

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและ

ประเทศ		กล่าวคือ		องค์การและสังคมมุ่งมั่นพัฒนา

เชาวน์ทางจิต	(SQ)	และเชาวน์อารมณ์	(EQ)	ให้แก่

ทรพัยากรมนษุย	์ยอ่มเสรมิสรา้งใหบ้คุคลเหลา่นีเ้ปน็

ผูม้คีวามคดิสรา้งสรรค	์	เปน็ผูส้รา้งสรรคน์วตักรรม

นำาไปสู่ความสำาเร็จของชุมชน	องค์การ	สังคม	และ

ประเทศในที่สุดนั่นเอง

	 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไปคอื	การวจิยั

ศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่นๆที่ส่งผลหรือมีความ

สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	 เช่น	

วฒันธรรมองคก์าร		ความไวว้างใจในองคก์าร		ความ

ยุติธรรมในองค์การ	ภาวะผู้นำา	นวัตกรรม	 เป็นต้น		

การศึกษาขยายขนาดตัวอย่างไปให้ครอบคลุม

องคก์ารภาครฐั		ภาครฐัวสิาหกจิ	และภาคเอกชนตาม

ลักษณะธุรกิจหรือกิจกรรม	 หรือศึกษาความคิด

สร้างสรรค์ในกลุ่มธุรกิจ	 เช่น	 ภาคอุตสาหกรรม	 

ภาคการคา้	และภาคบรกิาร	เปน็ตน้	รวมทัง้การศกึษา

เชื่อมโยงปัจจัยต่าง	ๆ	เช่น	วัฒนธรรมองค์การ	ความ

ไว้วางใจในองค์การ	ความยุติธรรมในองค์การ	ภาวะ

ผู้นำา	ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และ

การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ

องค์กร	เชาวน์ทางจิต	(SQ)	และเชาวน์อารมณ์	(EQ)	

เป็นต้น	 ว่าตัวแปรหรือปัจจัยมีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคลระดับใด
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วารสาร	หาดใหญ่	วิชาการ	เป็น	วารสาร	พิมพ์	เผย	แพร่	ผล	งาน	ทาง	วิชาการ	ทาง	ด้าน	มนุษยศาสตร์																												

สังคมศาสตร์		และ	วิทยาศาสตร์		ของ	มหาวิทยาลัย	หาดใหญ่		รวม	ทั้ง	สถาบัน	และ	หน่วย	งาน	อื่น	ๆ	ทั่ว	ประเทศ									

โดย	เน้น	สาขา	มนุษยศาสตร์	และ	สังคมศาสตร์	 ซึ่ง	จัด	พิมพ์	เป็น	ราย	 6	 เดือน	 (ปี	ละ	 2	 ฉบับ;	 ฉบับ	ที่	 1																											

มกราคม	 -	มิถุนายน,	ฉบับ	ที่	 2	กรกฎาคม	 -	ธันวาคม)	บทความ	ที่	ส่ง	มา	เพื่อ	พิจารณา	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	นี้	 

ต้อง	มีคุณค่า	ทาง	วิชาการ	อย่าง	เด่น	ชัด		ซึ่ง	ไม่	เคย	พิมพ์	เผย	แพร่	ใน	วารสาร	รายงาน	หรือ	สิ่ง	พิมพ์	อื่น	ใด	มา	ก่อน												 

และ	ไม่	อยู่	ระหว่าง	การ	พิจารณา	ของ	วารสาร	อื่น	ทุก	บทความ	ที่	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	นี้	 ได้	ผ่าน	การ	 

ตรวจสอบ	เชิง	วิชาการ	จาก	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ที่	กอง	บรรณาธิการ	เรียน	เชิญ	บทความ	ที่	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์		ผู้	เขียน	จะ 

ได้	รับวา	รสารฯ		จำานวน	2	เล่ม	พร้อม	ทั้ง	สำาเนา	บทความ	(reprint)	5	ชุด

ประเภท	ผล	งาน	ที่	ตี	พิมพ์

(1)	 บทความ	วิจัย	(Research	paper)	เป็น	ผล	งาน	ที่	เตรียม	จาก	ข้อมูล	ที่	ผู้	เขียนหรือ	กลุ่ม	ผู้	เขียน	ได้	ค้นคว้า	

วิจัย	ด้วย	ตนเอง

(2)	 บทความ	วิชาการ	ชนิด	อื่น	ๆ 	(Article)	ซึ่ง	แยก	เป็น	บทความ	ปริทัศน์	(Review	article)	ซึ่ง	เรียบ	เรียง 

จาก	การ	ตรวจ	เอกสาร	วิชาการ	ใน	สาขา	น้ัน	ๆ	และ	บทความ	พิเศษ	(Special	article)	 ซ่ึง	เสนอ	ความ	รู้	ท่ัว	ๆ	ไป	ใน	

ด้านมนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และ	วิทยาศาสตร์	ที่	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	ผู้	อ่าน

การเต	รี	ยม	ต้นฉบับ	บทความ

รบั	ต	ีพมิพ	์ผล	งาน	ทัง้	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	องักฤษ	ตน้ฉบบั	พมิพ	์ดว้ย	ตวั	อกัษร	Angsana	New	ภาษา	องักฤษ	

ขนาด	15	ภาษา	ไทย	ขนาด	15	พิมพ์	1	คอลัมน์	ใน	กระดาษ	ขนาด	A4	พิมพ์	หน้า	เดียว	เว้น	ขอบ	ซ้าย	ขอบ	ขวา	 

ขอบ	บน	และ	ขอบ	ล่าง	1.25	นิ้ว	ใช้	ระยะ	บรรทัด	แบบ	double-spacing	พร้อม	ระบุ	หมายเลข	หน้า	และ	บรรทัด	

ความยาวของ	เร่ือง		พร้อม	ตาราง	และ	ภาพ	ประกอบไม่	เกิน	15	หน้า	เม่ือ	จัด	ระยะ	บรรทัด	เป็น	แบบ	single-spacing

	 1.	ชื่อ	เรื่อง	(Title)	ควร	กะทัดรัด	ไม่	ยาว	จน	เกิน	ไป

	 2.	ชื่อ	ผู้	เขียน	(Authors)	ชื่อ	เต็ม-นามสกุล	เต็ม	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ		ของ	ผู้	เขียน	ครบ	ทุก	คน 

พรอ้ม	ตำาแหนง่	และ	สถาน	ที	่อยู	่สำาหรบั	ผู	้เขยีน	ที	่ใหก้าร	ตดิตอ่		ให	้ใส	่ที	่อยู	่โดย	ละเอยีด	พรอ้ม	หมายเลข	โทรศพัท/์

โทรสาร	และ	E-mail	address	ที่	สามารถ	ติดต่อ	ได้	และ	ใส่	เครื่องหมาย	ดอกจัน	กำากับ	ด้วย

	 3.	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	(Running	head)	กำาหนด	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	เพือ่	เปน็	หวั	เรือ่ง	แตล่ะ	หนา้	ของ	บทความ	ที	่พมิพ์

	 4.	บทคัดย่อ	(Abstract)	จะ	ปรากฏ	นำา	หน้า	ตัว	เรื่อง	มี	ความ	ยาว	ไม่	เกิน	250	คำา	บทคัดย่อ	ประกอบ	

ด้วยคำานำา	สั้น	ๆ	 ไม่	เกิน	 2	บรรทัด	ตาม	ด้วย	วัตถุประสงค์	หลัก	 วิธี	การ	วิจัย	โดย	ย่อๆ	ผล	การ	ทดลอง	และ 

	ผล	สรุป	บทคัดย่อมี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	การ	เขียน	บทคัดย่อ	ไม่	ใช้	หัวข้อ	และ	ย่อหน้า	โดย	ไม่	จำาเป็น

	 5.	คำา	สำาคัญ	(Keywords)	ให้	มี	คำา	สำาคัญ	เป็น	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	3-5	คำา

	 6.	เนื้อ	เรื่อง	(Text)	ใช้	หัวข้อ	ดังนี้

	 	 (1)	บทนำา	(Introduction)		เพือ่	อธบิาย	ถงึ	ความ	สำาคญั	ของ	ปญัหา	และ	วตัถปุระสงค	์ของ	การ	วจิยั	

รวม	ถงึการ	ตรวจ	เอกสาร	(Literature	review)	เพือ่	อา้งองิ	งาน	ใน	เรือ่ง	เดยีวกนั	ที	่ทำา	มา	แลว้	พรอ้ม	วตัถปุระสงค	์

ไว้	ในตอน	สุดท้าย	ของ	บทนำา	 การ	ตรวจ	เอกสาร	หลาย	ๆ	 เล่ม	 เขียน	แบบ	เชื่อม	ความให้	อ่าน	ต่อ	เนื่อง	กัน	 

ได้	ความ	หมาย	 ใช้	ระบบ	นาม	ปี	 (name-year	 system)	 เช่น	สมร	รัตน์	 แก้ว	นิล	 (2547)	พบ	ว่า	ปัจจุบัน	นี้	

คำาแนะนำาสำาหรับผู้เขียน



เกษตรกร	มี	อัตรา	การเป็น	หนี้	เพิ่ม	ขึ้น	 และ	เกษตรกร	ที่	ทำา	นา	มี	อัตรา	การ	เป็น	หนี้	สูง	กว่า	เกษตรกร	ที่	ทำา	สวน	 

สนอง	 โก	ศัล	วัฒน์	 (2548)	แสดง	ความ	เห็น	ว่า	การ	ให้	เกษตรกร	มี	อาชีพ	เสริม	มี	ส่วน	ทำาให้	การ	เป็น	หนี้	ลด	ลง  

บทความ	แต่ละ	เรื่อง	ที่	ใช้ไม่	ต้อง	แสดง	ราย	ละเอียด	มาก	เกิน	ความ	จำาเป็น

	 (2)	 วัสดุ	 อุปกรณ์	และ	วิธี	การ	 (Materials	 and	Methods)	หรือ	วิธี	การ	วิจัย	หรือวิธีการทดลอง	 

(Research	Procedures)	 อธิบาย	เคร่ือง	มือ	และ	วิธี	การ	วิจัย	ให้	ชัดเจน	 เขียน	แบบ	เรียง	ความ	 ย่อหน้า	 	เม่ือ	จบ 

	แต่ละ	หมวด		ใช้	หัวข้อ	ให้	น้อย	ท่ีสุด

	 (3)	ผล	การ	วิจัย	 (Results)	 เขียน	แบบ	เรียง	ความ	 เสนอ	ผล	การ	ทดลอง	อย่าง	ชัดเจน	ตรง	ประเด็น	 

ควร	มี	รูปภาพ	และ/หรือ	ตาราง	ประกอบ	การ	อธิบาย	ผล	ใน	ตาราง	และ	รูปภาพ	ต้อง	ไม่	ซำ้าซ้อน	กัน

รูปภาพ	และ	กราฟ	ใน	การ	ส่ง	ต้นฉบับ	ให้	แยก	ออก	จาก	เนื้อ	เรื่อง	โดย	ให้	มี	1	รูป	ต่อ	1	หน้า	คำา	บรรยาย	อยู่	

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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