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การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบกะทกรกป่า
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ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากกะทกรกป่า (Passiflora foetida L.)
ด้วยสารละลายเมทานอลความเข้มข้น 50, 75 และ95 เปอร์เซ็นต์ และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้ง การเจริญของ
เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ด้วยวิธี poisoned food technique ที่ระดับ ความเข้มข้น 5,000, 10,000,
15,000 และ 20,000 ppm โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา และค�ำนวณหาค่าร้อยละ
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา พบว่าในวันที่ 3, 5 และ 7 สารสกัดหยาบกะทกรกป่าที่สกัดด้วยสารละลายเมทานอล
ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น 20,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีที่สุด
แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อรา 0.80 ± 0.06, 1.20 ± 0.10, 1.40 ± 0.20 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการทดลองน�ำกะทกรกป่ามาใช้ในการทดสอบเชื้อรา
ในจานอาหารที่ผสมสารสกัดหยาบกะทกรกป่า ยังพบว่าเชื้อรายังคงมีการเจริญอยู่ ทั้งนี้อาจใช้ระดับความเข้มข้นที่ใช้ต�่ำ
หรือขึ้นอยู่กับชนิดของ ตัวท�ำลาย ดังนั้นจากผลการทดลองนี้ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของสาร หรือ
มีการทดลอง ที่ระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
ค�ำส�ำคัญ: กะทกรกป่า, สารสกัดหยาบ, โรคแอนแทรคโนส, การยับยั้งเชื้อ
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Abstract

This research aimed to study the efficiency of crude extracts from Passiflora foetida L. with 50,
75, and 95 percentage methanol solution concentration. and to inhibit the growth of Colletotrichum
gloeosporioides with the poisoned food technique with the crude extract concentration of 5,000,
10,000, 15,000 and 20,000 ppm by comparing the mean colonies diameter of the fungi and calculate
the percentage of inhibition. It was found that on the Day 3, 5 and 7, crude extracts from P. foetida
L. extracted with 95 percentage methanol solution at a concentration of 20,000 ppm can inhibit
the growth of C. gloeosporioides optimal for diameter colonies 0.80 ± 0.06, 1.20 ± 0.10, 1.40 ± 0.20
cm, respectively, which was significantly difference (p<0.05). Tests on Passiflora foetida L. extract
also showed that C. gleoosporioides continued to grow, possibly using a lower of the crude extract
or on the type of destroyer Therefore, from the results of this experiment, the factors affecting the
deterioration of substances should be studied. or experimenting at higher concentrations to increase
the efficiency of inhibiting the growth of fungi.
Keywords: Passiflora foetida L., Crude extract, Anthracnose, Inhibition

1. บทน�ำ

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) เป็นโรคพืช
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผลผลิ ต ทั้ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ ท�ำให้เกิดความสูญเสียกับพืชเศรษฐกิจ เช่น
ฝรั่ง มะนาว ส้มโอ กล้วย มะม่วง พริก มันส�ำปะหลัง
เป็นต้น โดยเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส
อยู่ในจีนัส Colletotrichum ท�ำให้ผลผลิตเน่าเสียอายุ
การเก็บเกี่ยวสั้น ไม่สามารถขนส่งระยะไกลได้ การระบาด
ของโรคเกิ ด ขึ้ น รวดเร็ ว และรุ น แรงในเขตที่ มี อุ ณ หภู มิ
ระหว่าง 27 – 32 °C และมีความชื้นสูงกว่า 95 เปอร์เซ็นต์
ซึ่ ง โรคแอนแทรคโนสในพื ช ตระกู ล พริ ก นั บ ว่ า เป็ น โรค
ที่ส�ำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกพริกเป็นอย่างมาก เพราะ
ถือว่าเป็นโรคประจ�ำตัวของพริกเลยก็ว่าได้ โรคนี้เกิดจาก
เชื้อรา Collectotrichum sp. โดยพบว่ามีอยู่ 4 ชนิด
ทีม่ กี ารเข้าท�ำลายพริก คือ C. gloespoloides, C. capcisi,
C. musae, และ C. acutatum โดยการเข้าท�ำลาย
ของเชื้อราแต่ละชนิดถือว่าเป็นการเข้าท�ำลายแบบแฝง
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(quiescent infection) ท�ำให้ไม่สามารถป้องกันก�ำจัด
ได้ทันท่วงที อีกทั้งโรคแอนแทรคโนสสามารถถ่ายทอด
ผ่านทางเมล็ดพันธุ์ ซึ่งท�ำให้เกิดการระบาดของเชื้อรา
สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสกระจายเข้าไปในแหล่งพื้นที่
ปลูกอืน่ ๆ ได้ (ธนวัฒน์ อัมรามร, 2549; กรมวิชาการเกษตร,
2555)
เชื้ อ ราสกุ ล Colletotrichum สาเหตุ โรค
แอนแทรคโนส พบว่ า มี ก ารแพร่ ก ระจายอยู ่ ทั่ ว โลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ได้มีการ
วิ เ คราะห์ ค วามหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ รา
สาเหตุ โรค แอนแทรคโนส ซึ่ ง แต่ ล ะสปี ชี ส ์ ที่ ส ามารถ
เข้าท�ำลายพริกแต่ละชนิด แต่ละวัยของพริก และส่วนต่าง ๆ
ของพริก ได้ต่างกัน ซึ่ง C. gloeosporioides เป็นชนิดที่
พบว่า มีการเข้าท�ำลายของพริกมากที่สุด สามารถเข้าท�ำลาย
ผลพริกได้ทุกวัย มักเข้าท�ำลายในผลอ่อนและผลที่แก่จัด
(ภวิกา บุณยพิพัฒน์, 2559) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
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ให้ กั บ ผลผลิ ต เป็ น จ� ำ นวนมาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
ผลพริกที่แก่จัด ซึ่งท�ำให้ผลพริกเน่าได้ในขณะที่ปลูกอยู่
ในแปลง หรือไม่แสดงอาการเน่าในแปลงปลูกแต่จะแสดง
อาการเน่าในโรงเก็บหรือในขณะที่ขนส่ง ท�ำให้ผลผลิต
ที่ก�ำลังจะท�ำการเก็บเกี่ยว หรือท�ำการเก็บเกี่ยวแล้ว และ
ผลผลิตที่ก�ำลังขนส่งเพื่อไปจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลท�ำให้ปริมาณ
และคุ ณ ภาพลดลง และไม่ เ ป็ น ที่ ต ้ อ งการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงจัดเป็นโรคที่เป็นปัญหา
ส�ำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย
ในปั จ จุ บั น เกษตรกรจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ส ารเคมี
ก�ำจัดเชื้อราทุกครั้งหลังการเก็บผลผลิต ซึ่งสารเคมีที่กลุ่ม
เกษตรกรไทยนิยมใช้ในการควบคุมโรคคือ การใช้สารเคมี
ที่ใช้ก�ำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมในกลุ่ม benzimidazole
fungicide ซึ่งสารเคมีในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
ในการแทรกซึมเข้าไปท�ำลายเชื้อรา C. gloeosporioides
ได้ดี แต่การที่เกษตรกรใช้สารเคมีประเภทดูดซึมนั้นเป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไปว่าท�ำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในพืช
ท�ำให้ผลผลิตที่ส่งออกสู่ตลาดถูกต่อต้านและถูกกีดกัน
ทางการค้า ด้วยเหตุผลในเรือ่ งความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
นอกจากนีก้ ารใช้สารเคมีอาจจะส่งผลให้เกิดความต้านทาน
สารเคมีของเชือ้ ราสาเหตุของโรคได้ ยิง่ เมือ่ ใช้ในอัตราความ
เข้มข้นสูง ก็อาจท�ำให้มีแนวโน้มเกิด การต้านทานสารเคมี
สูงขึ้น ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท�ำให้เกิด การเสียความสมดุลของระบบ
นิเวศ จึงได้มกี ารศึกษา และพัฒนาแนวทางการควบคุมโรค
เพื่อทดแทนวิธีการใช้สารเคมี โดยการศึกษาประสิทธิภาพ
ของสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่พบ
มากที่สุด ขึ้นมาทดแทนการใช้สารเคมี โดย วราภรณ์ สุทธิสา
และคณะ (2557) พบว่าการใช้สารสกัดจากข่า และสารสกัด
ตระไคร้หอม ที่ความเข้มข้น 20,000 µgml-1 ในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ได้ดีที่สุด

กรรณิการ์ ลาชโรจน์ และคณะ (2553) ได้แนะน�ำการใช้
น�้ำสมุนไพรจากกระเทียมในการป้องกันโรคแอนแทรคโนส
ในพริก ที่ระดับความเข้มข้น 50,000 µgml-1 พรชนก
จินดาวงษ์ และคณะ (2548) พบว่าการใช้สารสกัดว่านน�้ำ
(Acorus calamus L.) ในการยับยั้งการเจริญของโคโลนี
และ การยับยัง้ การงอกสปอร์ของเชือ้ รา C. gloeosporioides
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ดีที่สุด ขณะที่ ฮากีม
นิกาเร็ง และ อุสมาน เจ๊ะลาเตะ (2560) ศึกษาผลของ
สารสกัดหยาบจากใบทุเรียนเทศต่อการยับยั้ง การเจริญ
เติบโตของเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่เป็นสาเหตุ
ของโรคแอนแทรคโนส โดยตัวท�ำละลายที่ใช้สกัดสาร
มี 4 ชนิด คือ เมทานอล เอทิลอะซิเตท เฮกเซน และน�้ำ
โดยความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ คือ 5,000, 10,000
และ 15,000 ppm พบว่า สารสกัดหยาบในตัวท�ำละลาย
เอทิลอะซิเตท มีการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราเฉลี่ย
สูงที่สุด
จากข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จึ ง มี ค วามสนใจในการ
ท� ำ การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของพื ช ที่ มี ฤ ทธิ์ ต ้ า น
เชื้ อ รา C. gloeosporioides เพื่ อ ทดแทนการใช้
สารเคมีป้องกันก�ำจัดโรคแอนแทรคโนสในสภาพควบคุม
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพสารสกั ด
หยาบกะทกรกป่า (Passiflora foetida L.) ในการ
ยับยั้งเชื้อรา C. gloeosporioides โดยท�ำการศึกษา
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากกะทกรกป่า (Passiflora
foetida L.) ในสารละลายเมทานอล ในการยับยั้งเชื้อรา
C. gloeosporioides โดยเล็งเห็นประโยชน์ที่น�ำสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมี และ
เป็นการน�ำพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. อุปกรณ์และวิธีการ

2.1		 การเตรียมสกัดสารจากกะทกรกป่า
			 (1) น� ำ ต้ น กะทกรกป่ า มาล้ า งท� ำ ความ
สะอาด แล้วมาตัดเป็นท่อน ๆ ผึ่งให้แห้งสนิทจากนั้น
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น� ำ เข้ า ตู ้ อ บลมร้ อ น ใช้ อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นบดให้ละเอียดเป็นผงแล้วท�ำ
การสกัดหยาบโดยแชด้วยสารละลายเมทานอลในอัตราส่วน
1:10 บรรจุลงในภาชนะขวดแก้ว ปิดฝาให้สนิทแช่ทิ้งไว้
72 ชั่วโมง เพื่อให้สารในพืชละลายออกมา
			 (2) กรองแยกเอาชิน้ ส่วนพืชออก น�ำส่วน
ที่ เ ป็ น ของเหลวของสารสกั ด ไปท� ำ การระเหยเอาตั ว
ท�ำละลายออกด้วยเครื่อง Rotary Evaporator ที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส ท�ำการระเหยจนกระทั่งได้สารสกัด
จากนั้ น บรรจุ ส ารสกั ด ที่ ไ ด้ ใ นขวดสี ช า หุ ้ ม ด้ ว ยฟอยด์
เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อป้องการเสื่อมสภาพ
ของสารสกั ด เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ต ลอดการทดลอง (พรพนา
นาคสิงห์, 2550)
2.2		 การเตรี ย มสารสกั ด จากกะทกรกป่ า
ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ
			
ในการศึ ก ษาใช้ ค วามเข้ ม ข้ น 4 ระดั บ
คือ 5,000, 10,000, 15,000 และ 20,000 ppm (ฮากีม
นิกาเร็ง และอุสมาน เจ๊ะลาเตะ, 2560) โดยท�ำ stock
solution ที่มีความเข้มข้น200,000 ppm แล้วท�ำให้
เจือจางเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการทดสอบ และใช้น�้ำ
เป็นตัว control
2.3		 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการ
สกัดหยาบจากกะทกรกป่าในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา C. gloeosporioides โดยใช้วิธี poisoned
food technique
			
(1) การผสมสารสกัดหยาบกะทกรกป่า
กับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในความเข้มข้นต่าง ๆ
				 น�ำ stock solution ของสารสกัด
ในความเข้มข้น 200,000 ppm ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 9 มิลลิลิตร หลังจากนั้น
ผสมให้ เข้ า กั น โดยใช้ เ ครื่ อ ง Vortex mixer เทลงใน
จานเลี้ยงเชื้อ จะได้อาหารที่มีสารสกัดที่มีความเข้มข้น
20,000 ppm ส่วนค่า ความเข้มข้น 15,000, 10,000
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และ 5,000 ppm ก็ท�ำเช่นเดียวกัน คือ น�ำสารละลาย
มาจาก stock solution 200,000 ppm มาท�ำการเจือจาง
ให้เป็นความเข้มข้น 150,000, 100,000 และ 50,000 ppm
จากนั้นดูดสารสกัดหยาบอย่างละ 1 มิลลิลิตร ผสมกับ
อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA จะได้อาหารที่มีสารสกัดที่มีความ
เข้มข้น 5,000, 10,000 และ 15,000 ppm ส่วนการ
เลี้ ย งเชื้ อ ที่ ใช้ เ ป็ น ตั ว เปรี ย บเที ย บจะใช้ น�้ ำ กลั่ น ที่ ผ ่ า น
การนึ่งฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมลงในอาหาร
PDA 9 มิลลิลิตร แทนสารสกัดหยาบจากกะทกรกป่า
จากนั้นทิ้งอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมสารสกัดไว้ 1 วัน เพื่อให้
ผิวหน้าอาหารแห้ง เพื่อใช้ส�ำหรับปลูกเชื้อราที่เราต้องการ
ทดสอบ (วรลักษณ์ วงศ์วิวัฒน์, 2540)
			 (2) การปลูกเชื้อราลงบนอาหาร
				 น�ำเชือ้ ราบริสทุ ธิ์ C. gloeosporioides
ที่เตรียมไว้แล้วในจานเลี้ยงเชื้อระยะเวลา 5 วันมาใช้
โดยใช้ Cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร
เจาะเส้นใยของเชื้อราบริเวณรอบ ๆ เส้นใยเพื่อให้ได้
เส้นใยใหม่ที่ก�ำลังเจริญ จากนั้นใช้เข็มเขี่ยเชื้อย้ายชิ้นวุ้น
ไปวางบนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดหยาบจากกะทกรกป่า
ที่ระดับความเข้มข้นทั้ง 4 ความเข้มข้น ความเข้มข้นละ
3 ซ�ำ้ ซึง่ ในการวางชิน้ วุน้ ทีม่ เี ชือ้ ราให้วางบริเวณทีต่ รงกลาง
ของจานเลี้ยงเชื้อโดยความให้ด้านที่มีเชื้อราอยู่ด้านล่าง
แล้วบ่มเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน
2.4 การตรวจสอบและบันทึกผลการทดลอง
			
ตรวจผลการทดลองหลังจากที่วางชิ้นส่วน
ของเชื้อรา C. gloeosporioides ลงบนอาหาร PDA
ที่ผสมสารสกัดหยาบจากกะทกรกป่าที่ระดับความเข้มข้น
ทั้ง 4 ความเข้มข้น โดยท�ำการวัดการเจริญของเชื้อรา
บนอาหาร PDA โดยการวั ด ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
ของโคโลนีที่เจริญในแนวราบ โดยบันทึกผลการทดลอง
ที่ระยะเวลา 3, 5 และ 7 วัน จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้ไปคิด
ค่ า เฉลี่ ย เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของโคโลนี เชื้ อ ราด้ ว ยวิ ธี
Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความ

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
5
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ส�ำหรับค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรานั้นสามารถค�ำนวณได้จากสูตร
เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง = [(R1 –R2) / R1 ] x 100
R1 คือ ความยาวรัศมีโคโลนีของเชือ้ ราในจาน
				 ควบคุม
R2 คือ ความยาวรัศมีโคโลนีของเชือ้ ราในจาน
				 ทดสอบ
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สปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำ� ลังขยาย 400 เท่า พบลักษณะ
สปอร์เซลล์เดียว ใส ไม่มีสี รูปร่างทรงกระบอกหัวท้ายมน
(cylindrical) และสร้าง appressorium (รูปที่ 1)

3. ผลการทดลอง

3.1		 ก า ร ต ร ว จ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ ชื้ อ
Colletotrichum gloeosporioides
			 จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของเชือ้ รา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ในพริกพบว่าเชื้อรามีลักษณะการเจริญของเส้นใยในช่วงแรก
เป็นสีขาว เมือ่ เวลาผ่านไปจะเปลีย่ นเป็นสีขาวอมเทา สีเทา
ไปจนถึงสีดำ� ตามช่วงเวลาการเจริญของเชือ้ รา หลังจากนัน้
เชื้อราจะเริ่มสร้างกลุ่มสปอร์ (spore mass) บนโคโลนี
เมื่อตรวจดูลักษณะสปอร์ภายใต้กล้อง stereo microscope
ลักษณะของเส้นใยค่อนข้างหยาบ และเมือ่ ตรวจดูลกั ษณะ

รูปที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของเชื้อรา C. gloeosporioides (A) ลักษณะโคโลนีบน
อาหาร potato dextrose agar ระยะเวลา
3 วัน (B) ลักษณะโคโลนีบนอาหาร potato dextrose
agar ระยะเวลา 7 วัน (C) ลักษณะสปอร์ภายใต้กล้อง
stereo microscope (D) ลักษณะสปอร์ และลักษณะ
appressorium ที่ก�ำลังขยาย 400 เท่า
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3.2		 การหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อรา
			
สารสกั ด หยาบกะทกรกป่ า ที่ ส กั ด ด้ ว ย
สารละลายเมทานอลความเข้ ม ข้ น 50, 75 และ 95
เปอร์เซ็นต์ ในการยับยั้งการเจริญของโคโลนีของเชื้อรา
C. gloeosporioides ที่อายุการทดลองวันที่ 3, 5 และ 7
โดยการวัดการเจริญของเส้นใยเชื้อราที่เจริญบนอาหาร
potato dextrose agar (PDA) และหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยัง้
การเจริญของเชื้อราพบว่า ในวันที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุมสารสกัดหยาบกะทกรกป่าที่สกัดด้วยสารละลาย
เมทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ทีร่ ะดับความเข้มข้น
20,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
ได้ดีที่สุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 63.77 เปอร์เซ็นต์
รองลงมาได้ แ ก่ ส ารสกั ด หยาบกะทกรกป่ า ที่ ส กั ด ด้ ว ย
เมทานอลความเข้มข้น 95 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 15,000 ppm โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
56.52 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสารสกัดหยาบกะทกรกป่าทีส่ กัดด้วย
สารละลายเมทานอลความเข้มข้น 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์
ที่ระดับความเข้มข้น 5,000 ppm ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อราได้น้อยที่สุด มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 13.04
เปอร์เซ็นต์ (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 ผลการเจริญเติบโตของเชื้อรา
C. gloeosporioides บนอาหาร PDA ที่ผสมสาร
สกัดหยาบกะทกรกป่า เป็นเวลา 3 วัน
(A) 50% methanol 5,000 ppm. (B) 50%
methanol 10,000 ppm. (C) 50% methanol
15,000 ppm. (D) 50% methanol 20,000 ppm.
(E) 75% Methanol 5,000 ppm. (F) 75% Methanol
10,000 ppm.(G) 75% Methanol 15,000 ppm.
(H) 75% Methanol 20,000 ppm. (I) 95%
Methanol 5,000 ppm. (J) 95% Methanol
10,000 ppm. (K) 95% Methanol 15,000 ppm.
(L) 95% Methanol 20,000 ppm.
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ในวั น ที่ 5 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ควบคุ ม
สารสกัดหยาบกะทกรกป่าทีส่ กัดด้วยสารละลายเมทานอล
ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ทีร่ ะดับความเข้มข้น 20,000 ppm
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีที่สุด โดยมี
เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 73.33 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่
สารสกัดหยาบกะทกรกป่าทีส่ กัดด้วยสารละลายเมทานอล
ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ทีร่ ะดับความเข้มข้น 15,000 ppm
โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 65.93 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาร
สกัดหยาบกะทกรกป่าที่สกัดด้วยสารละลายเมทานอล
ความเข้มข้น 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น
5,000 ppm ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้น้อยที่สุด
มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 4.44 เปอร์เซ็นต์ (รูปที่ 3)
ในวั น ที่ 7 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ควบคุ ม
สารสกัดหยาบกะทกรกป่าทีส่ กัดด้วยสารละลายเมทานอล
ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น 20,000
ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีที่สุด
โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 75.44 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา
ได้แก่สารสกัดหยาบกะทกรกป่าที่สกัดด้วยสารละลาย
เมทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ทีร่ ะดับ ความเข้มข้น
15,000 ppm โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ 64.91 เปอร์เซ็นต์
ส่ ว นสารสกั ด หยาบกะทกรกป่ า ที่ ส กั ด ด้ ว ยสารละลาย
เมทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 ที่ระดับความเข้มข้น
5,000 ppm ยับยัง้ การเจริญเติบโตของ เชือ้ ราได้นอ้ ยทีส่ ดุ
มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 6.43 เปอร์เซ็นต์ (รูปที่ 4)
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รูปที่ 3 ผลการเจริญเติบโตของเชื้อรา
C. gloeosporioides บนอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัด
หยาบกะทกรกป่า เป็นเวลา 5 วัน (A) 50% methanol
5,000 ppm. (B) 50% methanol 10,000 ppm.
(C) 50% methanol 15,000 ppm. (D) 50%
methanol 20,000 ppm. (E) 75% Methanol
5,000 ppm. (F) 75% Methanol 10,000 ppm.
(G) 75% Methanol 15,000 ppm. (H) 75%
Methanol 20,000 ppm. (I) 95% Methanol 5,000
ppm. (J) 95% Methanol 10,000 ppm. (K) 95%
Methanol 15,000 ppm. (L) 95% Methanol
20,000 ppm.
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4. สรุปและอภิปรายผล

รูปที่ 4 ผลการเจริญเติบโตของเชื้อรา
C. gloeosporioides บนอาหาร PDA
ที่ผสมสารสกัดหยาบกะทกรกป่าเป็นเวลา 7 วัน
(A) 50% methanol 5,000 ppm. (B) 50%
methanol 10,000 ppm. (C) 50% methanol
15,000 ppm. (D) 50% methanol 20,000 ppm.
(E) 75% Methanol 5,000 ppm. (F) 75% Methanol
10,000 ppm. (G) 75% Methanol 15,000 ppm.
(H) 75% Methanol 20,000 ppm. (I) 95%
Methanol 5,000 ppm. (J) 95% Methanol
10,000 ppm. (K) 95% Methanol 15,000 ppm.
(L) 95% Methanol 20,000 ppm.

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

4.1		 อภิปรายผล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ ทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของสารสกั ด หยาบกะทกรกป่ า ในการ
ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ รา Colletotrichum
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก
และพืชหลายชนิด ทั้งพืชผัก ผลไม้ ไม้ดออกไม้ประดับ
พื ช ไร่ และธั ญ พื ช ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น การน� ำ วั ช พื ช มาใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ และเป็ น การก� ำ จั ด วั ช พื ช อี ก วิ ธี ห นึ่ ง
มี ร ายงานผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของสารสกั ด จาก
พืชหลายชนิดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา
C. gloeosporioides ได้แก่ว่านน�้ำ (ธารทิพย์ ภาสบุตร,
2546) ข่า ตะไคร้ และกระเทียม (วราพร สุทธิสา และคณะ,
2557) เปลือกทับทิม (พรพนา นาคสิงห์, 2550) ใบทุเรียน
(ฮากีม นิกาเร็ง และอุสมาน เจ๊ะลาเตะ, 2560) เจตมูล
เพลิงแดง และกระเจี๊ยบแดง สะเดา และ ยูคาลิปตัส
ในการทดลองนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของกะทกรกป่า
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides
สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ผลการทดลองพบว่าเมื่อท�ำ
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ
เชื้อราด้วยวิธี Poisoned Food Technique ที่ระยะเวลา
ในการทดสอบ 3, 5 และ 7 วัน สารสกัดหยาบกะทกรกป่า
ทีส่ กัดด้วยสารละลายเมทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์
มีประสิทธิภาพการยับยั้ง เชื้อราได้ดีที่สุด ที่ระดับความ
เข้มข้น 20,000 ppm โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราได้สูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการ
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รายงานของเยาวพา (2554) ทีไ่ ด้ทา� การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารสกัดจากกระทกรก, ตดหมูตดหมา, ครอบจักรวาล,
หญ้าขน และต้อยติ่ง ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย
เชื้อรา C. gloeosporioides
จากผลการทดลองน� า กะทกรกป่ า มาใช้ ใ น
การทดสอบเชื้ อ ราในจานอาหารที่ ผ สมสารสกั ด หยาบ
กะทกรก ยังพบว่าเชื้อรายังคงมีการเจริญอยู่ แสดงว่า
กะทกรกป่ า มี ส ารออกฤทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา
C. gloeosporioides ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต�่ า ทั้ ง นี้
อาจเนื่องจากสารสกัดจากกะทกรกป่าเป็นสารที่เสื่อมสภาพ
ได้ง่าย ความไม่เสถียรของสารอาจท�าให้ประสิทธิภาพของ
สารเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่าง ๆ หรือขึ้นอยู่กับชนิด
ของตัวท�าลาย ระดับความเข้มข้นที่ใช้ และชนิดของเชื้อรา
ที่ใช้ในการทดลอง ดังนั้นจากผลการทดลองนี้ควรศึกษา
ถึ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเสื่อมสภาพของสาร หรือมีก าร
ทดลองทีร่ ะดับ ความเข้มข้นทีส่ งู ขึน้ ทดสอบกับสารละลาย
ชนิดอื่น ทดสอบกับเชื้อชนิดอื่น หรือน�าไปใช้ร่วมกันกับ
สารสกัดจากพืชชนิดอืน่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการยับยัง้
การเจริญของเชื้อรา
4.2 สรุปผลการทดลอง
จากการน� า สารสกั ด หยาบกะทกรกป่ า
ที่ ส กั ด ด้ ว ยสารละลายเมทานอลที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น
50, 75 และ 95 เปอร์เซ็นต์ มาผสมในอาหาร potato
dextrose agar (PDA) ที่ระดับความเข้มข้น 5,000,
10,000, 15,000 และ 20,000 ppm แล้ ว ทดสอบ
การเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ที่ระยะเวลา
ในการทดสอบ 7 วัน โดยบันทึกผลการทดลองในวันที่
3, 5 และ 7 สกัดหยาบกะทกรกป่าที่สกัดด้วยเมทานอล
ความเข้ ม ข้ น 95 เปอร์ เซ็ น ต์ ที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น
20,000 ppm สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ รา
C. gloeosporioides ได้ดีที่สุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีที่สุดในวันที่ 3, 5

และ 7 คือ 63.77, 73.33 และ 75.44 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ
จากผลการทดลองการน�ากะทกรกป่ามาใช้ในการทดสอบ
การยับยั้งเชื้อรา C. gloeosporioides ยังพบว่าเชื้อรา
ยังคงมีการเจริญอยู่ ซึ่งสารสกัดหยาบจากกะทกรกป่า
ยังไม่สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา C. gloeosporioides
ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจใช้ระดับ ความเข้มข้นที่ใช้ต�่า หรือ
ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวท�าลาย ดังนั้นจากผลการทดลอง
นี้ มีก ารทดลองที่ ร ะดั บ ความเข้ มข้ น ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา

5. เอกสารอ้างอิง

กรรณิการ์ ลาชโรจน์ และ สิรี สุวรรณเขตนิคม. (2553).
การจัดการโรค-ศัตรูพืช และอาการผิดปกติของ
พริก. เชียงใหม่: บริษัท ทรีโอแอดเวอร์ไทซิ่ง
แอนด์มีเดีย จ�ากัด.
ธนวัฒน์ อัมรามร. (2549). พริกผักกินผลร้อนแรงแห่งปี.
เคหการเกษตร, 30(4), 70-90.
ธารทิพย์ ภาสบุตร. (2540). ผลของสารสกัดจากพืช
บางชนิดที่มีต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ของมะม่วง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, ก�าแพงแสน. 85 น.
พรชนก จินดาวงษ์, วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล, ชัยณรงค์
รัตนกรีฑากุล, ประสาท กิตตะคุปต์ และ จงรักษ์
แก้ ว ประสิ ท ธ์ . (2548). การคั ด เลื อ กวิ ธี
การทดสอบสารสกั ด ในการควบคุ ม เชื้ อ รา
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสหลังการเก็บเกีย่ วของมะม่วง.
กรุงเทพฯ. 361-368.
พรพนา นาคสิงห์. (2550). ผลการยับยั้งเชื้อราของส่วน
สกั ด เอทานอลจากเปลื อ กผลทั บ ทิ ม ต่ อ เชื้ อ
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของพริก. ปัญหาพิเศษระดับ

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร. คณะเกษตร ก�ำแพงแสน, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
ภวิกา บุณยพิพัฒน์. (2559). กระบวนการเข้าท�ำลายของ
เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
สาเหตุ โรคแอนแทรคโนสบนใบมะม่ ว งพั น ธุ ์
น�้ำดอกไม้สีทองและ การควบคุมโรคด้วยสาร
ฆ่าเชื้อรา. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์,
3(4), 49-55.

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

10
วราภรณ์ สุทธิสา, ภานุวัฒน์ เทพค�ำราม, วัชรา กาญจนรัช
และ พนิดา อริมัตสึ. (2557). ประสิทธิภาพของ
สารสกัด จากพืชสมุนไพรไทยในการควบคุม
เชื้ อ รา Colletotrichum sp. สาเหตุ โรค
แอนแทรกโนสของมะม่วง. แก่นเกษตร, 42(1),
665-670.
ฮากีม นิกาเร็ง และ อุสมาน เจ๊ะลาเตะ. (2560). ผลของ
สารสกัดหยาบจากใบทุเรียนเทศต่อการควบคุม
เชื้อรา Colletotrichum sp.. มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์. 1-4.

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
11

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์
เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra
Design and Development in Mathematics Instructional Media
of Volume of Geometric Figures
Using GeoGebra Application
ธมกร อินทร์งาม ณัฐชา ทิพย์วงศ์ ณิชกุล มีรอด นพรัตน์ สุริโย เบญจมาศ จงอนุรักษ์
เบญจรัตน์ พุทธรักษา ปิยวัฒน์ เนียมมาลัย* และ กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
Tamagorn Inngam, Nassha Thipwong, Nitchakun Meerod, Nopparat Suriyo,
Benchamas Chonganuruk, Bencharat Phuttharaksa,
Piyawat Neammalai* and Kanokrat Jirasatjanukul
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University
*

Email: piyawat.nea@mail.pbru.ac.th; Email : Kanokrat.jir@mail.pbru.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ออกแบบและพัฒนาสือ่ การสอนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต
ด้วยโปรแกรม GeoGebra โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ออกแบบสือ่ การสอนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต
ด้วยโปรแกรม GeoGebra 2) พัฒนาสือ่ การสอนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra
ผลจากการด�ำเนินการวิจัย การออกแบบ ประกอบด้วย ส่วนน�ำ ส่วนชี้แจงบทเรียน ส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ส่วนเมนูเนื้อหาย่อย ส่วนเนื้อหา ส่วนแบบฝึกหัด ส่วนสรุปบทเรียน ส่วนแบบทดสอบ ออกแบบด้วยการเขียนสตอรี่บอร์ด
จากนั้นน�ำไปสู่การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra หลังจาก
การพัฒนา มีการด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการแสดงผล เพื่อให้สื่อที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพท�ำงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้และสามารถน�ำไปใช้เป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ได้
ค�ำส�ำคัญ: การออกแบบและพัฒนา, สื่อการสอน, สตอรี่บอร์ด, การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต, GeoGebra
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Abstract

This research aims to design and develop instructional material for mathematics on the volume
geometry with GeoGebra program aims to: 1) design in mathematics instructional media of volume of
geometric figures using GeoGebra application and 2) development in mathematics instructional media
of volume of geometric figures using GeoGebra application. The results of the research and design are
as follows: Title, Introduction, Objectives, Menus, Content, Practice, Summary, and Test. Design with
storyboarding led to developing mathematics teaching materials on calculating the geometric volume
with the GeoGebra program. The development of a display validation was performed for the developed
media to be effective for its intended purpose and be used as a teaching aid for mathematics.
Keywords: Design and development, Teaching materials, Storyboards, Volume of geometric figures,
GeoGebra

1. บทน�ำ

ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ ที่ เข้ ามามีบ ทบาทในการศึก ษามากยิ่งขึ้น
(คณิศร จี้กระโทก, จีรนันท์ ล้อดงบัง และ รวี เวธิตะ,
2560) มีการน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้ทันกับยุคสมัย ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อม สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ด้วยการใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้รับการพัฒนา
มาจากห้องเรียนและนอกห้องเรียนการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ ต่างๆ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งในรายวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส�ำคัญ ในการด�ำรงค์ชีวิต
เนื่องจากคณิตศาสตร์มีประโยชน์ใน การด�ำรงชีวิตและ
ช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้คณิตศาสตร์จึงเป็น
วิชาพืน้ ฐานในหลักสูตรแกนกลางซึง่ ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 จึ ง มุ ่ ง พั ฒ นา
ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ ประกอบด้วยความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
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ในการสื่ อ สาร ความสามารถในการใช้ ทั ก ษะชี วิ ต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560)
การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ด้วยคณิตศาสตร์ด้วยสื่อเทคโนโลยี โปรแกรม GeoGebra
เป็ น สื่ อ โปรแกรมหนึ่ ง ที่ ช ่ ว ยลดระยะเวลาครู ผู ้ ส อนได้
เป็นอย่างดี ช่วยท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจในเนือ้ หาทีส่ อนได้มากยิง่ ขึน้
ซึ่งโปรแกรม GeoGebra เป็นโปรแกรมส� ำเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์แบบพลวัต สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพีชคณิต
เรขาคณิ ต มี ค� ำ สั่ ง ในการสร้ า งที่ ห ลากหลาย เป็ น สื่ อ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ เรี ย น ดั ง นั้ น โปรแกรม GeoGebra
จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
รวมทั้งยังใช้งานได้หลายภาษาตามค�ำสั่งของเครื่องมือ
(ชัญญา อุทิศ, 2557) อีกทั้งจากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า
การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการจัดการเรียนการสอน
ทางคณิตศาสตร์ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง ทนงศักดิ์ กันใส (2563) ได้ศึกษาวิจัย
การใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า
โปรแกรม GeoGebra ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จากผลการศึกษาวิจัย
ของ สุทิน บับภาวะตา (2558) ที่ศึกษาวิจัยผลของการ
ใช้ โ ปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูทางคณิตศาสตร ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต
เรือ่ ง ความสัมพันธระหวา งรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ
ทีม่ ตี อ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ได้กล่าวว่า การใช้
โปรแกรม GeoGebra มาเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่เป็นโปรแกรมที่ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ช่วยอธิบาย
นักเรียนให้เห็นภาพได้ชัดเจนโดยเฉพาะความแตกต่าง
ของภาพสองมิติและสามมิติสามารถที่จะเขาใจไดเร็วขึ้น
และที่สําคัญยังสามารถจะทดลองปรับ คาตาง ๆ ไดตาม
ตองการในลักษณะที่แตกตางกันไป
นอกจากโปรแกรม GeoGebra ที่ มี ค วาม
เหมาะสมในการน�ำมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์แล้วนั้น หลักการที่ส� ำคัญในการออกแบบ
และพัฒนาสื่อการสอนหรือ การออกแบบการเรียนรู้ก็เป็น
เรื่องที่ส�ำคัญในการพัฒนาสื่อ โดยหลักการออกแบบสื่อ
การเรียนรู้ต้องค�ำนึงถึง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะ
ผู้เรียน ความเหมาะสกับวัย ความสนใจ ระดับชั้น ทักษะ
พื้ น ฐาน ประสบการณ์ ข องผู ้ เรี ย น รู ป แบบ การเรี ย น
การสอนและการเรียนรู้ และเพื่อให้สามารถออกแบบและ
พัฒนาสื่อได้อย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน การเขียนโครงร่าง
(Story Board) เนือ่ งจากการเขียนสตอรีบ่ อร์ดคือ การเขียน
กรอบเรื่องราว มีการระบุชัดเจนว่า ในแต่ละฉาก แต่ละ
หน้ า จอ ประกอบด้ ว ยอะไรบ้ า ง เช่ น ข้ อ ความภาพ
หรื อ เสี ย ง สื่ อ ประกอบ อย่ า งเป็ น ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนอะไร
ก่อนหลัง
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นถึงความส�ำคัญ
ในส่งเสริมการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง

การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยการออกและพัฒนา
สื่อการสอน ด้วยโปรแกรม GeoGebra

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ออกแบบสื่ อ การสอนคณิ ต ศาสตร์
เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra
2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง
การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

3.1		 กลุ่มเป้าหมาย
			 กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ
ผู ้ เชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ การสอน
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการใช้ โ ปรแกรม GeoGebra โดยมี
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จ�ำนวน 5 ท่าน โดยใช้วิธี
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
			 ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอนคณิตศาสตร์
เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra
			 ตั ว แปรตาม คื อ ผลการประเมิ น ความ
เหมาะสมของสื่ อ การสอนคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การหา
ปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
			 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อการสอน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ โปรแกรม GeoGebra และ
แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อ
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
			 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยค่ า ที่ ป ระเมิ น ได้ ม า
เทียบเกณฑ์การประเมินความเหมาะสม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่าลิเคิอร์ท 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้
			 5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
			 4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
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			 3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
			 2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
			 1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
			 การแปลความหมายของระดั บ คะแนน
ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เชาว์ อินใย
(2541) โดยมีรายละเอียดดังนี้
			 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด
			 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมมาก
			 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมปานกลาง
			 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมน้อย
			 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมน้อยที่สุด
3.5 ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
			 การด�ำเนินการวิจัยเรื่อง การออกแบบ
และพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาตร
รูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra แบ่งออกเป็น
2 ระยะ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 การออกแบบ และระยะที่ 2 การพัฒนา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
		 ระยะที่ 1 การออกแบบสื่ อ การสอน
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การหาปริ ม าตรรู ป เรขาคณิ ต
ด้วยโปรแกรม GeoGebra
		 1) ศึกษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 2) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาเรื่ อ งการ
หาปริมาตรรูปเรขาคณิต
		 3) วิเคราะห์โครงสร้างเนือ้ หา องค์ประกอบสือ่
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		 4) ร่างล�ำดับเนื้อหา
		 5) ออกแบบสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง
การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต
		 6) เขี ย นแผนโครงเรื่ อ ง (Storyboard)
โดยมีองค์กอบของด้านเนื้อหาประกอบด้วย 8 ส่วน คือ
ส่ ว นน� ำ (Title) ส่ ว นชี้ แจงบทเรี ย น (Introduction)
ส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) ส่วนเมนู
เนื้ อ หาย่ อ ย (Menus) ส่ ว นเนื้ อ หา (Content) ส่ ว น
แบบฝึกหัด (Practice) ส่วนสรุปบทเรียน (Summary)
ส่วนแบบทดสอบ (Test)
		 ระยะที่ 2 การพั ฒ นาสื่ อ การสอน
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การหาปริ ม าตรรู ป เรขาคณิ ต
ด้วยโปรแกรม GeoGebra
		 1) น�ำโครงเรื่อง (Storyboard) ไปพัฒนา
สือ่ การสอนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต
		 2) เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ท�ำการตรวจ
สอบความถูกต้องในการแสดงผล
		 3) ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่านตรวจ
ประเมินความเหมาะสมของสื่อ
		 4) สรุปผลการประเมิน

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

ผลการด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ตอน
ตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1		 ผลการออกแบบสือ่ การสอนคณิตศาสตร์
เรื่ อ ง การหาปริ ม าตรรู ป เรขาคณิ ต ด้ ว ยโปรแกรม
GeoGebra
			 จากการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง เนื้ อ หา
องค์ประกอบ น�ำมาสู่การออกแบบ และน�ำมาเขียนแผน
โครงเรื่อง (Storyboard) สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
15

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1) หน้าจอแสดงผล ส่วนน�ำ

(2) หน้าจอแสดงผลชี้แจงบทเรียน

(3) หน้าจอแสดงเมนูเนื้อหาย่อย

รูปที่ 1 แผนโครงเรื่อง (Storyboard)
4.2 ผลการพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์
เรื่ อ ง การหาปริ ม าตรรู ป เรขาคณิ ต ด้ ว ยโปรแกรม
GeoGebra
			 น�ำผลจากการออแบบมาพัฒนาเป็นสื่อ
การสอนด้วยโปรแกรม GeoGebra แสดงภาพหน้าจอได้
ดังรูปที่ 2
(4) หน้าจอแสดงเนื้อหา
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ก็จะท�ำการทดสอบเช่นเดิมจนปัญหาหมดไป และน�ำไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับ
การสอนคณิตศาสตร์และการใช้โปรแกรม GeoGebra
โดยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จ�ำนวน 5 ท่าน ประเมิน
ความเหมาะสมของสื่อ ดังแสดงในตารางที่ 1

(5) หน้าจอแสดงผลแบบทดสอบ

ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของสื่อการสอน
		 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต
		 ด้วยโปรแกรม GeoGebra
รายการประเมิน

(6) หน้าจอแสดงผลแบบฝึกหัด
รูปที่ 2 ผลการพัฒนาสื่อการสอน
หลังจากพัฒนาสื่อการสอนตาม storyboard
แล้ ว นั้ น ขั้ น ตอนต่ อ มาคณะผู ้ วิ จั ย ท� ำ การตรวจสอบ
ความถูกต้องในการแสดงผล ทดสอบว่ามีเนื้อหาสมบูรณ์
ตาม storyboard ที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็น
การทดสอบหาข้อผิดพลาดของสือ่ เพือ่ ให้สอื่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้
มีประสิทธิภาพท�ำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
ทั้ ง นี้ ใ นการทดสอบในแต่ ล ะส่ ว นหากมี ป ั ญ หาเกิ ด ขึ้ น
จะกลับไปแก้ไขในส่วนที่พบว่ามีปัญหาและ เมื่อเสร็จแล้ว
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ส่วนน�ำ
ส่วนชี้แจงบทเรียน
ส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ส่วนเมนูเนื้อหาย่อย
ส่วนเนื้อหา
ส่วนสรุปบทเรียน
ส่วนแบบทดสอบ
ความเหมาะสมของการออกแบบ
รวม

SD. ความเหมาะสม
4.80
4.20
4.20
4.60
4.80
4.20
4.40
4.80
4.50

0.45
0.45
0.45
0.55
0.45
0.45
0.55
0.45
0.51

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลประเมิ น ความเหมาะสม
ของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน พบว่า สื่อการสอน
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม
GeoGebra มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
= 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51)
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5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการออกแบบและพั ฒ นา
สือ่ การสอนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต
ด้วยโปรแกรม GeoGebra สามารถสรุปและอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้
1. การออกแบบสื่ อ การสอนคณิ ต ศาสตร์
เรื่อง การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra
ซึ่งขั้นตอนการออกแบบด้วยการด�ำเนินการตามขั้นตอน
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า การออกแบบ ประกอบด้วย
ส่วนน�ำ ส่วนชีแ้ จงบทเรียน ส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ส่วนเมนูเนื้อหาย่อย ส่วนเนื้อหา ส่วนแบบฝึกหัด ส่วนสรุป
บทเรี ย น ส่ ว นแบบทดสอบ และจากนั้ น จึ ง เขี ย นแผน
โครงเรือ่ ง (Storyboard) ก่อนน�ำมาพัฒนาเป็นสือ่ การสอน
ด้ ว ยโปรแกรม GeoGebra ซึ่ ง จากการออกแบบและ
เขียนแผนโครงเรื่อง ท�ำให้คณะผู้วิจัยสามารถสร้างและ
พัฒนาโปรแกรมได้อย่างเป็นขั้นตอน ให้ผลสอดคล้องกับ
กวิศรา เอี่ยมบรรณพงษ์, จุฑารัตน์ ลิปาภินันท์ และ
ปรั ช ญนั น ท์ นิ ล สุ ข (2563) ที่ ก ล่ า วว่ า สตอรี่ บ อร์ ด
เปรียบเหมือนสื่อกลางท�ำให้เห็นภาพที่ตรงกัน เพื่อสรุป
ประเด็น หาจุดบกพร่อง และที่ส�ำคัญ คือ ก่อนจะเริ่ม
งานผลิตจริงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยอมรับสตอรรี่บอร์ด
ที่ อ อกแบบและท� ำ การแก้ ไขจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ดั ง นั้ น
สตอรี่บอร์ด จึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนส�ำคัญของการผลิตสื่อ
2. การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง
การหาปริมาตรรูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra
จากการประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า สื่อ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาตร
รูปเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าสื่อสามารถน�ำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้ ให้ผลสนับสนุนกับงานวิจัย
ของ ชัญญา อุทศิ (2557) ทีก่ ล่าวว่า โปรแกรม GeoGebra
เป็นโปรแกรมทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ใช้ใน การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์
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จากผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ สรุปได้วา่ การพัฒนา
สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสม ควรมี ก ารวางแผน
และออกแบบโดยองค์ ป ระกอบของการออกแบบสื่ อ
ประกอบด้ ว ยส่ ว นน� ำ ส่ ว นชี้ แจงบทเรี ย น ส่ ว นของ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ส่วนเมนูเนื้อหาย่อย ส่วนเนื้อหา
ส่ ว นแบบฝึ ก หั ด ส่ ว นสรุ ป บทเรี ย น ส่ ว นแบบทดสอบ
และขั้ น ตอนที่ ส� ำ คั ญ ในการออกแบบ คื อ การจั ด ท� ำ
แผนโครงเรื่อง หรือ สตอรี่บอร์ด เพื่อให้สามารถผลิต
หรื อ พั ฒ นาสื่ อ ได้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ ว ยเหตุ นี้
ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของสื่ อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
จึงได้รับ การประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
กล่าวสรุปได้ว่า สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหา
ปริ ม าตรรู ป เรขาคณิ ต ด้ ว ยโปรแกรม GeoGebra
ที่ พั ฒ นาขึ้ น ในการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ส ามารถน� ำ ไปใช้
เพื่อประกอบการเรียนการสอนและได้จริง นอกจากนี้
ยังสามารถใช้เพื่อการศึกษาทบทวน ศึกษาเพิ่มเติมได้
อี ก ด้ ว ยเนื่ อ งจากเนื้ อ หาที่ ค ณะผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ มาใช้ ใ น
การพั ฒ นาสื่ อ ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมเนื้ อ หาเรื่ อ งการ
หาปริ ม าตรรู ป เรขาคณิ ต มาจากรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ของทุกระดับชั้น

6. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย

6.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
			 1. การน�ำสือ่ ไปใช้ ผูส้ อนควรมีการแนะน�ำ
เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงสื่อให้กับผู้เรียนอย่างละเอียดเพื่อให้
สามารถใช้สื่อประกอบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 2. เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านสื่ อ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่
ศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง หรื อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ เสริ ม ในการเรี ย นรู ้
ควรเพิ่มคู่มือการใช้งานสื่อ ไว้ในสื่อการเรียนรู้
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
			 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะน�ำสื่อ
ที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ ไ ปประเมิ น ทดสอบกลุ ่ ม นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหากค่าหาประสิทธิภาพของสื่อ
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บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาสื่ อ การสอนคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ล� ำ ดั บ เลขคณิ ต
ด้วยโปรแกรม GeoGebra โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ
เลขคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra 2) ประเมินความเหมาะสมของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับเลขคณิต
ด้วยโปรแกรม GeoGebra เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย โปรแกรม GeoGebra และ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของสื่อ ผลจากการด�ำเนินการวิจัย พบว่า สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม
GeoGebra มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46) แสดงให้เห็นว่า
สื่อสามารถน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง
ค�ำส�ำคัญ: การออกแบบและพัฒนา, สื่อการสอน, ล�ำดับเลขคณิต, GeoGebra
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Abstract

This research aims to design and develop instructional materials for Mathematics on the
arithmetic sequence with GeoGebra program aims to: 1) design and development in mathematics
instructional media of arithmetic sequence using GeoGebra application and 2) assess the suitability of
the mathematics instructional media of arithmetic sequence using GeoGebra application. The tools for
this study included the GeoGebra program and the media suitability assessment form. As a result of
the research, it was found that the mathematics teaching media on the arithmetic sequence by the
GeoGebra program was appropriate at a high level. (average=4.13 Standard deviation = 0.46) shows
that the media can be used in teaching and learning management.
Keywords: Design and development, Teaching materials, Arithmetic sequence, GeoGebra

1. บทน�ำ

การเรียนคณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลาง
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 เมื่ อ นั ก เรี ย นจบ
การศึกษาระดับภาคบังคับแล้ะวนักเรียนจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับจ�ำนวนและการด�ำเนินการ การวัด
เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็น
ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น สาระที่ ต ้ อ งใช้ ทั ก ษะในการเรี ย นรู ้
หลายด้าน เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนามธณรม
ท�ำให้การเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ไม่บรรลุจุดประสงค์
ใน การจัดการเรียนรู้ หรือไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร
(เนตรนารี ไพโรจน์พิริยะกุล, กัญจนา ลินทรัตน์ศิริกุล
และอุษาวดี จันทรสนธิ, 2556) ดังนัน้ เพือ่ เป็น การส่งเสริม
การเรียนรูจ้ งึ มีการน�ำสือ่ การสอนต่าง ๆ มาช่วยในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรม
ทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น มากมายเพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เช่น The
Geometer’s Sketch (GSP) โปรแกรม MAPLE โปรแกรม
Mathematica ซึ่งโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น
มีทั้งโปรแกรมที่ใช้ในเชิงธุรกิจ เสียค่าลิขสิทธิ์ และโปรแกรม
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ที่สามารถน�ำไปใช้ได้โดย ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ (General
Public License: GPL) ซึ่งได้แก่โปรแกรม GeoGebra
เป็นโปรแกรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน อีกทั้ง
เป็นโปรแกรม ทีไ่ ม่เสียค่าลิขสิทธิ์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556)
โปรแกรม GeoGebra มีคุณสมบัติการใช้งาน
ทั้งด้านเรขาคณิตและพีชคณิต แคลคูลัส วงกลม ส่วนตัด
ของวงกลม สามารถด� ำ เนิ น การสร้ า งจุ ล ภาคตั ด กรวย
สมการ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการส่งออกไฟล์
ที่ ส ร้ า งขึ้ น เป็ น รู ป แบบของภาษา Java ซึ่ ง เป็ น สื่ อ ที่
ปฏิ สั มพั น ธ์ กั บผู ้ เรี ย น โดยผู ้ เรี ย นสามารถปรั บแต่ ง ค่ า
รวมถึงรูปร่างของสื่อได้เป็นอย่างดี (ชยุฒม์ ล้อธีรพันธ์,
นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ และ วิวรรณ กาญจนวจี, 2558)
ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัย จึงน�ำโปรแกรม GeoGebra มาใช้
ในการพัฒนาเป็น สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับ
เลขคณิ ต ซึ่ ง ในการออกแบบและพั ฒ นาสื่ อ การสอน
ที่เหมาะสมนั้นคือ ADDIE Model
การออกแบบและพัฒนาสือ่ การสอนด้วย ADDIE
Model เป็นกระบวนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การสอนที่ง่ายและมีขั้นตอนที่ชัดเจน และได้รับความนิยม
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อย่างมาก (ศักดิ์คเรศ ประกอบผล, 2556) โดยประกอบ
ด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ
3) การพัฒนา 4) การด�ำเนินการ 5) การประเมินผล
เพือ่ ให้ได้สอื่ การสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสามารถ
น�ำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นถึงความส�ำคัญ
ในส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใ นเนื้ อ หารายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ล� ำ ดั บ เลขคณิ ต ด้ ว ยโปรแกรม
GeoGebra

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาสื่ อ การสอน
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ล� ำ ดั บ เลขคณิ ต ด้ ว ยโปรแกรม
GeoGebra
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

3.1 กลุ่มเป้าหมาย
			 กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ
ผู ้ เชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ การสอน
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการใช้ โ ปรแกรม GeoGebra โดยมี
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จ�ำนวน 5 ท่าน โดยใช้วิธี
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
			 ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอนคณิตศาสตร์
เรื่อง ล�ำดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra		
			 ตั ว แปรตาม คื อ ผลการประเมิ น ความ
เหมาะสมของสือ่ การสอนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ล�ำดับเลขคณิต
ด้วยโปรแกรม GeoGebra
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
			 1. เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
สื่อการสอนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ โปรแกรม GeoGebra
			 2. แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อ
การสอนคณิตศาสตร์
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
			 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค่าที่ประเมินได้มาเทียบ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเหมาะสม แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่าลิเคิอร์ท 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้
			 5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
			 4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
			 3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
			 2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
			 1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
			 การแปลความหมายของระดั บ คะแนน
ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เชาว์ อินใย
(2541) โดยมีรายละเอียดดังนี้
			 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด
			 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมมาก
			 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมปานกลาง
			 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมน้อย
			 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับ
ความเหมาะสมน้อยที่สุด
3.5 ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
			 ศึ ก ษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากนั้ น ด� ำ เนิ น การตาม ADDIE
Model โดยมีขั้นตอนดังนี้
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			 1) การวิเคราะห์ (Analysis) ด�ำเนินการ
วิ เ คราะห์ ค วามจ� ำ เป็ น วิ เ คราะห์ รู ป แบบของบทเรี ย น
เพื่อน�ำไปใช้ในการสอน วิเคราะห์ผู้เรียนว่าเป็นใครอายุ
เท่ า ไหร่ มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ม ากน้ อ ย
เพียงใด และวิเคราะห์เนื้อหา โดยยึดตามหลักสูตรว่า
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างไร
และควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นกี่หน่วยย่อยจึงจะเหมาะสม
			 2) การออกแบบ (Design) เป็ น การ
ออกแบบเนื้อหา ออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบ
หน้ า จอ โดยการออกแบบ การออกแบบปฏิ สั ม พั น ธ์
และ การจัดท�ำสตอรี่บอร์ด (storyboard)
			 3) การพัฒนา (Development) ขั้นตอน
นี้เป็นการน�ำสิ่งต่างๆ ที่ได้ออกแบบและจัดท�ำสตอรี่บอร์ด
มาสู่การผลิตเป็นสื่อตามที่ก�ำหนด
			 4) การด�ำเนินการ (Implementation)
เป็นการน�ำสื่อที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้เพื่อเป็นการหา
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ด� ำ เนิ น การ
ทดลองใช้ เ พื่ อ เป็ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของสื่ อ
ที่ได้พัฒนาขึ้นว่าสามารถใช้งานได้ตรงตามที่วางแผนและ
ออกแบบไว้หรือไม่
			 5) การประเมินผล (Evaluation) เพือ่ เป็น
การประเมินผลของสื่อ

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

ผลการด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ตอน
ตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง ล�ำดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra
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			 ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
ตามที่ด�ำเนินการตาม ADDIE Model ในส่วนนี้ ประกอบด้วย
ขัน้ การวิเคราะห์และขัน้ การออกแบบ ซึง่ จากการวิเคราะห์
โครงสร้าง เนื้อหา องค์ประกอบ (Analysis) น�ำมาสู่การ
ออกแบบ (Design) เขียนแผนโครงเรื่อง (Storyboard)
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 storyboard
น�ำผลจากการออกแบบมาพัฒนาเป็นสื่อการสอน
(Development) ด้วยโปรแกรม GeoGebra แสดงภาพ
หน้าจอได้ดังรูปที่ 2
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(1) หน้าจอแสดงผลส่วนน�ำ

4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อ
การสอนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ล�ำดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม
GeoGebra
			 หลังจากออกแบบและพัฒนาพัฒนาสื่อ
การสอนตามทีอ่ อกแบบไว้ดว้ ย storyboard นัน้ คณะผูว้ จิ ยั
ด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการแสดงผลทดสอบ
ว่ า มี เ นื้ อ หาสมบู ร ณ์ ต าม storyboard ที่ ไ ด้ อ อกแบบ
ไว้หรือไม่ และท�ำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์
ซึง่ เป็นขัน้ ด�ำเนินการ (Implementation) จากนัน้ จึงส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ประเมินผลความเหมาะสม
ของสื่อ(Evaluation) โดยสามารถแสดงผลการประเมินได้
ดังตารางที่ 1

(2) หน้าจอแสดงผลส่วนของเมนูเนื้อหาย่อย

ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของสื่อการสอน
		 คณิตศาสตร์ เรือ่ ง ล�ำดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม
		 GeoGebra
รายการประเมิน

(3) หน้าจอแสดงผลส่วนของแบบทดสอบ

(4) หน้าจอแสดงผลของเนื้อหา
รูปที่ 2 ผลการพัฒนา

ส่วนน�ำ
ส่วนชี้แจงบทเรียน
ส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ส่วนเมนูเนื้อหาย่อย
ส่วนเนื้อหา
ส่วนสรุปบทเรียน
ส่วนแบบทดสอบ
ความเหมาะสมของการออกแบบ
รวม

SD. ความเหมาะสม
4.60
4.00
4.00
4.20
4.20
3.80
4.20
4.00
4.13

0.55
0.00
0.00
0.45
0.45
0.45
0.84
0.00
0.46

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลประเมิ น ความเหมาะสม
ของสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน พบว่า สื่อการสอน
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ล� ำ ดั บ เลขคณิ ต ด้ ว ยโปรแกรม
GeoGebra มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
= 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46) โดยคะแนน
ความเหมาะสมสู ง สุ ด อั น ดั บแรก คื อ ส่ ว นน� ำ มี ค วาม
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เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.60 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน = 0.55) รองลงมาคือ ส่วนเมนูเนื้อหาย่อย และ
ส่วนเนื้อหา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ตามล�ำดับ

5. สรุปและอภิปรายผล

ผลจากการศึ ก ษาวิ จั ย การออกแบบและ
พัฒนา สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�ำดับเลขคณิต
ด้วยโปรแกรม GeoGebra ในครั้งนี้ ออกแบบและพัฒนา
โดยด� ำ เนิ น การตาม ADDIE Model ประกอบด้ ว ย
ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ซึ่งผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์
โครงสร้ า งเนื้ อ หา องค์ ป ระกอบ จากนั้ น ด� ำ เนิ น การ
ออกแบบ (Design) โดยเขียนแผนโครงเรือ่ ง (Storyboard)
แล้ ว จึ ง พั ฒ นา (Development) เป็ น การพั ฒ นาสื่ อ
การสอนด้วยโปรแกรม GeoGebra และจากนัน้ ด�ำเนินการ
(Implementation) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสื่อ
ที่ได้พัฒนาขึ้นว่าสามารถใช้งานได้ตรงตามที่วางแผนและ
ออกแบบไว้หรือไม่ และสุดท้าย ด�ำเนินการประเมินผล
(Evaluation) โดยการประเมินความเหมาะสมของสื่อ
ซึ่ ง จากผลการประเมิ น พบว่ า มี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ น
ระดับมาก กล่าวสรุปได้ว่ามีความเหมาะสมสามารถน�ำไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง เนื่องจากโปรแกรม
GeoGebra เป็นโปรแกรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่ไม่เสีย
ค่าลิขสิทธิ์ และมีคุณสมบัติเป็นสื่อที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
โดยผู้เรียนสามารถปรับแต่งค่า รวมถึงรูปร่างของสื่อได้
เป็นอย่างดี และช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และเข้าใจ เห็นเป็นเชิงรูปธรรม
ได้มากกว่านามธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยุฒม์
ล้อธีรพันธ์, นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ และ วิวรรณ กาญจนวจี
(2558) ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบโปรแกรม GSP กับ GeoGebra
เพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัญญา อุทิศ (2557) และ
งานวิจัยของ ทนงศักดิ์ กันใส (2563) ที่มีการใช้โปรแกรม
GeoGebra ในการเรียนการสอนคณิตศาตร์ ซึ่งพบว่า
การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการจัดการเรียนการสอน
ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจได้ดี และ ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

6. ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

6.1		 ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
			 1. ในการน� ำ สื่ อ การสอนคณิ ต ศาสตร์
เรื่อง ล�ำดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra ไปใช้
ประกอบ การเรียนการสอน ครูผู้สอนควรแนะน�ำวิธีการ
ใช้งานของสื่อให้กับผู้เรื่องเพื่อให้สามารถใช้สื่อได้อย่าง
ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการใช้
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
			 1. ควรมีการน�ำสื่อการสอนคณิตศาสตร์
เรือ่ ง ล�ำดับเลขคณิต ด้วยโปรแกรม GeoGebra ไปทดลองใช้
ในชั้นเรียนจริง และหาค่าผลสัมฤทธิ์ทางก่อนและหลังเรียน
โดยใช้สื่อ
			 2. ควรมีการพัฒนาสือ่ การสอนคณิตศาสตร์
ในเนื้อหาอื่น ๆ เพิ่มเติม
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บทคัดย่อ

การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน
ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยก�ำหนดแปลงศึกษาทั้งสิ้น 6 แปลง ด�ำเนินการบันทึกรายชื่อจ�ำนวนพรรณไม้และ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำต้น (ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป) ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 130 เซนติเมตร ผลการ
ศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้งสิ้น 710 ต้น จ�ำแนกเป็น 15 วงศ์
17 สกุล และ 30 ชนิด วงศ์ที่พบมากที่สุดคือ Fabaceae ประกอบด้วยพรรณไม้ 8 ชนิด จ�ำนวน 266 ต้น ส�ำหรับวงศ์
ที่มีความหลากชนิดของพรรณไม้ต�่ำสุด ได้แก่ Moringaceae และ Phyllanthaceae ซึ่งมีความหลากชนิดเพียง 1 ชนิด
และส�ำรวจพบชนิดละ 1 ต้น พรรณไม้ที่พบแพร่กระจายมากที่สุดในพื้นที่ ได้แก่ ต้นประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus
Willd.) จ�ำนวน 135 ต้น รองลงมาคือ ต้นตะแบก (Lagerstroemia floribunda Jack) จ�ำนวน 78 ต้น และต้นอโศกอินเดีย
(Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites) จ�ำนวน 65 ต้น พรรณไม้ที่มีค่าดัชนีความส�ำคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina L.) (52.17) ต้นประดู่บ้าน (P. indicus Willd.) (27.77) และต้นตะแบก
(L. floribunda Jack) (17.81) ดัชนีความหลากหลายของพรรณไม้และความสม�่ำเสมอของพรรณไม้ เท่ากับ 2.76 และ
0.81 งานวิจยั นีส้ ามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการศึกษาเพิม่ เติมและแนวทางอนุรกั ษ์พรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาให้คงความอุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ความหลากหลายของพรรณไม้, ดัชนีความส�ำคัญ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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Abstract

Plant diversity in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University was carried out between
September and November 2020. Diameter at breast height (DBH) of trees (greater than 4.5 cm) and
their height were measured in six quadrats. The diversity of trees at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat
University was 30 tree species belonging to 15 families, 17 genera with a total number of 710 trees. The
highest tree diversity was found in the family Fabaceae with 266 trees of 8 genera while the lowest
diversity in family Moringaceae and Phyllanthaceae with only one tree each. The dominant species of
tree were Pterocarpus indicus Willd., Lagerstroemia floribunda Jack and Polyalthia longifolia (Sonn.)
Thwaites with 135, 78 and 65 individuals, respectively. The highest IVI are Ficus benjamina L. (52.17), P.
indicus Willd. (27.77) and L. floribunda Jack (17.81). The values of a species diversity index (ShannonWeaver Index) of trees and the evenness index were 2.76 and 0.81, respectively. This research can
provide basic information for further study in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.
Keywords: Plant diversity, Importance value index, Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University

1. บทน�ำ

การจัดสรรแผนผังหลักและการสร้างบรรยากาศ
ด้านการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยจัดเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการใช้ประโยชน์เป็นเวลานาน
และพร้อมต่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พรรณไม้ยืนต้น
ยังได้รับความนิยมด้านภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape
architecture) เนื่ อ งจากการปลู ก และดู แ ลรั ก ษาง่ า ย
เจริญเติบโตเร็ว ดอกที่สวยงาม ทั้งยังให้ร่มเงา ช่วยเพิ่ม
คุณภาพอากาศที่ดีและยังลดผลกระทบด้านเสียง (ปารณ
ชาตกุล, 2553; มัทนภรณ์ ใหม่คามิ และคณะ, 2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ส่งเสริม
การปลูกพรรณไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
โดยจัดให้มีการผสมผสานทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น
ไม้พมุ่ ไม้เลือ้ ย และไม้คลุมดิน ซึง่ พรรณไม้ภายในประเทศไทย
ล้วนมีความหลากหลายด้านชนิด ลักษณะของพรรณไม้
ที่แตกต่างกันขึ้นกับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
อย่างไรก็ตามการทราบชื่อ ชนิด และจ�ำนวนพรรณไม้ต่าง ๆ
มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่

และ การออกแบบภูมทิ ศั น์ เช่น การสร้างอาคาร การจัดสวน
และการใช้ประโยชน์พนื้ ที่ ซึง่ จ�ำเป็นต้องบริหารจัดการพืน้ ที่
เพือ่ ไม่ให้กระทบกับสภาพแวดล้อมเดิมและยังช่วยอนุรกั ษ์
พรรณไม้ดงั้ เดิมของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ดังนัน้ การปลูกฝัง
ความตระหนักรูค้ ณ
ุ ค่าทรัพยากรพรรณไม้แก่บคุ ลากรและ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยจึงเป็นที่มาของการศึกษา
ความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้นภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�ำคัญ ทั้งยัง
เป็นการสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
การสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายของ
พรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึง่ ด�ำเนินการส�ำรวจ
จาก 4 แปลงศึกษา ครอบคลุมพืน้ ทีศ่ กึ ษา 60,000 ตารางเมตร
พบความหลากชนิดพรรณไม้ทงั้ สิน้ 1,653 ต้น (วัฒนณรงค์
มากพันธ์ และคณะ, 2561) ขณะที่ ผลการศึกษาของ
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ปรัชญา แผ้วพลสง และ เศรษฐ์หิรัญ นาคสุข (2561)
สรุปความหลากชนิดของพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทัง้ สิน้ 1,909 ต้น จาก 46 ชนิด
พบว่าต้นนนทรีมีจ�านวนและการแพร่กระจายมากที่สุด
เนื่องจากเป็นต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมี
การส่งเสริมให้ปลูก เป็นจ�านวนมาก รวมทั้งต้นนนทรียังมี
ลักษณะเด่นที่เป็นไม้โตเร็วและอายุยืน
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2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

2.1 สถานที่ศึกษา
การส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พิกัดทางภูมิศาสตร์
14°20’54”N และ 100°33’47”E) ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ประมาณ 166,120.46 ตารางเมตร (16.612046 เฮกตาร์)

รูปที่ 1 สถานีศึกษาทั้ง 6 แปลงศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
(ดัดแปลงรูปจาก https://www.aru.ac.th)
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การก�าหนดพื้นที่ศึกษา โดยอ้างอิงตามแนวถนนภายใน
มหาวิทยาลัย ซึง่ สามารถก�าหนดพืน้ ทีศ่ กึ ษาทัง้ สิน้ 6 แปลง
ศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 129,749 ตารางเมตร
(12.9749 เฮกตาร์) (รูปที่ 1) มหาวิทยาลัย มีแหล่งที่ตั้ง
บริเวณศูนย์กลางของอ�าเภอพระนครศรีอยุธยาและเป็น
พื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
จึงถูกจัดเป็นอีกแหล่งพืน้ ทีส่ เี ขียว (Green area) ขนาดใหญ่
และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายกิจกรรมทั้งจากบุคลากร
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน
2.2 การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้
การส� า รวจข้ อ มู ล ลั ก ษณะรู ป วิ ธ านของ
พรรณไม้ทั้ง 6 แปลงศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เพื่อจัดท�าฐานข้อมูล ความหลากชนิดและจ�านวนของ
พรรณไม้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ส�ารวจพรรณไม้ยืนต้นที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป ที่ความสูง
ระดับอก (130 เซนติเมตร) โดยบันทึกขนาดเส้นรอบวง
(Girth at Breast Height: GBH) ชนิดพรรณไม้ จ�านวน
และเก็บตัวอย่างเพื่อท�าพันธุ์ไม้แห้ง (เทียมหทัย ชูพันธุ์,
2550; Mitchell, 2010)
การจ� า แนกลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา
ของพรรณไม้ (Identiﬁcation) ที่แพร่กระจายในแปลง
ศึกษาทัง้ 6 แปลง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เพื่ อ ตรวจสอบชนิ ด ชื่ อ วงศ์ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ รวมทั้ ง
ข้อมูลทางนิเวศ ที่สามารถสังเกตได้ทั้งลักษณะถิ่นอาศัย
(Habitat) ลักษณะวิสัย (Habit) และลักษณะอื่น ๆ ที่
สามารถใช้ในขั้นตอนการระบุชนิดพรรณไม้ เช่น ลักษณะ
ดอก สีของดอก ลักษณะของใบและลักษณะของเปลือกไม้
เป็นต้น ซึ่งเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพรรณไม้ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควบคู่กับฐาน
ข้ อ มู ล ทางพฤกษอนุ ก รมวิ ธ านต่ า ง ๆ และฐานข้ อ มู ล
พรรณไม้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
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2.3 การศึกษาโครงสร้างทางนิเวศวิทยา
การศึกษาโครงสร้างทางนิเวศวิทยาของ
พรรณไม้ ทั้ง 6 แปลงศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยค�านวณข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
ลักษณะเชิงปริมาณของพืชและสังคมพืชเพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบและความส�าคัญของพรรณไม้ ดังนี้
1) ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ (Density:
D) แสดงถึงจ�านวนประชากรพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ โดยเฉลี่ย
ภายในสังคมพืชหรือพื้นที่ศึกษานั้น ๆ (อุทิศ กุฎอินทร์,
2542)

2) ความหนาแน่ น สั ม พั ท ธ์ ข องพั น ธุ ์ ไ ม้
แต่ละชนิด (Relative density: RD) ค่าที่แสดงจ�านวน
ประชากรพันธุ์ไม้ชนิดนั้น ๆ ที่แพร่กระจายในสังคมพืช
หรือพื้นที่ศึกษาหนึ่ง ๆ (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542)

3) ความถี่ของพันธุ์ไม้ (Frequency: F)
การกระจายของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในสังคมพืชหรือพื้นที่
ศึกษา (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542)

4) ความถี่สัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้ (Relative
frequency: RF) ร้อยละของค่าความถี่ของพันธุ์ไม้ชนิด
นั้น ๆ ต่อผลรวมของค่าความถี่ทั้งหมดของพันธุ์ไม้ทุกชนิด
ที่แพร่กระจาย ในสังคมพืช (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542)
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9) ความหลากหลายของพรรณไม้ (Species
diversity) โดยประยุกต์ใช้สมการความหลากหลายของ
Shannon – Weaver index (1949)

5) พื้นที่หน้าตัดล�าต้นของพันธุ์ไม้ (Basal
area: BA) แสดงความเจริญเติบโตของเนื้อไม้ ซึ่งสามารถ
ค�านวณจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล�าต้นที่ระดับ
ความสูงเพียงอก (DBH) (130 เซนติเมตรจากพื้นดิน)
(ธรรมนูญ เต็มไชย และอภิชา อยู่สมบูรณ์, 2555)

6) ความเด่นของพันธุ์ไม้ (Dominance:
Do) ค�านวณจากข้อมูลพื้นที่หน้าตัด (BA) ของล�าต้น
ที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH) (130 เซนติเมตรจาก
พื้นดิน) (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542)

10) ความสม�า่ เสมอของพรรณไม้ (Evenness
index) ดัชนีทใี่ ช้บอกสัดส่วนจ�านวนแต่ละชนิดทีส่ า� รวจพบ
ซึ่งสามารถค�านวณโดยใช้อัตราส่วนระหว่างดัชนี ความ
หลากหลายที่พบกับความหลากหลายสูงสุดที่เป็นไปได้
(นิวัติ คชานันท์, 2548: Hill, 1973)

7) ความเด่นสัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้ (Relative
dominance: RDo) แสดงค่าความเด่นของพันธุ์ไม้ทุกชนิด
ที่แพร่กระจายในพื้นที่ศึกษา (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542)

3. ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา
8) ดั ช นี ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ ง พ ร ร ณ ไ ม ้
(Importance value index: IVI) ค�านวณจากความถี่
สัมพัทธ์ (RF) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) และความเด่น
สัมพัทธ์ (RDO) (อุทิศ กุฎอินทร์, 2542)
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3.1 ความหลากชนิ ด ของพรรณไม้ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลส�ารวจความหลากชนิดของพรรณไม้
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้ง 6 แปลง
ศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สามารถจ� า แนกโครงสร้ า งสั ง คมพื ช ออกเป็ น พรรณไม้
ในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ พรรณไม้วงศ์ปาล์ม และ
พรรณไม้วงศ์สน ซึง่ เป็นพรรณไม้จากการปลูกและเจริญขึน้
ตามธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค์เป็นไม้ประดับ ไม้ใช้สอย
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และไม้ผล รวมทั้งสิ้น 710 ต้น จาก 15 วงศ์ 17 สกุล และ
30 ชนิด ทั้งนี้พรรณไม้ที่พบแพร่กระจายมากที่สุดคือ
วงศ์ Fabaceae (คิดเป็นร้อยละ 37.46) จ�ำนวน 8 ชนิด
รวม 266 ต้น (ตารางที่ 1 และ รูปที่ 2) ได้แก่ ต้นประดู่บา้ น
(Pterocarpus indicus Willd.) จ�ำนวน 135 ต้น รองลงมา
คือ ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum (DC.)
Backer ex k. Heyne) จ�ำนวน 44 ต้น ต้นราชพฤกษ์
(Cassia fistula L.) จ� ำ นวน 40 ต้ น ต้ น มะขาม
(Tamarindus indica L.) จ�ำนวน 31 ต้น ต้นหางนกยูงฝรัง่
(Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.) จ�ำนวน 8 ต้น
ต้นชงโค (Bauhinia purpurea Linn) จ�ำนวน 6 ต้น
ขณะที่ต้นกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A.
Cann. Ex Benth) และต้นจามจุรี (Samanea saman
(Jacq.) Merr.) พบแพร่กระจายเพียงชนิดละ 1 ต้น
		 เมื่อพิจารณาชนิดพรรณไม้ที่แพร่กระจาย
มากที่ สุ ด ทั้ ง 6 แปลงศึ ก ษา พบว่ า ต้ น ประดู ่ บ ้ า น
(P. indicus Willd.) พบแพร่กระจายสูงสุด (135 ต้น)
รองลงมา คือ ต้นตะแบก (Lagerstroemia floribunda
Jack) (วงศ์ Lythraceae) จ�ำนวน 78 ต้น ต้นอโศกอินเดีย
(Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites) (วงศ์
Annonaceae) จ�ำนวน 65 ต้น ต้นมะฮอกกานี (Swietenia
macrophylla King.) (วงศ์ Meliaceae) จ�ำนวน 57 ต้น
และต้นสนประดิพทั ธ์ (Casuarina junghuhniana Miq.)
(วงศ์ Casuarinceae) จ�ำนวน 47 ต้น ซึ่งพรรณไม้เหล่านี้
คาดว่ามีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อม
ในการด� ำ รงชี วิ ต และสามารถขยายพั น ธุ ์ ต ่ อ ไปได้ ใ น
ธรรมชาติ ส�ำหรับพรรณไม้ที่พบแพร่กระจายน้อยที่สุด
ได้แก่ ต้นมะยม (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)
ต้นกระถินณรงค์ (A. auriculiformis A. Cann. Ex Benth)
ต้นจามจุรี (S. saman (Jacq.) Merr.) ต้นมะรุม (Moringa
oleifera Lam.) และต้นมะพร้าว (Cocos nucifera L.)
พบแพร่กระจายเพียงชนิดละ 1 ต้น เท่านั้น (ตารางที่ 1)
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		 สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการส่งเสริมให้ปลูกพรรณไม้
ยื น ต้ น ขนาดใหญ่ ห รื อ พรรณไม้ ด อกที่ มี สี สั น สวยงาม
เพื่อเพิ่มความสวยงามทางภูมิทัศน์ ความร่มรื่นและพื้นที่
สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจท�ำให้ต้นประดู่บ้าน
(P. indicus Willd.) และต้นตะแบก (L. floribunda Jack)
ถู ก น� ำ มาปลู ก เป็ น แนวยาวตลอดเส้ น ทางจราจรและ
ปลูกกระจายทั่วไปตามความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทั้งต้นประดู่บ้านและ
ต้นตะแบกยังเป็นสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็ว
ในพื้นที่ราบและมีความทนทานต่อความเค็มของดินได้ดี
(ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ, 2557)
		 เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
Phochayavanich (2014) ในพื้ น ที่ ห ย่ อ มป่ า ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พบความ
หลากชนิดของพรรณไม้ทั้งสิ้น 16 วงศ์ 34 ชนิด จันทร์จิรา
ตรีเพชร (2559) ด�ำเนินการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ พบความหลากหลายทางชีวภาพพืชพรรณไม้ยนื ต้น
ทัง้ หมด 18 วงศ์ 33 ชนิด พงษ์ชยั ด�ำรงโรจน์วฒ
ั นา (2561)
ศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นในพื้นที่ปกปัก
ทรั พ ยากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี พบความ
หลากชนิดทั้งสิ้น 56 ชนิด รวม 740 ต้น ขณะที่ ปรัชญา
แผ้วพลสง และ เศรษฐ์หิรัญ นาคสุข (2561) รายงาน
ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 46 ชนิ ด จ� ำ นวนทั้ ง หมด 1,909 ต้ น
ตามล�ำดับ ซึ่งสามารถสรุป ได้ว่าการศึกษาครั้งนี้มีจ�ำนวน
ชนิดพรรณไม้น้อยกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลายปัจจัย
ได้แก่ ความแตกต่างของขนาดพื้นที่ศึกษา รูปแบบที่ใช้
ในการศึกษาส�ำหรับการส�ำรวจพรรณไม้ยืนต้นทั่วทั้งพื้นที่
ลักษณะทางนิเวศวิทยาและความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้
รวมทั้งการถูกรบกวนจากผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละแปลง
ศึกษา จึงอาจส่งผลต่อความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช เป็นต้น
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ตารางที่ 1 ความหลากหลายด้านชนิดพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วงศ์

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

จ�ำนวน (ต้น)

ANACARDIACEAE
ANNONACEAE
APOCYNACEAE
ARECACEAE

Mangifere indica L.
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Areca catechu L.
Cocos nucifera L.
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.
Millingtonia hortensis Linn.f.
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
Calophyllum inophyllum L.
Casuarina junghuhniana Miq.
Terminalia catappa L.
Terminalia ivorensis A. chev.
Acacia auriculiformis A. Cann. Ex Benth
Bauhinia purpurea Linn
Cassia fistula L.
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
Pterocarpus indicus Willd.
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex k. Heyne
Samanea saman (Jacq.) Merr.
Tamarindus indica L.
Lagerstroemia floribunda Jack
Azadirachta indica A. Juss.
Swietenia macrophylla King.
Ficus benjamina L.
Ficus religiosa Linn
Streblus asper Lour.
Moringa oleifera Lam.
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston.
Syzygium cumini (L.) Skeels.
Phyllanthus acidus (L.) Skeels

มะม่วง
อโศกอินเดีย
พญาสัตบรรณ
หมาก
มะพร้าว
หมากเหลือง
ปีบ
ชมพูพันธุ์ทิพย์
กระทิง
สนประดิพัทธ์
หูกวาง
หูกระจง
กระถินณรงค์
ชงโค
ราชพฤกษ์
หางนกยูงฝรั่ง
ประดู่บ้าน
นนทรี
จามจุรี
มะขาม
ตะแบก
สะเดา
มะฮอกกานี
ไทรย้อยใบแหลม
โพศรีมหาโพ
ข่อย
มะรุม
ชมพู่
หว้า
มะยม

13
65
31
41
1
3
20
9
3
47
10
14
1
6
40
8
135
44
1
31
78
3
57
25
2
15
1
2
3
1

BIGNONIACEAE
CALOPHYLLACEAE
CASUARINCEAE
COMBRETACEAE
FABACEAE

LYTHRACEAE
MELIACEAE
MORACEAE
MORINGACEAE
MYRTACEAE
PHYLLANTHACEAE
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รูปที่ 2 สัดส่วนความหลากหลายด้านชนิดพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3.2 ดั ช นี ค วามส� า คั ญ ของโครงสร้ า งทาง
นิเวศวิทยา (Ecological structure)
1) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative
density: RD)
ผลการศึกษาความหนาแน่นสัมพัทธ์
ของพันธุ์ไม้ (RD) ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าต้นประดู่
บ้ าน (P. indicus Willd.) มีความหนาแน่น สัม พัท ธ์
โดยเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ต้นตะแบก (L. floribunda
Jack) และต้นอโศกอินเดีย (P. longifolia (Sonn.)
Thwaites) คิดเป็นร้อยละ 19.01, 10.99 และ 9.15
ตามล�าดับ ขณะที่ต้นมะยม (P. acidus (L.) Skeels)
ต้นกระถินณรงค์ (A. auriculiformis A. Cann. Ex Benth)
ต้ น จามจุ รี (S. saman (Jacq.) Merr.) ต้ น มะรุ ม
(M. oleifera Lam.) และต้นมะพร้าว (Cocos nucifera L.)
มีความหนาแน่นสัมพัทธ์นอ้ ยทีส่ ดุ (ร้อยละ 0.14) เนือ่ งจาก
พบการแพร่กระจายเพียงชนิดละ 1 ต้น ทั้ง 6 แปลงศึกษา

2) ค ว า ม ถี่ สั ม พั ท ธ ์ ( R e l a t i v e
frequency: RF)
ต้นประดู่บ้าน (P. indicus Willd.)
และต้นมะขาม (T. indica L.) มีค่าความถี่สัมพัทธ์ (RF)
โดยเฉลี่ยสูงสุด (ร้อยละ 7.14) รองลงมาคือ ต้นตะแบก
(L. floribunda Jack) ต้นหูกวาง (Terminalia catappa
L.) และต้นนนทรี (P. pterocarpum (DC.) Backer ex
k. Heyne) (ร้อยละ 5.95) ดังแสดงในตารางที่ 2
3) ความเด่ น สั ม พั ท ธ์ (Relative
dominance: RDo)
ต้ น ไทรย้ อ ยใบแหลม (Ficus
benjamina L.) มีค่าความเด่นสัมพัทธ์ (RDo) โดยเฉลี่ย
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 45.07 รองลงมา คือ ต้นจามจุรี
(S. saman (Jacq.) Merr.) ต้นนนทรี (Peltophorum
pterocarpum (DC.) Backer ex k. Heyne) ต้นหูกวาง
(T. catappa L.) ต้นข่อย (Streblus asper Lour.)
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และต้นหว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels.) คิดเป็น
ร้อยละ 11.10, 4.30, 3.84, 3.11 และ 3.03 ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 2)
			 4) ดั ช นี ค วามส� ำ คั ญ ของพรรณไม้
(Importance Value Index: IVI)
				 ต้นไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina L.)
มี ดั ช นี ค วามส� ำ คั ญ ของพรรณไม้ สู ง สุ ด เท่ า กั บ 45.07

รองลงมา คื อ ต้ น ประดู ่ บ ้ า น (P. indicus Willd.)
ต้ น ตะแบก (L. floribunda Jack) และ ต้ น นนทรี
(P. pterocarpum (DC.) Backer ex k. Heyne)
ต้ น มะฮอกกานี (S. macrophylla King.) และต้ น
อโศกอินเดีย (P. longifolia (Sonn.) Thwaites) 27.77,
17.81, 16.45, 14.97 และ 13.01 ตามล�ำดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะทางนิเวศวิทยาเชิงปริมาณของพรรณไม้ที่ส�ำรวจทั้ง 6 แปลงศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 พระนครศรีอยุธยา
ชนิด
ป่าเบญจพรรณ
ประดู่บ้าน
ตะแบก
มะฮอกกานี
นนทรี
ราชพฤกษ์
พญาสัตบรรณ
มะขาม
ปีบ
มะม่วง
ข่อย
หูกระจง
หูกวาง
ชมพูพันธุ์ทิพย์
หางนกยูงฝรั่ง
ชงโค
กระทิง
สะเดา
หว้า
มะยม
ชมพู่
กระถินณรงค์

ค่าความ ความหนาแน่น
ความถี่
หนาแน่น
สัมพัทธ์
(%)
(ต้นต่อเฮกตาร์)
(%)
10.40
6.01
4.39
3.39
3.08
2.39
2.39
1.54
1.00
1.16
1.08
0.77
0.69
0.62
0.46
0.23
0.23
0.23
0.08
0.15
0.08
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19.01
10.99
8.03
6.20
5.63
4.37
4.37
2.82
1.83
2.11
1.97
1.41
1.27
1.13
0.85
0.42
0.42
0.42
0.14
0.28
0.14

100.00
83.33
66.67
83.33
50.00
33.33
100.00
66.67
66.67
33.33
66.67
83.33
50.00
16.67
50.00
16.67
16.67
33.33
33.33
16.67
16.67

ความถี่
สัมพัทธ์
(%)

พื้นที่หน้าตัดรวม
(ตารางเมตร
ต่อเฮกตาร์)

ความเด่น
สัมพัทธ์
(%)

ดัชนี
ความส�ำคัญ
(IVI)

7.14
5.95
4.76
5.95
3.57
2.38
7.14
4.76
4.76
2.38
4.76
5.95
3.57
1.19
3.57
1.19
1.19
2.38
2.38
1.19
1.19

0.12
0.06
0.16
0.32
0.01
0.07
0.11
0.05
0.20
0.23
0.05
83.33
50.00
16.67
50.00
16.67
16.67
33.33
33.33
16.67
16.67

1.62
0.87
2.18
4.30
0.18
0.92
1.46
0.73
2.73
3.11
0.68
3.84
0.92
1.09
0.41
3.02
0.53
3.03
0.84
0.43
2.92

27.77
17.81
14.97
16.45
9.39
7.66
12.97
8.31
9.32
7.60
7.41
11.20
5.75
3.41
4.83
4.63
2.15
5.83
3.36
1.90
4.25
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชนิด
จามจุรี
มะรุม
ป่าดิบแล้ง
อโศกอินเดีย
ไทรย้อยใบแหลม
โพศรีมหาโพ
ไม้วงศ์ปาล์ม
หมาก
หมากเหลือง
มะพร้าว
ไม้วงศ์สน
สนประดิพัทธ์

ค่าความ ความหนาแน่น
ความถี่
หนาแน่น
สัมพัทธ์
(%)
(ต้นต่อเฮกตาร์)
(%)

ความถี่
สัมพัทธ์
(%)

พื้นที่หน้าตัดรวม
(ตารางเมตร
ต่อเฮกตาร์)

ความเด่น
สัมพัทธ์
(%)

ดัชนี
ความส�ำคัญ
(IVI)

0.08
0.08

0.14
0.14

16.67
16.67

1.19
1.19

16.67
16.67

11.10
1.86

12.43
3.19

5.01
1.93
0.15

9.15
3.52
0.28

50.00
50.00
33.33

3.57
3.57
2.38

0.02
3.31
0.24

0.28
45.07
3.21

13.01
52.17
5.87

3.16
0.23
0.08

5.77
0.42
0.14

66.67
16.67
16.67

4.76
1.19
1.19

0.03
0.01
0.09

0.43
0.19
1.25

10.97
1.81
2.58

3.62

6.62

50.00

3.57

0.06

0.81

11.00

			 5) ดัชนีความหลากหลายของพรรณไม้
(Species diversity) และดัชนีความสม�ำ่ เสมอของพรรณไม้
(Evenness index)
				 ผ ล ก า รศึ ก ษ า พบ ว ่ า ดั ช นี คว า ม
หลากหลายของชนิดพรรณไม้ Shannon – Weaver index
(H’) ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
มีคา่ ดัชนี ความหลากหลายเท่ากับ 2.76 และค่าดัชนีความ
สม�ำ่ เสมอในการกระจายตัวของชนิดพรรณไม้ (Evenness
index) เท่ากับ 0.81 จากพรรณไม้ทั้งหมด 30 ชนิด 710 ต้น

4. สรุปผลการศึกษา

ค ว า ม ห ล า ก ช นิ ด ข อ ง พ ร ร ณ ไ ม ้ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้ง 6 แปลงศึกษา
สามารถจ�ำแนกเป็นพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ
พรรณไม้ วงศ์ปาล์ม และพรรณไม้วงศ์สน ทั้งสิ้น 15 วงศ์
17 สกุล 30 ชนิด จ�ำนวน 710 ต้น ซึ่งพรรณไม้วงศ์

Fabaceae พบแพร่ ก ระจายสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 37.46)
โดยเฉพาะต้นประดู่บ้าน (P. indicus Willd.) (135 ต้น)
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ดัชนีความส�ำคัญของโครงสร้าง
สั ง คมพื ช พบว่ า ต้ น ประดู ่ บ ้ า น (P. indicus Willd.)
มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (ร้อยละ 19.01) และความถี่
สัมพัทธ์ (ร้อยละ 7.14) สูงสุด ขณะที่ค่าความเด่นสัมพัทธ์
ของพันธุ์ไม้ พบว่า ต้นไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina L.)
มีขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัดของล�ำต้นมากทีส่ ดุ (3.31 ตารางเมตร
ต่อเฮกตาร์) ท�ำให้ดัชนีความเด่นสัมพัทธ์ของ ต้นไทรย้อย
ใบแหลม (F. benjamina L.) มีค่าสูงสุด (ร้อยละ 45.07)
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาภาพรวม ดัชนีความส�ำคัญของพรรณไม้
(IVI) พบว่า ต้นไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina L.)
มีคา่ สูงสุด เท่ากับ 52.17 นอกจากนีด้ ชั นีความหลากหลาย
ของพรรณไม้ (Species diversity) และดั ช นี ค วาม
สม�่ำเสมอของพรรณไม้ (Evenness index) เท่ากับ 2.76
และ 0.81
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5. ข้อเสนอแนะ

1) ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเสนอเป็นแนวทาง
เบื้องต้นส�ำหรับการจัดการและการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่ม
พืน้ ทีส่ เี ขียวภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเพิ่มศักยภาพการสะสมมวลชีวภาพและการกักเก็บ
คาร์บอนในรูปของมวลชีวภาพ
2) การจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล พรรณไม้ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บทคัดย่อ

งานนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบ IoT เพือ่ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ด�ำเนินการทดลองตามตัวแบบ ADDIE
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา แบ่งการพัฒนาออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ hardware และส่วนของแอปพลิเคชั่น ใช้เครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 4
การติดตัง้ เป็นการติดตัง้ เครือ่ งมือและแอปพลิเคชัน่ ในกลุม่ เป้าหมายของก�ำหนดไว้ ขัน้ ตอนที่ 5 การประเมินผล ใช้วธิ กี าร
ทดลองการใช้ โดยก�ำหนดใช้มีผู้ใช้งาน 5 คน ทุกวันเวลา 8.00 - 8.30 ให้ใช้งานเครื่อง strong body machine จ�ำนวน
10 วัน ผลการพัฒนาพบว่า ได้ระบบ IoT เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ซึ่งมี 2 องค์ประกอบท�ำงานประสานกัน ได้แก่
1) ชุด strong body machine คือ เครื่องชั่งน�้ำหนักและวัดส่วนสูงที่สามารถบันทึกน�้ำหนักและส่วนสูงของผู้ใช้พร้อมทั้ง
สามารถจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลออนไลน์ได้ 2) แอปพลิเคชั่น strong body community ที่แบ่งการท�ำงานออกเป็น
2 ส่วนหลัก คือ ส่วนข้อมูลของผู้ใช้ที่รวบรวมข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงพร้อมทั้งวิเคราะห์รูปร่างเบื้องต้นของผู้ใช้ ส่วนทีสองคือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสุขภาพเบือ้ งต้นของผูใ้ ช้ในระบบทัง้ หมดทีร่ วบรวมผ่านการใช้งาน strong body machine ทัง้ นีข้ อ้ มูล
ทีว่ เิ คราะห์คา่ ต่าง ๆ จะสะท้อนภาพรวมของผูใ้ ช้ในระบบ ได้แก่ น�ำ้ หนักเฉลีย่ ส่วนสูงเฉลีย่ การจัดกลุม่ ตามรูปร่างของผูใ้ ช้
การจัดอันรูปร่างดี 3 อันดับ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์นี้มีเป้าหมาย เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้ใช้ในระบบเกิดการแข่งขัน
และเปลี่ยนพฤติกรรมมาให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ค�ำส�ำคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ข้อมูลสุขภาพ, แบบจ�ำลอง ADDIE
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Abstract

This work aims to develop IoT systems to promote health care. Conducted experiments based
on the ADDIE model, i.e. Step 1, Analysis Required, Step 2, Design, Step 3, Development. Development
is divided into two parts: hardware part and application part. Use computer tools such as Step 4
Installation: Install tools and applications in the target group of the target; Step 5 Evaluation Use a
trial method. By specifying that there are 5 users every day from 8.00 -8.30 to use the strong body
machine for 10 days. The results of the development showed that the IoT system to promote health
care, which has 2 components to work together, namely 1) a set A strong body machine is a weight
and height scale that can record a user’s weight and height and store data in an online database. 2)
A divided strong body community application. It is divided into two main parts, namely the user data
section. The second section analyzes the user’s initial health data in the entire system collected
through the use of the strong body machine. The analyzed data reflects the overall picture. of users
in the system, including average weight average height Grouping by user shape 3 rankings of good
shape, etc., which the data analyzed aims to stimulate Encourage users in the system to compete
and change their behavior to focus on primary health care.
Keywords: Internet of things, Health information, ADDIE model
1. บทน�ำ

เนื่องจากในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เผชิญปัญหา
เกี่ยวกับ โรคอ้วน อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น
พันธุกรรม สภาพสังคมและวัฒนธรรม และสาเหตุที่ส�ำคัญ
คือ การบริโภคอาหารได้รับอิทธิพลจาก สื่อโฆษณาต่าง ๆ
การขาดวินัยในการรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ไม่รู้จัก
เลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ ขาดวินัยในการใช้เวลา ไม่รู้
คุ ณ ค่ า ของเงิ น และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ทั้งการบริโภคอาหารไขมันสูง พฤติกรรมนั่ง ๆ นอน ๆ
ขาดการออกก�ำลังกาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคเรื้อรังที่พบบ่อย
คนเหล่านีจ้ งึ มีปญ
ั หาโรคอ้วนเพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ อาจส่งผล
ถึงภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ โรคเบาหวาน
หอบ และความดันโลหิตสูง ทั้งที่ควรจะเป็นโรคในวัย
ผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบันในวัยเด็กหรือวัยรุ่นก็มีความเสี่ยง

เช่นเดียวกัน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง เป็นต้น
โดยเห็นถึงข้อมูลค่า ดัชนีมวลกาย Body Mass
Index (BMI) คือ เป็นมาตรการทีใ่ ช้ประเมินภาวะอ้วนและ
ผอมในผูใ้ หญ่ ตัง้ แต่อายุ 20 ปีขนึ้ ไป สามารถท�ำได้โดยการ
ชั่งน�้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร
แล้วน�ำมาหาดัชนีมวลกาย โดยใช้น�้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
หารด้วยส่วนสูง (เมตร) ยกก�ำลัง 2
ดังนัน้ คณะผูจ้ ดั ท�ำจึงคิดค้นการส่งเสริมสุขภาพ
ทีท่ ำ� งานรวมกับเทคโนโลยี IoT โดยคณะผูจ้ ดั ท�ำได้รวบรวม
ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะร่ า งกาย
น�้ำหนักและส่วนสูงโดยน�ำเครื่องชั่งน�้ำหนักและวัดส่วนสูง
มารวมกันเพื่อให้สะดวก ต่อการใช้งานและบันทึกข้อมูล
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และแสดงข้อมูลผ่านแอปบนมือถือและบันทึกข้อมูลน�้ำ
มาวิเคราะห์หาค่า BMI น�้ำหนักเฉลี่ยและ ลักษณะร่างกาย

2. วัตถุประสงค์

ระบบ IOT เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพ

3. วิธีการศึกษา

เพือ่ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ด�ำเนินการทดลอง
ตามตัวแบบ ADDIE ได้แก่
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis)
			 การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของผู ้ ใช้
(Requirement analysis) จากการรวบรวมข้ อ มู ล
การสอบถามของผู้ที่ใช้งานระบบ การด�ำเนินงานและ
ความต้องการของระบบส่งเสริมสุขภาพบนเทคโนโลยี IoT
ดังนี้ และตัวอย่างภาพ
			 ส่วนที่ 1 ระบบ IoT ส่งเสริมการรักษา
สุขภาพ มีขอบเขต การท�ำงานได้ดังนี้
			 1. สามารถชั่งน�้ำหนักได้
			 2. สามารถวัดส่วนสูงได้
			 3. สามารถแสดงข้อมูลส่วนสูงและน�้ำหนัก
ของผู้ใฃ้ผ่านจอ LCD
			 4. สามารถเชื่อมต่อ WIFI
			 5. สามารถรับค่ารหัสผู้ใช้ได้
			 6. สามารถจัดเก็บข้อมูลการชั่งน�้ำหนัก
วัดส่วนสูงในฐานข้อมูลออนไลน์ได้
			 ส่ ว นที่ 2 แอปพลิ เ คชั น ระบบส่ ง เสริ ม
สุขภาพท�ำงานบนเทคโนโลยี IoT มีขอบเขตการท�ำงานดังนี้
			 1. สามารถแสดงค่ า เฉลี่ ย ของน�้ ำ หนั ก
จากฮาร์ ด แวร์ ข องระบบส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพท� ำ งานบน
เทคโนโลยี IoT
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			 2. สามารถบันทึกและแสดงผลการท�ำงาน
ของระบบส่งเสริมสุขภาพท�ำงานบนเทคโนโลยี
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design)
			 ในขั้ น ตอนนี้ น� ำ ผลการวิ เ คราะห์ ม าสู ่
การออกแบบระบบ งานซึง่ จากผลการวิเคราะห์ระบบงานนี้
มีการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายส่วนทัง้ ส่วนทีเ่ ป็น hardware
ท�ำหน้าที่บันทึกข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงของผู้ใช้ส่งต่อไป
จัดเก็บในฐานข้อมูลและมีสว่ นของแอปพลิเคชัน่ ทีด่ งึ ข้อมูล
จากฐานข้อมูลออกมาเพือ่ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลรูปร่างเบือ้ งต้น
ของผู้ใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างการกระตุ้นส่งเสริม
ให้เกิดการดูแลควบคุมส่วนสูงและน�้ำหนักต่อไป

รูปที่ 1 ภาพรวมการท�ำงานของระบบ IoT
เพื่อส่งเสริมสุขภาพการรักษาสุขภาพ
			 ส่วนของการท�ำงานของชุด smart body
machine มีล�ำดับขั้นตอนในการท�ำงานอ่านค่าข้อมูลจาก
หน่วยรับข้อมูลทั้งน�้ำหนักและส่วนสูงท�ำการประมวลผล
เพื่อส่งต่อข้อมูลไปแสดงผลยังหน้าจอ led และจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลออนไลน์ต่อไป ดังรูปที่ x
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รูปที่ 2 ล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานของ
smart body machine

รูปที่ 4 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอ UI
ส�ำหรับแอปพลิเคชั่น smart body community

ในส่วนของฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ และ
ประวัติการใช้งาน smart body machine ข้อมูลที่จัดเก็บ
ได้แก่ วันที่ เลขที่สมาชิก น�้ำหนัก ส่วนสูง ค่า bmi ดังรูป
ที่ 3

3.3 ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนา (Development)
			 ในขัน้ ตอนนีแ้ บ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ การพัฒนาส่วนของชุด strong body machine
เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักและวัดส่วนสูงทีต่ อ้ งท�ำงานบนแนวคิด iot
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วน input ส่วนประมวลผล
หลัก process และส่วน output ทั้ง 3 ส่วนนี้ท�ำงาน
ประสานกัน
ส่ ว นรั บ ข้ อ มู ล (input) ท� ำ หน้ า ที่ รั บ ข้ อ มู ล
ผ่านอุปกรณ์ input ในงานนี้ใช้ sensor 2 ตัวเพื่อท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้าระบบ ได้แก่ Load Cell ท�ำหน้าที่
ชั่งน�้ำหนัก Sensor interface ท�ำหน้าที่อ่านค่าระยะห่าง
เพื่อน�ำมาค�ำนวณส่วนสูง

รูปที่ 3 โครงสร้างฐานข้อมูล
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รูปที่ 7 บอร์ด We Mos D1 R2
ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง

รูปที่ 5 load cell ท�ำหน้าที่ชั่งน�้ำหนัก

รูปที่ 6 Sensor interface ท�ำหน้าที่อ่านค่าระยะห่าง
เพื่อค�ำนวณส่วนสูง

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

		 ส่ ว นหน่ ว ยประมวลผลกลาง (process)
เป็นตัวกลาง ที่เชื่อมโยงระหว่าง หน่วยรับข้อมูล input
และหน่วยแสดงผล output คืออ่านค่าจากอุปกรณ์ input
ทั้งสองตัวแล้วค�ำนวณส่วนสูง น�้ำหนัก พร้อมทั้งส่งข้อมูล
ไปยังส่วนแสดงผล (output) ส่วนแสดงผล output
ท�ำหน้าทีแ่ สดงผลน�ำ้ หนักและส่วนสูง ทีไ่ ด้จากส่วนประมวลผล
พร้อมทัง้ ส่งข้อมูลการชัง่ น�ำ้ หนักและวัดส่วนสูงนีไ้ ปจัดเก็บ
ในฐานข้อมูล my sql อีกด้วย

รูปที่ 8 หน้าจอ LED ส่วนแสดงผลของชุด strong body
machine
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		 การพัฒนาชุด strong body machine นี้
นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ท�ำหน้าที่ input process และ
output ข้ า งต้ น นั้ น ต้ อ งเขี ย นชุ ด ค� ำ สั่ ง เพื่ อ ควบคุ ม
การท�ำงานของชุดอุปกรณ์ข้างต้น เขียนค�ำสั่งผ่านโปรแกรม
Arduino IDE ดังรูปที่ 9
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		 ส่วนที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น strong
body community นี้ พัฒนาในลักษณะ web api
กล่าวคือ แอปพลิเคชั่นเรียนกใช้บริการฟังก์ชั่นต่าง ๆ
ของ web โดยภาษา php เขียน web api เพื่อท�ำหน้าที่
ให้บริการต่าง ๆ และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล my sql
ทั้งนี้ส่งข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ json

รูปที่ 10 ชุดค�ำสั่งภาษา php

รูปที่ 9 ตัวอย่างชุดค�ำสั่งที่ควบคุมการท�ำงาน
ของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ

รูปที่ 11 การจัดเก็บข้อมุลในฐานข้อมูล my sql
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		 ส�ำหรับแอปพลิเคชั่นนั้นที่ท�ำหน้าที่ในการ
เรียกใช้และแสดงข้อมูลข้อมูลจาก web ใข้บริการของ
Thunkable x เป็นเครื่องมือในการพัฒา
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4. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results)

ผลการพัฒนาพบว่า ได้ระบบ IoT เพื่อส่งเสริม
การรักษาสุขภาพ ซึ่งมี 2 องค์ประกอบท�ำงานประสานกัน
ได้แก่
4.1 strong body machine
			 strong body machine คือ เครื่องชั่ง
น�้ ำ หนั ก และวั ด ส่ ว นสู ง ที่ ส ามารถบั น ทึ ก น�้ ำ หนั ก และ
ส่ ว นสู ง ของผู ้ ใช้ พ ร้ อ มทั้ ง สามารถจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ลงใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ได้

รูปที่ 12 ชุดค�ำสั่ง block programming
จากบริการ ของ thunable x
3.4 ขั้นตอนที่ 4 การติดตั้ง (Implement)
		 ในส่วนของติดตั้งต้องด�ำเนินการ 2 ส่วน
คือ 1 ติดตั้ง ชุด strong body machine เพื่อให้ผู้ใช้
ได้ใช้งานร่วมกัน เช่น ในจุดทางเข้าของหน่วยงาน หรือ
จุดการลงลายมือชือ่ 2. การติดตัง้ แอปพลิเคชัน่ ทัง้ นีใ้ ห้ผใู้ ช้
ติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในสมาร์ทโฟนของผู้ใช้

รูปที่ 14 strong body machine
4.2 แอปพลิเคชัน่ strong body community
			 แอปพลิเคชั่นนี้แบ่งการท�ำงานออกเป็น
2 ส่วนหลัก คือ ส่วนข้อมูลของผู้ใช้ ที่รวบรวมข้อมูล
น�้ ำ หนั ก และส่ ว นสู ง พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ รู ป ร่ า งเบื้ อ งต้ น
ของผู้ใช้

5. การประเมินผล (Evaluation)
รูปที่ 13 QR Code เพื่อ download แอปพลิเคชั่น
แอปพลิเคชั่น strong body community
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ในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการทดลองการใช้ โดยก�ำหนด
ให้มีผู้ใช้งาน 5 คน ทุกวันเวลา 8.00 -8.30 ให้ใช้งานเครื่อง
strong body machine จ�ำนวน 10 ว
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ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์นี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น
ส่งเสริม ให้ผู้ใช้ในระบบเกิดการแข่งขันและเปลี่ยนพฤติกรรม
มาให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

6. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)

รูปที่ 15 หน้าจอแอปพลิเคชั่นส�ำหรับผู้ใช้
ส่ ว นที่ ส องคื อ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สุ ข ภาพ
เบื้องต้นของผู้ใช้ในระบบทั้งหมดที่รวบรวมผ่านการใช้งาน
strong body machine ทั้งนี้ข้อมูลที่วิเคราะห์ค่าต่าง ๆ
จะสะท้อนภาพรวมของผู้ใช้ในระบบ ได้แก่ น�้ำหนักเฉลี่ย
ส่วนสูงเฉลี่ย การจัดกลุ่มตามรูปร่างของผู้ใช้ การจัดอันดับ
รูปร่างดี 3 อันดับ เป็นต้น

งานนี้สนับสนุนแนวคิด Health 4.0 เพราะ
องค์ประกอบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และแอปพลิเคชัน่
ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรษา เปาอินทร์ (2560)
ที่สรุปบว่า เทคโนโลยีที่จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ให้เกิด health 4.0 ได้แก่ social network, mobile
application, internet of things, cloud computing,
big data and health analytics, robotics, AI
ผลการศึกษานี้เน้นการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วย
สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการลดน�ำ้ หนัก โดยใช้
ข้อมูลผูใ้ ช้ทกุ คนในระบบ มีกลไกการจัดกลุม่ รูปร่างของผูใ้ ช้
เพือ่ ให้ผใู้ ช้เกิดความตระหนักและเป็นการลดน�ำ้ หนักโดยใช้
ภาพทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุสมีนา
นิมะ และคณะ (2558) ที่พบว่าวิธีการจัดการภาวะอ้วน
ทางสังคม ประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ การสร้างพลังใจ
ในการลดน�้ำหนักจากบุคคลต้นแบบ และการปฏิบัติตาม
กฎกติกาการบริโภคอาหารของชุมชน

7. บทสรุป (Conclusion)

รูปที่ 16 การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น
ของผู้ใช้ในระบบทั้งหมด

จากผลการพัฒนาที่ได้ระบบ IoT เพื่อส่งเสริม
การรักษาสุขภาพ ซึง่ มี 2 องค์ประกอบท�ำท�ำงานประสานกัน
ได้แก่ 1) ชุด strong body machine คือ เครือ่ งชัง่ น�้ำหนัก
และวัดส่วนสูงทีส่ ามารถบันทึกน�ำ้ หนักและส่วนสูงของผูใ้ ช้
พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลออไลน์ได้
2) แอปพลิเคชั่น strong body community ที่สามารถ
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงการเปรียบเทียบ
แข่งขันกับผู้ใช้ทั้งหมดทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกลุ่ม
สัดส่วนของผู้ใช้ การจัดอันดับของผู้ที่มีรูปร่างดี 3 อันดับ
รวมทั้งประวัติน�้ำหนักและส่วนสูงของผู้ใช้
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ส�ำหรับข้อเสนอแนะส�ำหรับการพัฒนาต่อยอด
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เพิ่มเติมฟังก์ชั่นของ smart
body machine เช่น ฟังก์ชั่นการอ่านค่าผู้ใช้อ่านจาก
รหัสประจ�ำตัวพนักงาน ฟังก์ชั่นการวัดความดัน ท�ำให้
smart body machine เป็นเครื่องที่สามารถอ่านค่าและ
บันทึกค่าสุขภาพพื้นฐานได้ 2) ส่วนของแอปพลิเคชั่น
ควรเพิ่มเนื้อหาในแอปพลิเคชันให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อผูใ้ ช้มากขึน้ เช่น หากผลวิเคราะห์ออกมาว่ามีรปู ร่างผอม
ปกติ ท้วม อ้วนหรืออ้วนมาก ควรมีข้อมูลเทคนิคการดูแล
รวมไปถึงภัยต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้น
ส�ำหรับการน�ำไปใช้ประโยชน์ ชุด smart body
community นี้ เป็นแนวคิดทีเ่ ปลีย่ นเครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักและ
วัดส่วนสูงให้สามารถสื่อสารได้ เก็บข้อมูลได้ รวมไปทั้ง
วิเคราะห์ข้อมูลได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT โดยระบบนี้
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สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้กับทุกแหล่งชุมชน ทุกเพศ
และทุกวัย เพราะเป็นเครื่องมือที่สะท้อนหรือตระหนักถึง
การให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับสุขภาพเบือ้ งต้น และเป็นเครือ่ งมือ
เฝ้าระวังทางสุขภาพเบื้องต้น
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บทคัดย่อ

ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของผู้พิการทางสายตาคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง โดยทางเดินในประเทศไทย
ส่วนใหญ่กระเบื้องบอกทางไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
มีสิ่งกีดขวาง พื้นไม่เรียบ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางออกไปใช้ชีวิตในสังคมของผู้พิการทางสายตา จากการศึกษา
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเดินทางพบว่า ขนาดของอุปกรณ์
ที่ใช้ยังมีขนาดใหญ่และใช้การแจ้งเตือนส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเตือนทางเสียง ซึ่งจะรบกวนการได้ยินเสียงรอบข้างของ
ผู้พิการทางสายตา งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดพัฒนาอุปกรณ์ส�ำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเดินทาง มุ่งเน้นไปที่
การตรวจจับสิง่ กีดขวาง ทีอ่ าจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ ในช่วงการตรวจจับตัง้ แต่กลางล�ำตัวไปจนถึงช่วงศีรษะ โดยจัดท�ำอุปกรณ์
ที่มีขนาดเล็กและเบา รวมไปถึงแจ้งเตือนแบบสั่น และในกรณีที่เกิดการล้มจะส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน
ไปยังญาติของผู้พิการเพื่อให้มีการช่วยเหลือได้ทัน ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์ที่น�ำเสนอนี้จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตามีความ
ปลอดภัยและสะดวกสบาย ในการเดินทางเพิ่มขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ผู้พิการทางสายตา, การแจ้งเตือนล้ม, การตรวจจับสิ่งกีดขวาง, อุปกรณ์ขนาดพกพา
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Abstract

          One of the main problems for the visually impaired is related to travelling. Most of footpaths
do not have proper paving tiles, have various obstacles, and frequently, pedestrians are broken which
pose a challenge even for a normal person. It creates a barrier for visually impaired persons to go
to their desired destinations and spend their time outside. From various related studies, one main
challenge is the size of the device which is still heavy and relies on sounds to notify its users which
can disturb their hearing of the surrounding sounds. This research aims to develop devices that assist
the visually impaired person which is more compact and lightweight for more convenience use and
to provide warning when tripping and falling.
Keywords: The visually impaired, Fall detection, Obstacle, Portable device

1. บทน�ำ

บ่อยครัง้ ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของผูพ้ กิ าร
ทางสายตาจ�ำเป็นต้องพึ่งพาคนรอบข้าง จากรายงานทาง
สถิติของคนพิการที่จดทะเบียนทั่วประเทศ (ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการ, 2563) พบว่า ปัญหาหลัก
อย่างหนึ่งของผู้พิการทางสายตาคือปัญหาในการเดินทาง
เช่น ทางเดินเท้าทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการเดินทางของ ผูพ้ กิ าร
ทางสายตา มีหลุมบ่อ เสาไฟฟ้าหรือป้ายจราจรบนทางเดินเท้า
จึงเป็นอุปสรรคในการออกไปใช้ชีวิต ในสังคมโดยไม่มีการ
ช่วยเหลือจากคนอื่น ผู้พิการทางสายตาจึงมีความต้องการ
การแจ้งเตือนอย่างมาก เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมตามทางเดิน
แต่ ใ นเมื อ งใหญ่ ยั ง มี อุ ป กรณ์ ช ่ ว ยเหลื อ และอ� ำ นวย
ความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตาอย่างจ�ำกัด
การจัดท�ำอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือในการเดินทาง
ของผู้พิการทางสายตาและช่วยแจ้งเตือนการล้มจึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็น เพื่อลดการเกิดการบาดเจ็บจากการชนหรือ
การเสียชีวติ จากการหกล้มหากผูพ้ กิ ารทางสายตาบาดเจ็บ
รุนแรงจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
จากบทความของส�ำนักงานมูลนิธิ (2564) คนที่
บกพร่องทางการมองเห็นหรือผู้พิการทางสายตา หมายถึง
ผู้ที่มองไม่เห็นหรือเห็นเลือนราง และมีความบกพร่องทาง
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สายตาทั้งสองข้าง โดยมีความสามารถในการมองเห็น
ได้ไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ โดยแบ่งเป็น ตาบอดสนิท
หมายถึง คนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย หรืออาจมองเห็น
ได้บา้ ง ไม่สามารถใช้สายตาให้เห็นเป็นประโยชน์ และตาบอด
ไม่สนิท หรือบอดเพียงบางส่วน หมายถึง มีความบกพร่อง
ทางสายตา สามารถมองเห็นได้บ้างแต่ไม่เท่าคนปกติ
ในการเดินของผู้พิการทางสายตาจ�ำเป็นต้อง
พึ่ ง พาอาศั ย ผู ้ อื่ น หรื อ ใช้ ไ ม้ เ ท้ า น� ำ ทาง เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
สิง่ กีดขวางหรือหลุมบ่อ โดยการใช้ไม้เท้าน�ำทางจะแกว่งไม้
ไปโดยรอบเพื่อตรวจหาสิ่งกีดขวาง ซึ่งสามารถพบได้เพียง
สิ่งกีดขวางที่อยู่บนพื้นหรือทางต่างระดับ จึงไม่สามารถ
หลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่อยู่ในช่วงกลางล�ำตัวไปจนถึงช่วง
ศีรษะ ผู้วิจัยจึงต้องท�ำการทดลองเพื่อเลือกเซ็นเซอร์มาใช้
ให้อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวางครอบคลุมในระยะดังกล่าว
จากที่ได้ท�ำการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มีการศึกษา
การแจ้งเตือนด้วยเซ็นเซอร์ Ultrasonic ในแบบต่าง ๆ
งานวิจัย (Chinchole, 2018) ใช้งานเซ็นเซอร์ Ultrasonic
ในการตรวจจับสิ่งกีดขวางโดยติดอุปกรณ์เข้ากับไม้เท้า
น�ำทางโดยปรับใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน
เซ็ น เซอร์ บ นไม้ เ ท้ า น� ำ ทางจะตรวจจั บ สิ่ ง กี ด ขวางและ
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เมื่ อ มี สิ่ ง กี ด ขวางเข้ า มาในระยะจะส่ ง เสี ย งแจ้ ง เตื อ น
ผ่านทางล�ำโพงของหูฟัง และ ในงานวิจัยของ Patel
(2018), Elmannai and Khaled Elleithy (2017)
และ Walimbe (2020) ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้พิการทางสายตาบริเวณสองช่วงไหล่ ไม้ หมวก และ
แว่นตา ทั้งนี้งานวิจัยที่ได้ท�ำการศึกษา มาข้างต้นยังพบว่า
มีขอ้ จ�ำกัดในด้านของการแจ้งเตือนและการใช้งานอุปกรณ์
ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยสะดวกหากใช้ ง านเป็ น เวลานาน เพราะการ
แจ้งเตือนผ่านทางหูฟงั จะเป็นการปิดกัน้ การได้ยนิ ต่อเสียง
โดยรอบของผู้พิการทางสายตา และในการติดตั้งบริเวณ
ล� ำ ตั ว อาจท� ำ ให้ มี ก ารตรวจจั บ เสื้ อ ผ้ า หรื อ อวั ย วะของ
ผู ้ ใช้ ง านเป็ น สิ่ ง กี ด ขวาง รวมถึ ง การติ ด ตั้ ง กั บ แว่ น ตา
อาจท�ำให้มีอาการปวดบริเวณใบหูเพราะน�้ำหนักของอุปกรณ์
จากงานวิจัยอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม (Chang,
2020) ได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ MPU 6050 กับไม้เท้า
น�ำทาง จึงอาจท�ำให้เกิดความผิดพลาดต่อการแจ้งเตือน
หากผู้พิการทางสายตาท�ำไม้เท้าหลุดมือก็จะจัดเป็นการ
แจ้ ง เตื อ นโดยที่ ไ ม่ มี ก ารล้ ม จริ ง เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย
Asheesh (2020) ที่ใช้งานเซ็นเซอร์ MPU 6050 ร่วมกับ
การแจ้งเตือนผ่าน Android SMS ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น
ที่ไม่ค่อยนิยมในการใช้งาน ท�ำให้การเข้าถึงค่อนข้างจ�ำกัด
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีจดุ ประสงค์ในการจัดท�ำอุปกรณ์
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้พิการทาง
สายตาและลดการเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทาง โดยจัดท�ำ
อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวางและอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม
ทีม่ คี วามสะดวกสบายในการใช้งาน น�้ำหนักเบา และติดตัง้
ในต�ำแหน่งที่ไม่ท�ำให้เกิดปัญหาต่อการแจ้งเตือน รวมถึง
ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้งาน โดยจัดท�ำเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับ
การตรวจจับสิ่งกีดขวางซึ่งการตรวจจับจะเน้นไปที่ช่วง
กลางล�ำตัวจนถึงช่วงศีรษะ เพราะเป็นส่วนที่อาจท�ำให้
ผู ้ ใช้ ง านบาดเจ็ บ ได้ ม ากกว่ า ส่ ว นอื่ น ๆ และอุ ป กรณ์
แจ้งเตือนการล้มที่ปรับเปลี่ยนการแจ้งเตือนการล้มโดย
การใช้ Line Application ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังญาติ
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ของผู้ใช้งาน เพื่อให้มีการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
ได้ทัน

2. การออกแบบอุปกรณ์

2.1 วัสดุอุปกรณ์
			 เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำอุปกรณ์
คือ การพัฒนาอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา และ
สามารถใช้งาน Wi-Fi เพื่อให้มีการส่งข้อความแจ้งเตือน
ทาง Line Application ผู้วจิ ัยจึงเลือกใช้งานบอร์ดทดลอง
ESP8266 (Arduino Leaning, 2560) ส�ำหรับติดต่อ
สื่อสารบนมาตรฐาน Wi-Fi ท�ำงานใช้กระแสโดยเฉลี่ย
80 มิลลิแอมป์ (mA) ใช้กระแสน้อยกว่า 10 ไมโครแอมป์
(µA)

รูปที่ 1 บอร์ดทดลอง ESP8266 (Arduinoall, 2020)
ในการเลื อ กใช้ ง านเซ็ น เซอร์ ส� ำ หรั บตรวจจั บ
สิ่งกีดขวาง จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ท�ำให้ผู้วิจัย
เลือกใช้งานเซ็นเซอร์ Ultrasonic (โรบอทสยาม, 2559)
มาใช้ ใ นการตรวจจั บ ระยะห่ า งระหว่ า งสิ่ ง กี ด ขวางกั บ
ตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งเซ็นเซอร์ Ultrasonic เป็นอุปกรณ์
ใช้วัดระยะทางด้วย Ultrasonic โดยไม่ต้องมีการสัมผัส
กับต�ำแหน่งที่ต้องการวัด มีสองส่วนหลักคือ ตัวส่งคลื่น
ทีท่ ำ� หน้าทีส่ ร้างคลืน่ เสียงออกไปในการวัดระยะแต่ละครัง้
เมื่อไปกระทบวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง คลื่นเสียงถูกสะท้อน
กลับมายังตัวรับแล้วประมวลผลด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ภายในโมดูล
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รูปที่ 2 เซ็นเซอร์ Ultrasonic (Allnewstep, 2018)
			 จากงานวิจัยของ Chang (2020) และ
Asheesh (2020) ได้ใช้เซ็นเซอร์ MPU6050 ในการ
ตรวจจับว่ามีการล้มเกิดขึ้นหรือไม่ โดยได้น�ำเซ็นเซอร์
MPU6050 เพื่อน�ำมาพัฒนารูปแบบของการแจ้งเตือน
และการติดตัง้ โดย GY-521 MPU6050 3 Axis Gyroscope
Accelerometer Sensor Module (Playground
Arduino, 2020) สามารถวัดความเอียงได้แบบ 3 ทิศทาง
ใช้การเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน I2C โมดูลนี้
ได้รวมเอาเซ็นเซอร์ Gyroscope และ Accelerometer
เข้าไว้ด้วยกัน Accelerometer ใช้ส�ำหรับวัดความเร่ง
หรื อ ความเอี ย ง เมื่ อ จั บ เซ็ น เซอร์ ว างขนานกั บ พื้ น
Gyroscope ใช้วัดความเร่งในการเคลื่อนที่ การใช้งาน
วัดความเอียง การหมุนต่าง ๆ
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			 การใช้ ง านส� ำ หรั บ อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ สิ่ ง
กีดขวางจะใช้เซ็นเซอร์ Ultrasonic ตรวจจับวัตถุโดย
เริ่ ม จากขา Echo รั บ สะท้ อ นของคลื่ น เสี ย งในช่ ว ง
Ultrasound ให้ Output ออกมาเป็ น ระยะทางที่
ผู้ใช้อยู่ห่างจากวัตถุเป็นระยะในหน่วยเซนติเมตร และ
หากสิ่ ง กี ด ขวางอยู ่ ห ่ า งจากตั ว ผู ้ ใช้ เ ป็ น ระยะน้ อ ยกว่ า
120 เซนติเมตร จะมีการสั่นเตือนให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้
และหลบเลี่ยงไปยังเส้นทางอื่นได้ทัน

รูปที่ 4 ระบบการท�ำงานของอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง
รูปที่ 3 เซ็นเซอร์ MPU6050 (MCUcity, 2016)
2.2 การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับสิง่ กีดขวาง
			 เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ใช้งานในหลากหลายบริบท ซึ่งในแต่ละการท�ำงานของ
อุปกรณ์จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานแตกต่างกัน ผู้วิจัย
จึงตั้งใจออกแบบการใช้งานอุปกรณ์เพื่อให้การท�ำงาน
ของอุ ป กรณ์ ค รอบคลุ ม เงื่ อ นไขและบริ บ ทการใช้ ง าน
โดยมีระบบการท�ำงานดังรูปที่ 4 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
เข้ากับไม้เท้าน�ำทางของผู้ใช้งาน
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2.3 การออกแบบอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม
			 ผู้วิจัยได้น�ำเซ็นเซอร์ MPU6050 มาใช้
ร่ ว มกั บ บอร์ ด ทดลอง ESP8266 เพื่ อ ใช้ ง าน Wi-Fi
ในที่อยู่อาศัยหรือจากสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน โดยตั้ง
เงื่อนไขเพื่อให้เซ็นเซอร์ดังกล่าวสร้างสัญญาณ Interrupt
ให้ ตั ว ประมวลผลหลั ก ESP8266 เมื่ อ เกิ ด การล้ ม
โดยเซ็ น เซอร์ MPU6050 ท� ำ งานร่ ว มกั บ ESP8266
เพี ย งอย่ า งเดี ย วจึ ง สามารถเชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ แบตเตอรี่
และ ESP8266 นอกจากนั้น MPU6050 จ�ำเป็นต้อง
ติดตัง้ อยูบ่ นตัวผูใ้ ช้เพือ่ การตรวจจับการล้มได้อย่างแม่นย�ำ
โดยมีระบบ การท�ำงานดังรูปที่ 5
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			 ระบบการท�ำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือน
การล้มจะเริ่มจากการอ่าน accelerometer ของเซ็นเซอร์
MPU6050 จากอริยาบทต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อน�ำค่า
มุ ม ที่ ไ ด้ ม าประมวลผลล่ ว งหน้ า แล้ ว แบ่ ง กลุ ่ ม ข้ อ มู ล
เพือ่ ให้งา่ ยต่อการจ�ำแนกเงือ่ นไข และน�ำการจ�ำแนกเงือ่ นไข
มาประมวลผลเพื่อระบุว่าว่าเป็นการล้มหรือไม่ หากมีการล้ม
เกิดขึ้นก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง Line Application
ของญาติผู้ใช้งาน เพื่อให้มีการช่วยเหลือได้ทัน

รูปที่ 5 ระบบการท�ำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม
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จ�ำลองสิง่ กีดขวางทีใ่ ช้ในการทดสอบร่วมกับการขีดเส้นมุม
ก�ำกับบนกระดาษดังรูปที่ 6 โดยเริ่มทดสอบจากระยะ
20 40 60 80 100 และ 120 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
และเพิ่ ม จ� ำ นวนเซ็ น เซอร์ Ultrasonic ตั้ ง แต่ 1 ตั ว
ไปจนถึง 3 ตัว

รูปที่ 6 ตัวอย่างการทดสอบมุมส�ำหรับเซ็นเซอร์
Ultrasonic ค่าที่ได้จากการทดสอบเซ็นเซอร์
Ultrasonic จ�ำนวนหนึ่งตัวจะเป็นดังรูปที่ 7
โดยสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางในแนวราบ
ช่วงระยะ 2 – 80 เซนติเมตรเป็นมุม 25 องศา
ช่วงระยะ 100 – 120 เซนติเมตร สามารถตรวจจับวัตถุ
แนวราบเป็นมุม 15 องศา

3. การทดสอบและจัดท�ำอุปกรณ์

3.1		 การทดสอบการใช้ ง านเซ็ น เซอร์
Ultrasonic
			 ในการตรวจจับสิง่ กีดขวางจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ทดสอบระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์ Ultrasonic ก่อน
การจัดท�ำอุปกรณ์ โดยเปรียบเทียบค่าระยะที่เซ็นเซอร์
ตรวจจับวัตถุได้จริงและค่าระยะจากมอนิเตอร์เพื่อดูว่า
ในมุมใดที่เซ็นเซอร์ Ultrasonic เริ่มจะตรวจจับวัตถุไม่ได้
มีการใช้สันหนังสือที่มีความกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นการ

รูปที่ 7 มุมการตรวจจับในแนวราบ
ของเซ็นเซอร์ Ultrasonic 1 ตัว
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3.2 การจัดท�ำอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง
			 จากผลการทดสอบมุมการวัดของเซ็นเซอร์
Ultrasonic พบว่าเซ็นเซอร์ Ultrasonic จ�ำนวน 3 ตัว
สามารถตรวจจับวัตถุในแนวราบได้ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 มุมการตรวจจับในแนวราบ
ของเซ็นเซอร์ Ultrasonic 3 ตัว
			 ช่วงระยะ 2 – 80 เซนติเมตร เป็นมุม
70 องศา ช่วงระยะ 100 – 120 เซนติเมตร สามารถ
ตรวจจับวัตถุแนวราบเป็นมุม 54 องศา เมื่อน�ำมาค�ำนวณ
เป็ น ระยะทางที่ ส ามารถตรวจจั บ ได้ สู ง สุ ด ในแนวราบ
จะสามารถตรวจจับสิง่ กีดขวางได้เป็นระยะ 110 เซนติเมตร
ในช่วงระยะห่างระหว่างผู้ใช้งานและวัตถุเป็นระยะ 120
เซนติเมตร ซึ่งครอบคลุมช่วงระยะกลางล�ำตัวไปจนถึง
ช่วงศีรษะตามวัตถุประสงค์ของการจัดท�ำอุปกรณ์เมื่อใช้
เซ็นเซอร์ตรวจจับในแนวดิ่ง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้งานเซ็นเซอร์
Ultrasonic จ�ำนวน 3 ตัว เพื่อจัดท�ำอุปกรณ์ตรวจจับ
สิ่งกีดขวางโดยวางเรียงกันดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 การจัดวางเซ็นเซอร์ Ultrasonic 3 ตัวบนไม้เท้า
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3.3 การทดสอบการใช้งาน เซ็นเซอร์ตรวจจับ

การล้ม
			 เนื่องจากระบบตรวจจับการล้ม ก่อนที่จะ
มีการก�ำหนดค่าการแจ้งเตือนได้นั้น จ�ำเป็นต้องมีข้อมูล
การทดสอบในกิริยาบทต่าง ๆ ซึ่งในโครงงานนี้ได้ท�ำการ
ทดสอบ การยืน การลุก การนั่ง การล้ม โดยจะจ�ำแนก
การล้มเป็น การล้มไปทางด้านหน้า การล้มไปทางด้านซ้าย
การล้มไปทางด้านขวา การล้มไปทางด้านหลัง เพื่อน�ำ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ใ นการเขี ย นโปรแกรมส� ำ หรั บ
แจ้งเตือนเมื่อมีการล้มเกิดขึ้น ค่าที่ใช้ทดสอบคือค่ามุม
ในแนวแกน X Y และ Z ซึ่ง เป็นค่าที่ได้จาก การอ่าน
accelerometer ของเซ็นเซอร์ MPU6050
Acc = (Ax)2 + (Ay)2 + (Az)2
Ax
Ay
Az
Acc

คือ
คือ
คือ
คือ

(1)

ค่ามุมในแนวแกน X
ค่ามุมในแนวแกน Y
ค่ามุมในแนวแกน Z
ผลรวมของค่ามุมทั้ง 3 แกน

			 จากการทดสอบนี้พบว่าค่า Acc ของการ
ทดสอบ การยืนใกล้เคียงกับการลุกและการนั่ง ท�ำให้
สามารถน�ำค่า Acc มาจ�ำแนกว่าคือการล้ม และตั้งเป็น
เงื่ อ นไขให้ บอร์ ด ประมวลผลเพื่ อ ที่ จ ะส่ ง การแจ้ ง เตื อ น
ไปยังบุคคลใกล้ชิดของผู้ใช้งานได้ โดยตั้งเงื่อนไขการล้มไว้
2 เงื่อนไข เนื่องจากค่า Acc ของการทดสอบการล้มไปทาง
ด้านขวามีมากกว่า 360 จึงต้องตั้งเงื่อนไขเพิ่มส� ำหรับ
การล้มไปทางด้านขวา ดังนี้
			 1. Acc มี ค ่ า น้ อ ยกว่ า 360 จะจั ด ว่ า
เป็นการล้ม
			 2. Acc มากกว่า 360 และค่า Ax มากกว่า
270 รวมถึงค่า Ay ต้องน้อยกว่า 300 จะจัดว่าเป็น
การล้ม
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3.4 การจัดท�ำอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม
			 จากผลการทดสอบทีไ่ ด้ทำ� ให้ผวู้ จิ ยั สามารถ
ตั้ ง เงื่ อ นไขส� ำ หรั บ การล้ ม เพื่ อ น� ำ มาใช้ ง านรวมกั บ การ
แจ้งเตือนทางไลน์ อุปกรณ์ที่ได้จะติดตั้งบริเวณหัวเข็มขัด
ของผู้ใช้งานดังรูปที่ 10

รูปที่ 11 การทดสอบการการใช้งานอุปกรณ์ขณะเดิน
เพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวาง
รูปที่ 10 การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม

4. การทดสอบใช้งานอุปกรณ์

4.1 การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง
			 ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การทดสอบโดยการเดินร่วมกับ
อุ ป กรณ์ ที่ จั ด ท� ำ ภายในอาคารและบริ เ วณทางเท้ า
ใกล้ กั บ อาคาร ดั ง รู ป ที่ 11 โดยที่ บ ริ เวณโดยรอบมี
สิง่ กีดขวาง ทีเ่ หมาะสมกับการทดสอบ เช่น ป้ายการจราจร
แผงกั้นจราจร ต้นไม้ กิ่งไม้ขนาดใหญ่ เสาไฟ และจากการ
ทดสอบพบว่ า อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ ท� ำ การทดสอบสามารถ
แจ้งเตือนให้ทราบถึงสิง่ กีดขวางทีต่ รวจพบได้ดใี นช่วงกลาง
ล�ำตัวไปจนถึงช่วงศีรษะ โดยมีระยะน้อยที่สุดที่สามารถ
ตรวจจับได้คือระยะ 2 เซนติเมตร และแบตเตอร์รี่ที่ผู้วิจัย
น�ำมาใช้ในการจัดท�ำอุปกรณ์เป็นแบตเตอร์รี่ส�ำรองขนาด
9000 mAh สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่จัดท�ำ ได้
เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง

4.2 การทดสอบการแจ้งเตือนของอุปกรณ์
แจ้งเตือนการล้ม
			 ทางผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การจ�ำลองการล้มเช่นเดียว
กับการทดสอบเพื่อตั้งเงื่อนไขแจ้งเตือนการล้มที่อธิบาย
ในหั ว ข้ อ 3.2 โดยทดลองน� ำ อุ ป กรณ์ ที่ จั ด ท� ำ ติ ด กั บ
หัวเข็มขัดของผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบความแม่นย�ำของ
การส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังญาติของผู้ใช้งาน หากมี
การแจ้งเตือน LINE Notify จะท�ำการส่งข้อความมาทาง
Line Application
			 จากผลของการทดสอบและขณะทดสอบ
พบว่า เมือ่ ผูใ้ ช้งานมีการล้มทีไ่ ม่รนุ แรงจนถึงค่าทีก่ ำ� หนดไว้
ในการเขียนโปรแกรมก็จะไม่มีการส่งข้อความแจ้งเตือน
การล้มไปยัง Line Application โดยน�ำผลการทดลอง
มาหาค่า Accuracy ใช้ตัวแปรและสมการดังนี้
			 TP (True Positive) เมื่อเกิดการล้มจริง
และอุปกรณ์สามารถตรวจจับว่าเป็นการล้ม
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			 TN (True Negative) เมื่อไม่เกิดการล้ม
และอุปกรณ์สามารถตรวจจับว่าไม่เป็นการล้ม
			 FP (False Positive) เมื่อไม่เกิดการล้ม
แต่อุปกรณ์สามารถตรวจว่าเป็นการล้ม
			 FN (False Negative) เมื่อเกิดการล้มจริง
แต่อุปกรณ์สามารถตรวจว่าไม่เป็นการล้ม
		
TP+TN
Accuracy =
(2)
TP+TN+FP+FN
			
			 จากผลการทดสอบการแจ้งเตือนการล้ม
ไปทางด้านหน้า ล้มไปทางด้านซ้าย ล้มไปทางด้านขวา
ล้มไปทางด้านหลัง ทดสอบรวมทั้งหมดจ�ำนวน 90 ครั้ง
พบว่าเมื่อล้มไปทางด้านหลังจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน
ผ่านทาง Line Application จ� ำนวน 2 ครั้งจากการ
ทดสอบทั้งหมด และการทดสอบล้มไปด้านขวาจะไม่ได้รับ
การแจ้งเตือนผ่านทาง Line Application จ�ำนวน 3 ครั้ง
จากการทดสอบทั้งหมด
			 ผลการทดสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้ม
ว่าระบบ มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการล้มเกิดขึ้นจริงหรือไม่
และจะไม่ท�ำการแจ้งเตือนเมื่อไม่เกิดการล้มจริงหรือไม่
มีผลการทดลองเป็นดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนการล้ม
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			 จากการใช้ ค� ำ นวณโดยใช้ ส มการ (2)
อุปกรณ์แจ้งเตือนการล้มมีความแม่นย�ำ 94% เมือ่ เทียบกับ
งานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษา ความแม่นย�ำของอุปกรณ์
มีความใกล้เคียงกันเมื่อเกิดการล้ม และการติดตั้งอุปกรณ์
เข้ากับหัวเข็มขัดจึงจัดว่าเป็นการล้มที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานจริง

5. สรุปผล

งานวิจัยนี้ได้จัดท�ำอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง
และอุปกรณ์แจ้งเตือนการล้มโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
พั ฒ นาให้ ส ะดวกต่ อ การใช้ ง านของผู ้ ใช้ ง านมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยอุ ป กรณ์ มี น�้ ำ หนั ก เบาและติ ด ตั้ ง เข้ า กั บ ต� ำ แหน่ ง ที่
การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพ
การแจ้งเตือนส�ำหรับอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง
จะเป็นการสั่นเตือนสองระดับท�ำให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้
ถึ ง วั ต ถุ ที่ อ ยู ่ ใ กล้ แ ละไกลได้ โ ดยยั ง สามารถรั บ รู ้ เ สี ย ง
โดยรอบได้อย่างปกติ จากการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานได้ดี ครอบคลุมการตรวจจับในช่วงระยะ
กลางล�ำตัวไปจนถึงช่วงศีรษะตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในการจัดท�ำอุปกรณ์ อุปกรณ์มีน�้ำหนัก 0.265 กิโลกรัม
จึงไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งาน
อุปกรณ์ส�ำหรับแจ้งเตือนการล้ม การแจ้งเตือน
การล้มมีความแม่นย�ำสูง แต่ในงานวิจัยยังมีข้อจ�ำกัดในด้าน
ของอุปกรณ์ทอี่ าจเสียหายได้งา่ ย และการตรวจจับสิง่ กีดขวาง
ด้านข้างจะขึ้นอยู่กับการหันไม้เท้าน�ำทางของผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการทดสอบการใช้งาน
อุ ป กรณ์ ทั้ ง อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ สิ่ ง กี ด ขวางและอุ ป กรณ์
แจ้งเตือนการล้มเป็นการทดสอบใช้งานเพียงระยะสั้น
ความแม่ น ย� ำ และความทนทานของอุ ปกรณ์ อ าจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน ส�ำหรับ
น�้ำหนักของอุปกรณ์สามารถเลือกแบตเตอร์รี่ส�ำรองที่มี
ขนาดเล็กลงเพื่อให้ตัวอุปกรณ์มีน�้ำหนักเบามากยิ่งขึ้นได้

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
55

6. เอกสารอ้างอิง

โรบอทสยาม. (2559). การใช้งานเซนเซอร์ Ultrasonic
Module HC-SR04. สื บ ค้ น วั น ที่ 3 เดื อ น
สิงหาคม พ.ศ. 2563. สืบค้นจาก: https://
robotsiam. blogspot.com/2016/09/
ultrasonic-module-hc-sr04.html.
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ. (2020). สถิติ
คนพิการที่จดทะเบียนทั่วประเทศ. สืบค้นวันที่
3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563. สืบค้นจาก:
http://cep-kk.go.th/statistics/.
ส�ำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา. (ม.ป.ป.).
โลกของคนตาบอด. สื บ ค้ น วั น ที่ 9 เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2564. สื บ ค้ น จาก:
https://cfbt.or.th/kr/index. php/
article/12-blind-world?fbclid=IwAR3
DEPai 85A5k91SBDZy1u__y9WNKDLwXpYDP1MaJLw 88IfSSDjfKjUkgo.
Allnewstep. (2018). เซนเซอร์ Ultrasonic Module
HC-SR04+ Distance Ultrasonic Sensor.
สืบค้นวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563.
สืบค้นจาก: https://www.allnewstep.com/
product/811/เซนเซอร์-ultrasonic-modulehc-sr04-distance-ultrasonic-sensor.
Arduinoall. (2560). ESP8266 PWM การควบคุม
แรงดันไฟฟ้าของ อุปกรณ์ ออนไลน์. สืบค้น
วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563. สืบค้นจาก:
http://www. arduinoall.net/arduinotutor/lessons/esp8266.
Arduino Leaning. (2560). ท�ำ ความรู ้ จั ก กั บ บอร์ ด
ESP8266. สืบค้นวันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563.
สืบค้นจาก: http://dtecesp8266arduino.
blogspot. com/2017/12/esp8266esp8266-esp8266-wifi-3.html.

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Asheesh. (2020). IoT based fall detection using
NodeMCU ESP8266 and accelerometer
MPU6050. Available Source: https://
iotdesignpro. com/projects/iot-basedfall-detection-system-using-nodemcuesp8266-and-accelerometer- mpu6050.
Retrieved August 7th, 2020.
Chang, W. J. (2020). Design and implementation
of an intelligent assistive system for
visually impaired people for aerial
obstacle avoidance and fall detection.
Available Source: https://ieeexplore.
ieee.org/document/ 9078775. Retrieved
August 7th, 2020.
Chinchole, S. (2018). Artificial intelligence and
sensors based assistive system for the
visually impaired people. Available
Source: https://ieeexplore.ieee.org/
document/8389401. Retrieved August
3rd, 2020.
Elmannai, W. and Elleithy, K. (2017). Sensor-Based
assistive devices for visually-impaired
people: current status, challenges,
and future directions. Available
Source: https://www.mdpi.com/14248220/17/3/565. Retrieved August 7th,
2020.
MCUcity. (2016). GY-521 MPU-6050 MPU6050
Module 3 Axis analog gyro sensors+ 3
Axis Accelerometer Module. Available
Source: https://www.mcucity.com/
product/664/gy-521-mpu-6050mpu6050-module-3-axis-analog-gyro-

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sensors-3-axis-accelerometer-module.
Retrieved August 7th, 2020.
Patel, S. (2018). Smartphone-based obstacle
detection for visually impaired people.
Available Source: https://ieeexplore.
ieee.org/ document/8275916. Retrieved
August 3rd, 2020.
Playground Arduino. (2020). MPU-6050
accelerometer + Gyro. Available Source:

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

56
https://playground. arduino.cc/Main/
MPU-6050/. Retrieved August 3rd, 2020.
Walimbe, V. (2020). Obstacle detection device for
blind. Available Source: https://create.
arduino.cc/
projecthub/Varun2905/obstacle-detectiondevice-for-blind-5bc129. Retrieved
August 7th, 2020.

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
57

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนที่นําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครือข่ายโทรคมนาคมมาเชื่อมต่อกันส�ำหรับใช้ในการรับ-ส่ง และแจ้งไปยังศูนย์
รับแจ้งอุบัติเหตุ หรือญาติ ซึ่งเป็นการใช้แอปพลิเคชันมือถือ ในการท�ำงานให้ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้แอปพลิเคชัน
ในการแจ้งอุบตั เิ หตุได้ โดยในการศึกษาครัง้ นีม้ ขี อบเขตคือกรณีสมาร์ทโฟน ซึง่ จะมีแอปพลิเคชันทีท่ �ำงานบนระบบปฏิบตั ิ
การแอนดรอยด์ ส�ำหรับการแจ้งเหตุฯ แบ่งเป็น 1) แจ้งเหตุด้วยตนเองเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับตนเอง หรือให้กับผู้อื่น
2) แจ้งเหตุอัตโนมัติเพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น กรณีไม่มีสติ เกิดอุบัติเหตุในขณะเดินทาง ซึ่งในกรณีที่ 2) นี้ สมาร์ทโฟน
จะเกิดแรงเหวี่ยง หรือสั่นสะเทือนท�ำให้อุปกรณ์วัดความเร่งที่อยู่ในสมาร์ทโฟนตรวจจับสัญญาณและแจ้งเตือนผ่านไปยัง
แอปพลิเคชันมือถือภายใน 20 วินาที (หากไม่มีการยืนยันกดยกเลิกการแจ้งเหตุ) โดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด
จากการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน จ�ำนวน 12 คน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 4.78 (ระดับมากที่สุด) และผลการทดลองการแจ้งเหตุทั้งสองกรณี
รวม 24 ครั้ง พบว่าเป็นไปอย่างถูกต้องในทุกครั้ง (100%) โดยข้อมูลที่ปรากฏในระบบ เช่น สถานที่เกิดเหตุ ตรงกับ
ความเป็นจริง ท�ำให้การเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ค�ำส�ำคัญ: การแจ้งอุบัติเหตุ, โมบาย แอปพลิเคชัน, การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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Abstract

This study aims to develop an accident notification system through smart phone that uses
computer technology, mobile phone, and telecommunications networks to connect each other for use
in receiving - sending and notifying to the accident notification center or relatives. Mobile application
that runs on smart phone can be used to report accidents. This study area is in the case of smart
phones which have applications that run on the android operating system. For this report, it can be
divided into 1) notify the incident by yourself to ask for help for yourself or to others 2) auto-notify
for help such as in the event of unconsciousness, an accident while traveling. In case 2), this smart
phone will have centrifugal force or vibration. This causes the accelerometer in the smart phone
detect the signal and alert via the mobile application within 20 seconds (if there is no confirmation
to cancel the notification). The system will link to the accident notification center that is the nearest
accident location.
The satisfaction survey of 12 users of accident notification system through smart phone found
that the overall satisfaction average was 4.78 (the highest level). In addition, the 24 experiment results
of this system found that both kind of notifications performed correctly every experiment. Information
in the system (such as accident location) corresponded to reality. This can assist injured person in a
timely manner.
Keywords: Surveillance system to alert accidents, Mobile application, Application of information
technology

1. บทน�ำ

ปัจจุบันได้มีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครือข่ายโทรคมนาคมมาเชื่อมโยง
ต่อกันส�ำหรับใช้ในการรับ-ส่ง และแจ้งเตือนข้อมูลเกีย่ วกับ
ความรูโ้ ดยผ่านกระบวนการประมวลผลหรือจัดท�ำให้อยูใ่ น
รูปแบบที่มีความสะดวกมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับ
ผู้ใช้งาน จะเห็นได้จากการนําอุปกรณ์ดังกล่าวมาเชื่อมต่อ
เครือข่ายผ่านทางสายโทรศัพท์เครือข่ายใยแก้วน�ำแสง หรือ
ดาวเทียม เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การแก้ไข
และ การสืบค้นข้อมูลภายหลังผ่านทางอินเตอร์เน็ตจาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ฯลฯ ด้วยคุณสมบัติหลายประการ
ที่เห็นได้ชัดเจน อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้
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ง่ายขึน้ และระบบการสือ่ สารโทรคมนาคม ทีท่ นั สมัย ท�ำให้
ปัญหาอันเนื่องจากระยะทางและเวลาลดลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน
สามารถแจ้งต�ำแหน่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุให้ถูกต้องแม่นย�ำ
ส่งผลให้ การเดินทางเพื่อช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
และเพิม่ โอกาส การรอดชีวติ ของผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ รวมทัง้
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว
จากการส�ำรวจพบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ
ไม่ว่าอาชญากรรม หรือไฟไหม้ การโทรแจ้งเหตุมากกว่า
70% ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์,
2559) เมื่อเจ้าหน้าที่รับสายก็จะสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ
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โดยปัจจุบันสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เปิดตัวแอปพลิเคชัน (Application) “EMS 1669” เรียกรถ
พยาบาลเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที (นภาพร พานิชชาติ, 2559) แต่แอปพลิเคชัน
EMS 1669 ที่ใช้งานอยู่ยังไม่รองรับกับการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ผู้ป่วยไม่มีสติซึ่งอยู่คนเดียว รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างเดินทาง ดังนั้น ประเด็นปัญหาในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุจะไม่ทันท่วงที และไม่มีบอกต�ำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ หรือจุดเกิดเหตุที่จะเดินทางไปช่วยด้วย
ผู้ศึกษามีแนวความคิดที่การพัฒนาระบบแจ้งเหตุ
โดยใช้อุปกรณ์พกพาคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีใช้งานอยู่
เพือ่ จะเพิม่ ความสามารถเข้าไปให้มากขึน้ ในการบอกต�ำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ หรือจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
ให้สามารถช่วยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที และเพิ่มโอกาส
การรอดชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ
สรุ ป เป้ า หมายในการศึ ก ษาคื อ เพื่ อ พั ฒ นา
นวัตกรรมในการเข้าไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ โดยเพิม่
มูลค่าของผูใ้ ช้งานโทรศัพท์ เคลือ่ นทีแ่ ละเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้งาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของ
ผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ รวมทัง้ การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นเป็นไป
อย่างรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม การเรียนรู้ใหม่ ๆ และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและการป้องกัน
ต่อไป
แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้พฒ
ั นาระบบแจ้งเหตุ
ที่สามารถบอกต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือจุดเกิดเหตุ
ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ โดยใช้อุปกรณ์พกพาที่ใช้งานอยู่
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ประสบอุบัติเหตุ และ/หรือ
ผู้พบเห็นไม่รู้ต�ำแหน่งจุดที่เกิดเหตุ แต่ใช้สิ่งที่มีอยู่คือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้ระบบ
การแจ้งอุบตั เิ หตุผา่ นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนทีน่ าํ เทคโนโลยี
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คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ และเครือข่ายโทรคมนาคม
มาเชื่อมโยงต่อกันส�ำหรับใช้ในการรับ-ส่ง และแจ้งเตือน
ไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุหรือญาติผู้ที่มีสมาร์ทโฟน (Smart
phone) จะมีประโยชน์ส�ำหรับบุคคลที่เปิดใช้แอปพลิเคชัน
ระบบการแจ้ ง อุ บั ติ เ หตุ ผ ่ า นโทรศั พ ท์ แ บบสมาร์ ท โฟน
เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับการแจ้งอุบัติเหตุผ่านระบบเดิม
ที่มีบุคคลรับสายโทรศัพท์

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 โครงสร้างภายในสมาร์ทโฟนจะมีเซนเซอร์
ส�ำหรั บ ตรวจวั ด ความเคลื่ อ นไหว การเอี ย ง ความเร็ ว
(อัตราเร่ง) การหมุน (แรงเหวีย่ ง) โดยเป็นการตรวจจับแบบ
3 แกน ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล อย่างต่อเนื่องโดยใช้
หลักการอัลกอริทึม

รูปที่ 1 โครงสร้างการเชื่อมต่อของระบบ
2.2 ระบบจะสือ่ สารกันผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และ อินเทอร์เน็ต (Internet) โดยสามารถ
วิเคราะห์และออกแบบระบบแสดงเป็นแผนผังได้ดังนี้
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รูปที่ 2 แผนผังการท�ำงาน

รูปที่ 3 Gyroscope (Cef (Terry) Pearson, 2015)

2.3 แอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application)
			 1) การออกแบบ มีรายละเอียดปลีกย่อย
ที่ต้องค�ำนึงถึงจ�ำนวนมาก เช่น ข้อมูลส่วนตัว/ การเข้าสู่
ระบบ/ วันเวลาการเข้าถึง อีกทัง้ ยังต้องสามารถปรับเปลีย่ น
ตามความต้องการได้ง่ายในภายหลัง
			 2) การพัฒนาโปรแกรม เป็นการเริม่ เขียน
โปรแกรมในส่วนต่าง ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้
			 3) การทดสอบ เป็นการทดลองการท�ำงาน
ของแอปพลิเคชัน เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด และปรับปรุง
แก้ไขแอปพลิเคชันให้ท�ำงานได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
ความต้องการ
			 4) การประเมิ น ผล เพื่ อ ประเมิ น ผล
การท�ำงานด้าน ความแม่นย�ำและประสิทธิภาพ
2.4 น�ำเซนเซอร์วดั ค่าความเร่ง (Accelerometer
Sensor) ซึ่งใช้หลักการของไจโรสโคป (Gyroscope)
มาประยุกต์ใช้ใน การแจ้งข้อความช่วยเหลืออัตโนมัติ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
			 1) ไจโรสโคป จะท�ำหน้าที่วัดความเร็ว
เชิงมุมคือ โอเมก้าในทางฟิสิกส์ (วัตถุนี้จะหมุนรอบแกน
ด้วยความเร็วเท่าใด)

				 ตัวอย่าง ถ้าเราจับความเร่งมาเอียง
แล้ววัดเอาท์พุต (Output) เราจะได้ค่าค่าหนึ่ง ซึ่งบ่งบอก
ถึงการเอียงในรูปแบบนั้น ๆ ถ้าเราเปลี่ยนไปค่านี้ก็จะ
เปลีย่ นตาม แต่ถา้ เราจับไจโรสโคปมาเอียงแล้ววัดเอาท์พตุ
เราจะพบว่าเอาท์พุตของไจโรสโคปจะออกก็ต่อเมื่อเกิด
การเอียง หรือก�ำลังจะเอียง หรือเกิดการเคลื่อนไหว (วัตถุ
อยู่นิ่งไจโรสโคปวัดค่าไม่ได้ เพราะไม่มีความเร็ว)
				 เมื่อความเร่งสามารถวัดความเอียง
ได้เรียบร้อย ไม่มีความจ�ำเป็นจะต้องวัดความเร็วเชิงมุม
เพราะว่ า เอาท์ พุ ต ของความเร่ ง มี ผ ลกั บ แรงโน้ ม ถ่ ว ง
นั่นหมายถึงค่าเอาท์พุตของอัตราเร่งไม่มีทางหยุดนิ่งเฉย
แม้ปล่อยทิ้งไว้ มันก็จะวิ่งขึ้น ๆ ลง ๆ สั่นไปสั่นมา ต่างกับ
ไจโรสโคปที่ปล่อยทิ้งไว้ ค่าเอาท์พุตที่ได้ก็จะนิ่ง ไม่เกิด
การสั่น และถ้าเราน�ำเอาท์พุตของไจโรสโคปมาใช้กรรมวิธี
การดิสครีต อินทิกรัสก็จะสามารถหามุมได้ (เพราะเอาท์พตุ
ของไจโรสโคปเป็นความเร็วเชิงมุม)
			 2) เซนเซอร์ วั ด ค่ า ความเร่ ง ที่ อ ยู ่ ใ น
สมาร์ทโฟนคือ เซ็นเซอร์ ที่มีไว้ส�ำหรับตรวจจับลักษณะ
การเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟน โดยเป็นการตรวจจับแบบ
3 แกน (3-Axis) ดังแสดงในรูปประโยชน์ในการใช้งาน
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ทีเ่ ห็นกันอยูเ่ ป็นประจ�ำก็คอื การปรับทิศทาง การแสดงผล
หรือการใช้งานที่ต้องอาศัยการเอียงเครื่องไปในทิศทาง
ต่าง ๆ เช่น ไม่วา่ เราเอียงเครือ่ งไปทางไหนหน้าจอก็จะปรับ
ให้แสดงผลในทิศทางเดียวกันโดยอัตโนมัติ
รูปที่ 5 การออกแบบที่เรียบง่ายของเซนเซอร์วัดความเร่ง
ประกอบด้วยแผ่นซิลิกอน 3 แผ่น (ชาติ ทีฆะ, 2560)

รูปที่ 4 Accelerometer Sensor (ชาติ ทีฆะ, 2560)
				 การก�ำหนดแกนทัง้ 3 ของเซนเซอร์วดั
ความเร่งบนสมาร์ตโฟนเป็นระบบจุลภาคของกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลเชิงกล และ เชิงไฟฟ้าที่เรียกว่า ระบบ
ไฟฟ้าเชิงกลระดับจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical
Systems: MEMS) ดังแสดงในรูปที่ 5 ในกรณีทงี่ า่ ยทีส่ ดุ คือ
เซนเซอร์วัดความเร่งประกอบด้วยมวลที่สามารถเคลื่อน
ไปมาติดตั้งบนเกลียวสปริง และสามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง
อิสระ ในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ซึง่ วัดได้ดว้ ยเพียโซอิเล็กทริค
เซนเซอร์คือ อุปกรณ์ตรวจวัดแรงกลต่าง ๆ เช่น แรงดัน
ความเร่ ง การสั่ น แรง เครียด หรือแรงกระท�ำอื่น ๆ
โดยเปลี่ยนพลังงานกลต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
ในทางกลับกันเมื่อให้พลังงานไฟฟ้า แก่วัสดุที่มีคุณสมบัติ
เป็นเพียโซอิเล็กทริค (Piezoelectric) วัสดุนนั้ ก็จะเปลีย่ น
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้เช่นกัน

(ก) มวลพิสูจน์ (Proof Mass) หรือ มวลที่
สามารถเคลือ่ นทีไ่ ปมาได้ (Seismic Mass) อยูบ่ นเซนเซอร์
วัดความเร่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจากด้านหนึ่ง
ไปยังอีกด้านหนึ่ง ท�ำให้เกิด ค่าความจุยังผลของอุปกรณ์
(ข) มวลพิสูจน์เคลื่อนที่ไปด้านซ้ายท�ำให้ค่า
ความจุไฟฟ้าด้านซ้ายลดลง ในขณะที่ด้านขวามีค่าความจุ
ไฟฟ้าสูงขึ้น (ค) โครงสร้างระดับจุลภาคของซิลิกอนที่อยู่
ภายในซิป วัดความเร่ง
จากรู ป ที่ 5 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การออกแบบที่
เรียบง่ายของเซนเซอร์วัดความเร่ง ประกอบด้วยแผ่น
ซิลิกอน 3 แผ่น วางขนานกันและเชื่อมต่อกับเกลียวสปริง
กลายเป็นตัวเก็บประจุ 2 ตัวที่ต่อกันแบบอนุกรม แผ่น
ซิลิกอน 2 แผ่นด้านนอกจะยึดแน่นไม่ให้เคลื่อนย้ายได้
ส่วนแผ่นตรงกลางใช้เป็นส่วนของมวลที่สามารถเคลื่อนที่
ไปมาได้ ความเร่งเกิดจากระยะทางระหว่างแผ่นทีเ่ คลือ่ นที่
ไปมาแล้วท�ำให้เกิดการเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้าแล้วแปลง
กลับไป เป็นค่าความเร่ง อาจกล่าวได้ว่าเซนเซอร์นี้ไม่ใช่
เซนเซอร์วัดความเร่งโดยตรงแต่เป็นเซนเซอร์วัดแรง
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			 3) เซนเซอร์ วั ด การหมุ น คื อ เซนเซอร์
ที่มีไว้ส�ำหรับตรวจจับลักษณะการหมุนของสมาร์ทโฟน
โดยเป็นการตรวจจับแบบ 3 แกน (3-Axis) เช่นเดียวกัน
กับเซนเซอร์ความเร่ง ดังแสดงในรูปที่ 7 แต่จะมีความ
ถูกต้อง และแม่นย�ำมากกว่า เช่น การควบคุมการเล่นเกมส์
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเกมส์ทตี่ อ้ งอาศัยการเคลือ่ นไหวในหลาย ๆ
ทิศทาง ที่เห็นได้ชัดก็เช่นบรรดาเกมส์แข่งรถทั้งหลาย
หากอาศัยเซนเซอร์ความเร่งเพียงอย่างเดียว ในบางครั้ง
การควบคุมก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการ แต่การที่มี
เซนเซอร์ไจโรสโคปมาเสริมก็จะท�ำให้การควบคุมมีความ
ถูกต้องแม่นย�ำมากขึ้นไม่ว่าจะจับถือเครื่องในอิริยาบท
แบบใดก็ตาม

รูปที่ 6 ค่าแรงเหวี่ยง (ภายในมีเซ็นเซอร์) วัดการหมุน
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ชาติ ทีฆะ, 2560)

รูปที่ 7 การท�ำงานของเซนเซอร์วัดการหมุน
(ชาติ ทีฆะ, 2560)
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			 จากรูปที่ 7 หลักการท�ำงานของเซนเซอร์
วัดการหมุน ทีเ่ ปลีย่ นตามค่ามุมต่าง ๆ โดยใช้ปรากฏการณ์
โคริโอริส (Coriolis Effect) เมือ่ มวลเคลือ่ นทีไ่ ปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งด้วยความเร็วเฉพาะ และเมื่อเกิดการเปลี่ยน
มุมภายนอกดังแสดงเป็นลูกศรสีเขียว (Angular Rate)
ในรูปที่แสดงแรงจะเกิดขึ้นตามที่แสดงด้วยลูกศร สีน�้ำเงิน
(F Coriolis) และลูกศรสีแดง (Velocity) ซึ่งจะท�ำให้เกิด
การกระจัดของมวลในแนวตั้งฉากจึงคล้ายกับหลักการ
ท�ำงานของเซนเซอร์วัดความเร่ง การกระจัดนี้จะท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ค่าความจุที่วัดได้ การประมวลผลและ
ผลที่ได้นี้จะสัมพันธ์กับอัตราการหมุนเชิงมุมโดยเฉพาะ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
			 ผลงานระบบตรวจจั บ การหกล้ ม ของ
ผู ้ สู ง อายุ โดยใช้ ความโน้ ม ถ่ ว งของโลก (เกี ย รติ รั ต น์
บุษบง, 2562) ในการศึกษานี้มีการก�ำหนดปัจจัยการ
ตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุ 2 ปัจจัย ได้แก่
			 1) พัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มของ
ผู้สูงอายุใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้
			 2) แจ้ ง เตื อ นเมื่ อ ผู ้ สู ง อายุ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
จากการหกล้มได้
			 2.5.1 ในการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาได้แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ
				
1) การหกล้มในผูส้ งู อายุ อุบตั เิ หตุ
พลัดตกหกล้ม หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ท�ำให้ร่างกายสูญเสียสมดุล และตกไปยังพื้น
				
2) เซ็ น เซอร์ ต รวจจั บ ลั ก ษณะ
การเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟน คือ เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่า
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ความเร่งที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงมีหน่วยเป็น m/s2 โดยหลัก
การท�ำงานจะใช้แอคเซลเลอโรมิเตอร์ ส�ำหรับเป็นตัวชี้ว่า
อยู่ในสถานะนิ่งเฉย (Static) หรือเคลื่อนไหวทันทีทันใด
หรือหยุดทันทีทันใด เป็นการตรวจจับแบบ 3 แกน ได้แก่
แนวแกน X, Y และ Z
			 2.5.2 การทดลองพบว่าค่าความโน้มถ่วง
ของโลกนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะหรืออุบัติเหตุการหกล้มลง
ของผูส้ งู อายุ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงตรวจสอบความโน้มถ่วงทีเ่ กิดขึน้
ทั้ง 3 แกน เพื่อไม่ให้เกิดข้อจ�ำกัด การวางสมาร์ทโฟน
การทดลองครัง้ ที่ 1 มีคา่ เฉลีย่ ความโน้มถ่วงเท่ากับ 10.59 m/s2
การทดลองครัง้ ที่ 2 มีคา่ เฉลีย่ ความโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ
12.51 m/s2 และการทดลองครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยความโน้มถ่วง
เท่ากับ 10.59 m/s2
			 2.5.3 สรุ ป ผลการวิ จั ย ระบบตรวจจั บ
การหกล้มของผู้สูงอายุ โดยใช้ความโน้มถ่วงของโลกนั้น
น�ำผลการทดลองที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ แ ละแปลผลเพื่ อ หา
ประสิทธิภาพของระบบตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุ
ด้วยสมาร์ทโฟน
				
1) เมื่อผู้สูงอายุหกล้มระบบจะส่ง
เสียงเตือน เพือ่ ขอความช่วยเหลือจากบุคคลทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
และส่ ง แจ้ ง เตื อ นผ่ า นระบบโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ค ไลน์ ไ ปที่
ปลายทางที่ตั้งไว้
				
2) เมือ่ ผูส้ งู อายุเกิดอาการหน้ามืด
คล้ายจะเป็นลม ก่อนจะล้มลงระบบมีปมุ่ กดฉุกเฉิน เพือ่ ขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคลที่อยู่ใกล้เคียง โดยการส่งเสียง
แจ้งเตือน และส่งแจ้งเตือนผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คไลน์
ไปที่ปลายทางที่ตั้งไว้

3. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
3.1		 วิธีการวิจัย

รูปที่ 8 กระบวนการด�ำเนินงานวิจัย
			 3.1.1 ระหว่างด�ำเนินการพัฒนาโปรแกรม
มีปรับเปลี่ยนแก้ไขไปด้วยก่อนน�ำไปทดสอบจริง
			 3.1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการทดสอบ
เป็นบุคลากรอาสาสมัคร อายุระหว่าง 40-55 ปี (ที่มี
ผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล) จ�ำนวน 6 ท่าน
3.2		 ขอบเขตการทดลอง
			 ระบบการแจ้ ง อุ บั ติ เ หตุ ผ ่ า นโทรศั พ ท์
แบบสมาร์ ท โฟน ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะเป็ น โทรศั พ ท์
เคลื่อนที่ที่เป็นสมาร์ทโฟน ซึ่งจะมีแอปพลิเคชันที่ท�ำงาน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โดยสามารถ
บันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้แจ้ง และผู้ประสบอุบัติเหตุ
ที่แจ้งขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งขอบเขต
การศึ ก ษาระบบการแจ้ ง อุ บั ติ เ หตุ ผ ่ า นโทรศั พ ท์ แ บบ
สมาร์ทโฟน ในการแจ้งขอความช่วยเหลือแบ่งออกเป็น
2 แบบ ดังต่อไปนี้
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			 1) แบบแจ้ ง เหตุ ด ้ ว ยตนเอง โดยผู ้ ใช้
สามารถกดปุ่ม เพื่อขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง และ
สามารถใช้เพื่อแจ้งขอ ความช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้
			 2) แบบอั ต โนมั ติ ที่ จ ะแจ้ ง ขอความ
ช่วยเหลือ เมื่อตรวจพบค่าอัตราเร่งจากแกน X แกน Y
และแกน Z ที่สูงผิดปกติจนเกินระดับที่ปลอดภัย ซึ่งจะ
เกิดได้จากการที่สมาร์ทโฟนของผู้ใช้พกอยู่ ถูกเหวี่ยงหรือ
ถูกกระแทกอย่างรุนแรงเมื่อตรวจพบ โปรแกรมจะท�ำการ
ส่งสัญญาณความช่วยเหลือไปยังระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ปลายทางเพื่อประสานงานและจัดส่งทีมช่วยเหลือไปยัง
ผู้ประสบอุบัติเหตุ
3.3 วัสดุ อุปกรณ์
			 3.3.1 แอปพลิ เ คชั น มื อ ถื อ (Mobile
Application) พัฒนาโดยใช้ภาษา Hypertext Markup
Language: HTML, Personal Home Page Tool: PHP,
และภาษา Structured Query Language: SQL. ซึ่งเป็น
ภาษาสากลและได้มาตรฐาน
			 3.3.2 เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database
Server) เครื่องแม่ข่ายส�ำหรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้กับ
ส่วนประกอบอื่น ๆ
			 3.3.3 เว็ บ เซอร์ วิ ส (Web Service)
แอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งอินเตอร์เฟค (Application
Programming Interface: API) ส�ำหรับรับ-ส่งข้อมูล
ให้กับแอปพลิเคชันมือถือ
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			 3.3.4 เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ( W e b
Application) ส�ำหรั บ บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
รวมไปถึงระบบเฝ้าระวังในภาพรวมและรายงาน
			 3.3.5 โทรศัพท์เคลื่อนที่ และความพร้อม
ของระบบโครงข่าย

4. ผลการทดลอง และอภิปรายผลการทดลอง

4.1 ผลการทดลอง สามารถแบ่ ง ออกได้ ดั ง

ต่อไปนี้
			 4.1.1 วัดค่าความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน
				
ก. ข้อมูลทั่วไป
					 จากการส�ำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้แอปพลิเคชัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด จ�ำนวน 12 คน สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้ อ ยละของผู ้ ต อบแบบส�ำรวจ
		 จ�ำแนกตามเพศ
เพศ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

7
5
12

58.33
41.67
100.00
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		 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบส�ำรวจส่วนใหญ่
เป็นชาย มีจ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และ
เป็นหญิง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้ อ ยละของผู ้ ต อบแบบส�ำรวจ
จ�ำแนกตามอายุ
เพศ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

น้อยกว่า 20
20 - 34
35 - 50
>50

6
3
3

50.00
25.00
25.00

		 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบส�ำรวจ
ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 – 34 ปี จ�ำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 รองลงมาคือ อายุ 35 – 50 และมากกว่า
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้ อ ยละผู ้ ต อบแบบสอบถาม
จ�ำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
เพศ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

8
4
-

66.67
33.33
-

			 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบส�ำรวจ
ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บการศึ ก ษาสู ง สุ ด ในระดั บปริ ญญาตรี
จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ระดับ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท 4 คน คิดเป็นร้อยละ
33.33
			 ข. สรุ ป ความพึ ง พอใจของผู ้ ต อบแบบ
ส�ำรวจ จ�ำแนกตามประเด็นความพึงพอใจ

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

			 ในการส�ำรวจได้ ก�ำหนดคะแนนความ
พึงพอใจ โดยการให้คะแนน 1-5 โดยระดับความพึงพอใจ
1 = พึงพอใจ น้อยทีส่ ดุ (ควรปรับปรุง) 2 = มีความพึงพอใจ
น้อย 3 = ความพึงพอใจปานกลาง 4 = ความพึงพอใจมาก
5 = ความพึงพอใจมากที่สุด
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		 จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจด้าน
การท�ำงานตามฟั ง ก์ ชั น โดยเฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ที่ สุ ด
(4.92) รองลงมาคื อ ด้ า นตรงตามความต้ อ งการของ
ผู้ใช้โปรแกรม (4.88) และด้านความง่ายต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชัน (4.58) โดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ
หัวข้อค�ำถาม
1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม
1.1 ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
1.2 แอปพลิเคชันมีความเร็วในการตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี
1.3 แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
1.4 ความสามารถของแอปพลิเคชันส่วนของการแจ้งต�ำแหน่ง/เส้นทาง
เฉลี่ยด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม
2. ด้านการท�ำงานตามฟังก์ชันการท�ำงาน
2.1 การใช้ค�ำสั่งต่าง ๆ ส่วนของเมนูมีความสะดวก
2.2 ข้อมูลแอปพลิเคชันจัดเตรียมมีความเพียงพอต่อการใช้งาน
2.3 ความเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชัน
2.4 ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของแอปพลิเคชัน
เฉลี่ยด้านการท�ำงานตามฟังก์ชันการท�ำงาน
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
3.1 การเลือกใช้ชนิด ขนาด สีตัวอักษรบนแอปพลิเคชัน
3.2 การติดตั้งซอฟต์แวร์ง่ายและเหมาะสม
3.3 การจัดวางรูปแบบโครงร่างของหน้าจอได้อย่างเหมาะสม
3.4 รูปแบบการน�ำเสนอที่ดีง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ
3.5 การวางต�ำแหน่งของส่วนประกอบ และเมนูต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน
เฉลี่ยด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
เฉลี่ย 3 ด้าน
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ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

4.75
4.75
5.00
5.00
4.88

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.83
4.92
4.92
5.00
4.92

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.17
4.75
4.75
4.67
4.58
4.58
4.78

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบกรณีแจ้งเหตุด้วยตนเอง (กรณีมีสติ) และแจ้งเหตุอัตโนมัติ (กรณีไม่มีสติ) บนถนนหมายเลข
3035 และ 3112

หัวข้อการแจ้งเหตุ
1. แจ้งเหตุด้วยตัวเอง (กรณีมีสติ)
1.1 การแสดงผลที่ผู้ดูแลระบบ
1.2 การแสดงผลที่สมาชิกผ่านทางสมาร์ทโฟน
2. แจ้งเหตุด้วยตัวเอง (กรณีมีสติ)
2.1 การแสดงผลที่ผู้ดูแลระบบ
2.2 การแสดงผลที่สมาชิกผ่านทางสมาร์ทโฟน

มากทีส่ ดุ (4.78) ส�ำหรับหัวข้อทีม่ รี ะดับความพึงพอใจเฉลีย่
สูงสุด (5.00) ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน สามารถแสดงผล
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริ ง 2) ความสามารถ
ของแอปพลิเคชัน ส่วนของการแจ้งต�ำแหน่ง/เส้นทาง
3) ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ
แอปพลิเคชัน โดยในส่วนทีม่ รี ะดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
คือ การเลือกใช้ชนิด ขนาด สีตัวอักษรบนแอปพลิเคชัน
			 4.1.2 ด้านการแจ้งเหตุ (ทดลองครั้งละ
1 หมายเลข)
				
ได้มีการทดสอบโดย 1) ให้กลุ่ม
ตัวอย่างแจ้งเหตุ ด้วยตนเอง โดยกดปุ่ม “แจ้งเหตุ” ใน
แอปพลิเคชันมือถือ หรือใช้ วิธีพิมพ์ข้อความรายละเอียด
ของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น แล้วกด “ใช่” เพื่อยืนยันการ
เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น (ไม่ มี ก ารยกเลิ ก การแจ้ ง เหตุ ภ ายใน
20 วินาที)

ประสิทธิภาพการแจ้งเหตุ
จ�ำนวนครั้งที่ทดสอบ

จ�ำนวนครั้งที่ถูกต้อง

12
12

12
12

12
12

12
12

			 2) แจ้งเหตุอัตโนมัติ (จ�ำลองสถานการณ์
ว่ า เดิ น ทางด้ ว ยรถยนต์ แ ล้ ว เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ โ ดยท�ำให้
เครื่องโทรศัพท์มือถือสั่นสะเทือน)
				 พบว่ า ทั้ ง 2 กรณี จะมี ก ารแสดง
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ชื่ อ -นามสกุ ล และเบอร์ โ ทรศั พ ท์
เจ้าของเครื่องปรากฏที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ โดยผู้ดูแลระบบ
จะทราบการเกิดอุบัติเหตุ/ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยระบบ
แสดง วัน เวลา และสถานทีข่ องการเกิดอุบตั เิ หตุ/ การแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ทีใ่ ช้ส�ำหรับการเฝ้าระวัง และส่งการแจ้งเตือนผ่าน
Line และ SMS ของการเกิดเหตุนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
				 แสดงรายละเอียดกระบวนการท�ำงาน
ของระบบ แจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติเพื่อขอความช่วยเหลือ
(กรณีไม่มีสติ) และการให้ความช่วยเหลือแอปพลิเคชัน
แจ้ ง เหตุ ก รณี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ กั บ สมาชิ ก ด้ ว ยตั ว เอง
ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
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รูปที่ 9 การท�ำงานของระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติ
เพื่อขอความช่วยเหลือ (กรณีไม่มีสติ)

				
เมื่ อ มี ก ารแจ้ ง เหตุ อั ต โนมั ติ โ ดย
อาศัยการตรวจจับจากเซ็นเซอร์ของสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็น
การตรวจจั บ แบบ 3 แกน สามารถอธิ บ ายจากกราฟ
ซึ่งมีทั้งหมด 4 เส้น ได้ดังนี้
				
1) กรณี ที่ ร ถวิ่ ง ในสภาวะปกติ
(แทนด้วยรูปที่ 13) เส้นสีเขียว ซึ่งแสดงค่าการเคลื่อนไหว
ของสมาร์ทโฟน มีค่า ไม่แตกต่างจากค่าที่ได้จากแกน
X (สีฟ้า) Y (สีแดง) และ Z (สีเหลือง) แสดงให้เห็นว่า
สมาร์ทโฟนที่อยู่ภายในรถไม่ถูกเหวี่ยงหรือถูกกระแทก

รูปที่ 10 การท�ำงานระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุ
ของผู้ดูแล

รูปที่ 12 กราฟแสดงสภาวะปกติขณะรถวิ่ง

รูปที่ 11 กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้เกิดอุบัติเหตุ

				
2) กรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งต้องการ
ขอความช่ ว ยเหลื อ (แทนด้ ว ยรู ป ที่ 12) เส้ น สี เขี ย ว
ซึ่งแสดงค่าการเคลื่อนไหวสมาร์ทโฟน มีค่าสูงโด่งผิดปกติ
เมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากแกน X (สีฟ้า) Y (สีแดง) และ
Z (สีเหลือง) แสดงให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนมีค่าความเร็วสูง
ถู ก เหวี่ ย ง หรื อ ถู ก กระแทกอย่ า งรุ น แรง สมาร์ ท โฟน
เครื่องนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
		 รายละเอียดจุดต�ำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุของ
สมาชิกจากแอปพลิเคชันมือถือแสดงในรูปที่ 14
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รูปที่ 13 กราฟแสดงสภาวะการเกิดอุบัติเหตุ

รูปที่ 14 แสดงจุดต�ำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุของสมาชิก

รูปที่ 15 แสดงต�ำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งแสดงผล
ที่ผู้ดูแลระบบ
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4.2 อภิปรายผลการทดลอง
			 การพั ฒ นาระบบการแจ้ ง อุ บั ติ เ หตุ ผ ่ า น
โทรศั พ ท์ แบบสมาร์ ท โฟน ที่ มีค วามสอดคล้ อ งกั บการ
รั ก ษาชี วิ ต และสุ ข ภาพ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้ สู ง อายุ
และผู้ที่ต้องเดินทาง ผู้วิจัยขอน�ำเสนอผลการอภิปราย
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
			 4.2.1 ผลการศึกษาออกแบบและพัฒนา
ระบบการแจ้ ง อุ บั ติ เ หตุ ผ ่ า นโทรศั พ ท์ แ บบสมาร์ ท โฟน
ส�ำหรับสมาร์ทโฟนที่ติดตั้ง แอปพลิเคชันมือถือส�ำหรับ
การใช้งานดังกล่าว พบว่าเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นท�ำให้เกิด
แรงเหวี่ยงหรือการสั่นสะเทือนความเร่งในสมาร์ทโฟน
จะค�ำนวณค่าความเร็ว (Float Speed) หากมีค่าตั้งแต่
300 Rad/s ขึ้นไป แอปพลิเคชันมือถือจะท�ำการแจ้งเตือน
(ยกเว้นกรณีที่มี การยกเลิกภายใน 20 วินาที) โดยระบบ
จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
เพือ่ ท�ำการประมวลผล พร้อมทัง้ มีการส่งข้อมูลไปยังผูด้ แู ล
ระบบ ซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันมือถือจะส่งระบบการ
แจ้งเตือนผ่าน Line และ SMS รวมทั้งพิกัดการเกิดอุบัติ
ที่ถูกต้องทันที
			 4.2.2 ผลการพั ฒ นาสามารถอ�ำนวย
ความสะดวกในการแจ้งอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
ด้วยการกดปุ่ม “แจ้งเหตุ” หรือ โดยสมาร์ทโฟนจะให้
สมาชิกพิมพ์ข้อความรายละเอียดของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
แล้วกด “ใช่” เพื่อยืนยันการเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งแอปพลิเคชัน
ดังกล่าวจะส่งแจ้งเตือน (ถ้าไม่มีการยกเลิกภายใน 20 วินาที)
			 4.2.3 ในระหว่ า งการพั ฒ นาโปรแกรม
ผู้เขียนได้แบ่ง การพัฒนาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
				
1) แอปพลิเคชันมือถือ
				
2) เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
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3) เว็ บ เซอร์ วิ ส แอปพลิ เ คชั น
โปรแกรมมิ่งอินเตอร์เฟค
				
4) เว็บแอปพลิเคชัน
				
โดยหลังจากที่ผู้พัฒนาโปรแกรม
ได้เขียนค�ำสั่งแต่ละโมดูล หรือหน่วยโปรแกรมเสร็จสิ้นลง
ก็จะมีการทดสอบเพื่อค้นหา ข้อผิดพลาดพร้อมทั้งแก้ไข
ในคราวเดียวกัน จึงท�ำให้เมื่อมีการเชื่อมโยงในแต่ละส่วน
เข้าด้วยกัน โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นระบบจึงมีความ
แม่นย�ำ (Accuracy) สูง เมื่อน�ำไปใช้งานจริง
			 4.2.4 ผลการทดลองพบว่าสามารถเพิ่ม
โอกาสการรอดชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุได้ เนื่องจาก
สามารถเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วจากการ
ที่ระบบสามารถแสดง วัน เวลา สถานที่ ที่เกิดอุบัติเหตุ/
เหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำ

5. สรุปผลการวิจัย

แอปพลิ เ คชั น ระบบการแจ้ ง อุ บั ติ เ หตุ ผ ่ า น
โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน จะตรวจจับสัญญาณแรงเหวี่ยง
หรือการสัน่ สะเทือน ความเร่ง ในสมาร์ทโฟน และแจ้งเตือน
ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น มื อ ถื อ ภายใน 20 วิ น าที (ถ้ า ไม่ มี
การยกเลิก) ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลและแจ้งไปยังเว็บ
แอปพลิเคชัน ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถแจ้งจุดเกิดอุบัติเหตุ
ที่ถูกต้องและแม่นย�ำ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบ
อุบัติเหตุ รวมทั้ง การเข้าถึงผู้ประสบอุบัติเหตุ และท�ำการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้ จากการส�ำรวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ การดังกล่าว จ�ำนวน 12 คน
พบว่ามีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ ี่ 4.78 (ระดับ
มากที่สุด) จึงควรน�ำแอปพลิเคชัน ระบบการแจ้งอุบัติเหตุ
ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนไปพัฒนาให้บริการลูกค้า
เพิ่มเติมส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
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ภาคผนวก
ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ค�าแนะน�าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์

บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของวารสารอื่น หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

2. บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์

2.1 บทความวิจยั มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูเ้ ขียน (Title) สถานที่
ท�างาน (Work place of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact address of correspondence)
บทคัดย่อ (Abstract) และค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3 - 5 ค�า) โดยเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นต้องมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) เนื้อเรื่อง
จะประกอบด้วย บทน�า (Introduction), ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials
and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง (Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป (Conclusion)
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง (References)
2.2 บทความวิชาการ มีความยาวไม่ตา�่ กว่า 8 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ
ที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากหนังสือ เอกสาร ประสบการณ์หรือเรื่องแปลเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่าง ๆ หรือ
แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางวิชาการ บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน สถานที่ท�างาน วิธีการการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ (Abstract) และค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค�า)
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามด้วยเนือ้ เรือ่ ง ซึง่ ลักษณะองค์ประกอบของเนือ้ เรือ่ งอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น

3. การส่งต้นฉบับ

ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ ผ่านอีเมลล์ คุณปวีณา การีมี ทาง e-mail address :
nafeesah_47@hotmail.com

4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหาของเรื่อง

เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5
โดยตัง้ หน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน-ล่าง 1.5 ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2 คอลัมน์
กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม. ระยะหัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม.
4.1 รู ป แบบและขนาดอั ก ษร ตั ว อั ก ษรทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษให้ ใช้ ตั ว อั ก ษรแบบ TH
SarabunPSK สีด�าเท่านั้น

4.2 หน้าแรก หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และ
เชิงอรรถบ่งบอกต�ำแหน่งและสถานที่ท�ำงานของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ให้พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเรียงตามล�ำดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 ซม.
4.3 ชื่อเรื่อง พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากชื่อภาษาไทยแล้วตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ
4.4 ชื่อผู้เขียน พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังชื่อเรื่อง และเว้น 1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ชื่อ
ผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 คนให้พิมพ์ค�ำว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค�ำน�ำหน้าชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้
ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบตัวยกต่อท้ายชื่อ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่ท�ำงานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก
4.5 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์หัวเรื่องค�ำว่า “บทคัดย่อ” ส�ำหรับ
บทคัดย่อภาษาไทย และ “Abstract” ส�ำหรับบทคัดย่อภาษา-อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส�ำหรับ
ค�ำว่า “Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์
โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้าเดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอิงอิงใด ๆ ทั้งสิ้น
และมีจ�ำนวนค�ำไม่เกินอย่างละ 300 ค�ำ
4.6 ค�ำส�ำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์หัวเรื่องค�ำว่า “ค�ำส�ำคัญ” โดยพิมพ์ไว้
ใต้บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�ำส�ำคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3 - 5 ค�ำ
ให้พิมพ์หัวเรื่องค�ำว่า “Keywords” (เฉพาะตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ บทคัดย่อภาษา
อังกฤษ เว้น 1 บรรทัด ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค�ำแรกของแต่ละค�ำส�ำคัญเท่านั้น
4.7 ต�ำแหน่ง และสถานที่ท�ำงาน ให้พิมพ์สถานที่ท�ำงานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข และ
Email address ต่อจากชื่อผู้เขียน

5. ส่วนอื่น ๆ ของบทความ

เนื้อเรื่อง ได้แก่ บทน�ำ ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (ถ้ามี) ผลการวิจัย/ทดลอง
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พมิ พ์เป็น 2 คอลัมน์
โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละคอลัมน์
ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซ.ม. การล�ำดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก�ำกับ โดยให้บทน�ำเป็นหัวข้อหมายเลข
ที่ “1.” และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก�ำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น

6. การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ

เนือ้ หาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข
และค�ำบรรยายอย่างชัดเจน
6.1 รูปภาพ รูปภาพที่เตรียมควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม
โดยตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง
และเมือ่ ย่อขนาดลงทีค่ วามกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็นรายละเอียดของภาพทีช่ ดั เจน ให้วางภาพข้อมูลทัง้ หมด
ไว้ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ
ทุกรูปภาพ และรูปภาพทัง้ หมดควรมองเห็นชัดเจนเมือ่ บทความถูกพิมพ์ดว้ ยเครือ่ งพิมพ์ การเขียนค�ำบรรยายใต้ภาพ
ให้ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt โดยพิมพ์ตัวหนาส�ำหรับหัวเรื่องและหมายเลขของรูป และตัวพิมพ์ธรรมดา
ส�ำหรับค�ำอธิบายรูปภาพจัดพิมพ์ไว้กงึ่ กลางคอลัมน์ รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีดำ� ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็น
รูปขาวด�ำที่มีความคมชัดรูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น และ เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัด
เหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ค�ำบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด

6.2 ตาราง ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค�ำบรรยายก�ำกับเหนือตาราง โดยปกติให้ใช้ตวั อักษร
THSarabunPSK ขนาด 14 pt โดยพิมพ์ตัวหนาส�ำหรับหัวเรื่องและหมายเลขของตาราง และตัวพิมพ์ธรรมดา
ส�ำหรับค�ำอธิบายตาราง ถ้ามีขอ้ มูลฟุตโน็ตด้านล่างของตารางให้ใช้ตวั หนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาดตัวอักษร
เป็น 12 pt ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือค�ำบรรยายตาราง 1 บรรทัด และ
เว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด
ในกรณีทจี่ ำ� นวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตารางควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซ.ม. ตารางขนาดใหญ่
อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซ.ม. ในแนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซ.ม. ในแนวนอน ให้ใส่ตาราง
ทั้งหมดไว้หลังหัวข้อรูปภาพ โดยทุกตารางที่ใส่ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุกตาราง และ
ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้ท้ายบทความ หลังจากหัวข้อ “เอกสารอ้างอิง”
6.3 สมการ ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมีความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้าง
ได้เต็มหน้ากระดาษ และจะต้องมีหมายเลขก�ำกับอยู่ภายในวงเล็บ ต�ำแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ
ด้านขวาของคอลัมน์

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษา
อังกฤษที่ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค�ำบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ชื่อสถานที่ต่าง ๆ
ให้ใช้ตามประกาศของส�ำนักนายกรัฐมนตรีการเขียนค�ำที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการทับศัพท์เป็นภาษาไทย
หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครัง้ แรกควรใส่คำ� ศัพท์เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ายค�ำแปลด้วย
ซึ่งถ้าค�ำศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค�ำศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “เวเบอร์ (weber)” และเมื่อต้องการ
ใช้ค�ำแปลเดิมซ�้ำอีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก�ำกับ

8. เอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงในบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ระบบนาม - ปี เป็นภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ
ของ APA (American Psychological Association) การอ้างอิงเอกสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีผเู้ ขียน
คนเดียว ใช้นามสกุลผู้แต่งและปี ค.ศ. เช่น (Sookdee, 2017) กรณีผู้เขียนสองคน ใช้ (Sookdeeand Sooksan,
2017) กรณีผู้เขียนมากกว่าสองคน ใช้ “et al.” ต่อจากนามสกุลผู้แต่งคนแรก เช่น (Sookdeeet al., 2017) กรณี
อ้างอิงจากหลายแหล่งอ้างอิงใช้ “ ; ” คั่นระหว่างแหล่งอ้างอิงเช่น (Sookdee, 2015; SookdeeandSooksan,
2016; Sookdeeet al., 2017)
เอกสารอ้างอิงให้พิมพ์ตามลําดับตัวอักษรชิดขอบซ้ายและให้ตรงกันทุกเอกสาร หากเอกสารอ้างอิง
มีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปให้เยื้องเข้ามา1.27 ซม. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้

วารสาร (journal)

ผู้แต่ง. (ปี ). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปี ที่(ฉบับที่), เลขหน้า.doi หรือ URL ของ doi (ถ้ามี) โดยชื่อวารสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศให้ใช้ชื่อเต็ม
ตัวอย่าง
Smile, A. A., Smell, B. B. and Small, C. C. (2016).Effect of UV-D on some elements under the sea.
The Journal of Applied Science,12(4), 1-12. http://dx.doi.org/1234/2016/001
Sookdee, A., Sooksan, B. andSooksom, C. (2017).Chemical analysis for plant cells.Current Topic
Journal, 56(3), 21-36.doi: 1234/j.curr.2014.01.001 (in Thai)

กรณีผู้เขียนมากกว่า 6 คน ให้ใช้ “et al.” ต่อจากชื่อผู้แต่งคนที่ 6 ยกเว้นถ้ามีผู้แต่ง 6 คน ให้เขียนชื่อ
ผู้แต่งทั้ง 6 คน ในกรณีที่เป็นวารสารแบบ Open Access ซึ่งไม่มีปี ที่ ฉบับที่และเลขหน้า มีรูปแบบการเขียน
เอกสารอ้างอิงคือผู้แต่ง. (ปี ) ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, เลขบทความ,จํานวนหน้า. Doiหรือ URL ของ doi (แต่ถ้ามี ปีที่
ฉบับที่ ให้ใส่มาด้วย)

หนังสือ (book)

ผู้แต่ง. (ปี ). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
Smile, A. A., Smell, B. B. and Small, C. C. (2016). Flowering and Non-flowering Plants (2nded.).
Bangkok, Thailand: ABAB Publisher.
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