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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาระบบส าหรับจัดการงานพัสดุในโรงเรียนบ้านอู่โลก เพ่ือช่วยลดภาระการ
ท างานของครูและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มีความรวดเร็วและมี
ความถูกต้องในการท างาน ซึ่งการพัฒนาระบบในครั้งนี้พัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น โดย
ใช้กระบวนการสร้างจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับการวิเคราะห์วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนบ้านอู่โลก  
จ านวน 30 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และประเมินผลของแอพพลิเคชั่น
ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบพัสดุจ านวน 3 
ด้านคือ 1) ด้านรูปแบบและการใช้งานมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 4.13 และ 0.43  2) 
ด้านระบบความปลอดภัยมีค่าเป็น 4.27 และ 0.58 3) ด้านการให้บริการมีค่าเป็น 4.73 และ 0.47 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน งานพัสดุ และเว็บแอพพลิเคชั่น 
 

ABSTRACT 
 Web based development for supplies system in U-loke School. It can be 
reduced the process of teacher and supplies staff and improve the performance that 
the worked quickly and more accuracy on the job. This study were development the 
web base application using the action research methods and combination with 
system development life cycle. A sample group were used in this study, such as, 
teacher and supplies staff about 30 person. The data were investigated via using 
questionnaires made from researcher and evaluation of the application by using Mean 
and Standard Deviation statistics. 
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 The results show that the satisfaction of person to web application include 
3 section were: 1) the pattern and interface show the mean and standard deviation 
values was 4.13 and 0.43, 2) the security was 4.27 and 0.58, and 3) the service was 
4.73 and 0.47, respectively.     
  
Keywords: System Development Life Cycle, Supplies System, And Web-based  

Application 
 

บทน า 
 การบริหารจัดการพัสดุของโรงเรียนบ้านอู่โลก พบว่า งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงาน         การ
จัดท าและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุไม่คล่องตัว ล่าช้า ไม่ทันตามความต้องการใช้ จ านวนพัสดุ
ในโรงเรียนมีจ านานมาก เจ้าหน้าที่พัสดุหรือครูผู้รับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  จึงท าให้ขาด
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 
2535 หากการปฏิบัติงานพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ จะส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการ
ได้  อรรถพล ใหญ่สว่าง (2550) สภาพปัญหาที่ส าคัญในการปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียนบ้านอู่โลก 
ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างด าเนินไปอย่างล่าช้า พัสดุที่ได้มาไม่มีคุณภาพ ไม่ทันกับความต้องการใช้วัสดุ 
ด้านการควบคุมพัสดุ ด าเนินการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน การบันทึกเอกสาร
ต่างๆ ด้วยมือ ท าให้เอกสารมีปริมาณมากท าให้ค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ยากท าให้ไม่มีความ
ปลอดภัยของข้อมูล  เกิดปัญหาข้อมูลเก่าสูญหาย  เกิดความล่าช้าในระบบการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน
พัสดุ  รายงานที่ต้องการไม่มีความชัดเจน ข้อมูลไม่ถูกต้อง และการควบคุมดูแลการใช้พัสดุไม่เป็นไป
โดยประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด ด้านการตรวจสอบและการจ าหน่ายพัสดุ ไม่มีการบ ารุงดูแลพัสดุ
ให้สามารถใช้งานได้คงทน การจัดเก็บไม่ปลอดภัยก่อนการเบิก - จ่าย การติดตามประเมินผลการใช้
พัสดุ ไม่มีความคล่องตัว ส่งผลให้การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการรายงานผลการจ าหน่ายพัสดุไม่
เป็นไปตามก าหนดเวลา  ไพรัช สร้างถิ่น (2542)  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบงานพัสดุ ของโรงเรียน
บ้านอู่โลกให้สามารถด าเนินไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ   (Action Research) ซึ่งเป็น
กระบวนการวิจัยที่สามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการพัฒนาระบบงานพัสดุครั้งนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านอู่โลก และเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการ
พัฒนาระบบงานพัสดุของหน่วยงานอื่นๆ    
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการพัสดุ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านอู่โลก 
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วิธีการวิจัย 
           ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียนบ้านอู่โลก สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 จ านวน 30 คน โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนระบบ ธีรวัฒน์ ประกอบผล (2552) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการ สภาพปัญหาตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ส าหรับการท าวิจัย ซึ่งได้ท าการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบพัสดุบนเว็บ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบนเว็บศึกษาข้อดี
ข้อเสียของเครื่องมือที่ใช้ในพัฒนา และส ารวจความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ 
วิเคราะห์และส ารวจโปรแกรมเกี่ยวกับงานพัสดุที่มีลักษณะการท างานที่คล้ายๆ กัน ดูข้อดีข้อเสีย
ของแต่ละโปรแกรมวิเคราะห์และศึกษาเครื่องมือที่น ามาพัฒนาระบบ เช่น PHP, AJAX, MySQL   
           ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบระบบ 
        (1) ออกแบบฐานข้อมูลตามหลักการ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพ่ือเก็บรายชื่อพัสดุ 
                      (2) ออกแบบ User Interface ที่สะดวกและเป็นมิตรกับผู้ใช้  

ขั้นตอนที่ 4พัฒนาระบบ 
    (1) พัฒนาระบบตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ 

  (2) ผลิตเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม 
ขั้นตอนที่ 5การทดสอบการใช้งาน ปรับปรุง และติดตั้งระบบ 

  (1) ติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง 
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  (2) ออกแบบเครื่องมือทดสอบระบบเพ่ือค้นหาจุดบกพร่องขั้นต้นโดยใช้วิธีแบบ 
 แบล็กบอกซ์ (Blackbox Testing)  

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการน าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามมา
วิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) วัด
ระดับความพึงพอใจโดยแบ่งเป็น 5 ระดับของ Likert โดยเรียงล าดับตามระดับความพึงพอใจจาก
มากที่สุดไปถึงระดับน้อยที่สุด ดังนี้ 

 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 3.50- 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2.50- 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 1.50- 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1.00- 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด     

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาความพึงพอใจที่มีต่อระบบและ
ประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  สุวิมล  ติรกานันท์ (2549) 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) คือ ค่าที่ได้จากการเอาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจ านวนข้อ
ทั้งหมด โดยมีรูปแบบดังสมการที่ 1 
 

 
 

                      โดยที่ ix  คือ  ค่าสังเกตของข้อมูลล าดับที่ i  
                      n   คือ  จ านวนตัวอย่างข้อมูล 
 
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) คือค่าที่บ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูลถ้า
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหาออกแล้วมีค่ามากนั้นหมายความว่า ข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายกันมาก  โดย
มีรูปแบบดังสมการที่  2 
  

 
 
                           โดยที่ X   คือ  ค่าคะแนน 
                          N   คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวิจัย 
 

 จากเครื่องมือในการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการพัฒนาระบบพัสดุ กรณีศึกษา 
โรงเรียนบ้านอู่โลก อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น ซึ่งมี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในเรื่องความเที่ยงตรง โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อค าถามที่
ปรากฏในเครื่องมือ แล้วน ามาหาค่า IOC (Item Objective Congruency Index) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 
1 ถึง -1 โดยข้อค าถามที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา จะมีค่า IOC เข้าใกล้ 1.00 ถ้าข้อใดมีค่า IOC 
ต่ ากว่า 0.50 ควรจะปรับปรุงข้อค าถามใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด ซึ่งผู้ศึกษา
ค้นคว้าก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ 

ค่าคะแนน 1  หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการวัด 
ค่าคะแนน 0 หมายถึง ข้อค าถามที่ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่

ต้องการวัด 
ค่าคะแนน -1 หมายถึง ข้อค าถามท่ีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการวัด 
ในการศึกษาค้นคว้าได้มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามประเมิน

ความพึงพอใจ 3 ท่าน แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามจ าแนกรายข้อ 
 

ค าถามข้อที ่
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม เฉลี่ย 

-1 0 +1 -1 0 +1 -1 0 +1 
1.1   √   √   √ 3 1.00 
1.2   √   √   √ 3 1.00 
1.3   √   √   √ 3 1.00 
1.4   √   √   √ 3 1.00 
1.5   √   √   √ 3 1.00 
2.1   √   √   √ 3 1.00 
2.2   √  √    √ 2 0.67 
2.3   √   √   √ 3 1.00 
2.4   √   √   √ 3 1.00 
2.5   √  √    √ 2 0.67 
3.1   √   √   √ 3 1.00 
3.2   √   √   √ 3 1.00 
3.3   √   √   √ 3 1.00 
3.4   √   √   √ 3 1.00 
3.5   √  √    √ 2 0.67 

 

 
จากตารางที่ 1 ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ พบว่า มีค าถามใน

การตรวจสอบคุณภาพมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ซึ่งถือได้ว่าแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาระดับความพึง
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พอใจของผู้ใช้ระบบที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา สามารถน าไปใช้สอบถาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการประเมินระบบ 

 หลังจากผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาการพัฒนาระบบพัสดุ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านอู่โลก 
อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านอู่โลก สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 
แล้วน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยสาธิตการใช้งานของระบบ พร้อมส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตาม
แบบสอบถาม ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้าเสนอตามรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบพัสดุ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านอู่โลก อ าเภอล าดวน 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นรายด้าน ดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบพัสดุโรงเรียนบ้านอู่โลก เป็นรายด้าน 
 

ระบบพัสดุโรงเรียนบ้านอู่โลก รายด้าน  �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. รูปแบบและการใช้งาน 4.13 0.43 มาก 
2. ระบบความปลอดภัย 4.27 0.58 มาก 
3. การให้บริการ 4.73 0.47 มากที่สุด 

โดยรวม 4.38 0.08 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
บ้านอู่โลก สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 พึงพอใจต่อการใช้ระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 และมีความพึงพอใจเป็นรายข้อระดับมากที่สุด คือ การ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.73 รองลงมามีความพึงพอใจระดับมาก คือ ระบบความปลอดภัย และ
รูปแบบและการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.27 และ 4.13 ตามล าดับ  
 ความพึงพอใจต่อระบบพัสดุโรงเรียนบ้านอู่โลก อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านรูปแบบ
และการใช้งาน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจด้านรูปแบบและการใช้งาน 
 

ด้านรูปแบบและการใช้งาน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การจัดเมนูหรือหมวดหมู่สามารถใช้งานง่าย 4.50 0.51 มากที่สุด 
2. ระบบข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 4.63 0.56 มากที่สุด 
3. ระบบสามารถช่วยสนับสนุนการท างาน 4.23 0.68 มาก 
4. ระบบช่วยควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 4.20 0.61 มาก 
5. ระบบสามารถท างานได้รวดเร็วไม่ติดขัด 4.73 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 4.46 0.09 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
บ้านอู่โลก สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 พึงพอใจต่อการใช้ระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 และมีความพึงพอใจเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด คือ ระบบสามารถ
ท างานได้รวดเร็วไม่ติดขัด มีค่าเฉลี่ย 4.73 ระบบข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.63 และการจัดเมนูหรือ
หมวดหมู่สามารถใช้งานง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.50 ตามล าดับ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ระบบสามารถช่วย
สนับสนุนการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.23 และระบบช่วยควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ มีค่าเฉลี่ย 
4.20 ตามล าดับ 
 ความพึงพอใจต่อระบบพัสดุโรงเรียนบ้านอู่โลก อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านระบบความปลอดภัย 
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจด้านระบบความปลอดภัย 
 

ด้านระบบความปลอดภัย �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การเข้าใช้ระบบฯ มีความง่ายตอ่การใช้งาน 4.27 0.52 มาก 
2. ความถูกต้องของข้อมูลในระบบพัสด ุ 4.37 0.56 มาก 
3. ก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานช่วยให้ระบบมคีวามปลอดภัย 4.33 0.66 มาก 
4. ระบบช่วยให้ท่านเก็บข้อมูลการท างานไดด้ ี 4.17 0.65 มาก 
5. ระบบมีความมั่นคงไมล่้มเหลว 4.30 0.60 มาก 

โดยรวม 4.29 0.06 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
บ้านอู่โลก สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 พึงพอใจต่อการใช้ระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 และมีความพึงพอใจเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก คือ ความถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบพัสดุ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.33 ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานช่วยให้ระบบมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.33 ระบบ
มีความมั่นคงไม่ล้มเหลว มีค่าเฉลี่ย 4.30 การเข้าใช้ระบบฯ มีความง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.27 และระบบ
ช่วยให้ท่านเก็บข้อมูลการท างานได้ดี มีค่าเฉลี่ย 4.17 ตามล าดับ        
 ความพึงพอใจต่อระบบพัสดุโรงเรียนบ้านอู่โลก อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์  ด้านการ
ให้บริการ ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจด้านการให้บริการ 
 

ด้านการให้บริการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 4.33 0.61 มาก 
2. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 4.20 0.66 มาก 
3. ดูแลเอาใจใส ่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.31 0.54 มาก 
4. ให้บริการด้วยความสภุาพเป็นมติร 4.33 0.61 มาก 
5. ภาพรวมของการใช้งานระบบพัสด ุ 4.23 0.68 มาก 
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โดยรวม 4.28 0.05 มาก 
 จากตารางที่ 5  พบว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
บ้านอู่โลก สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 พึงพอใจต่อการใช้ระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 และมีความพึงพอใจเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก คือ ให้
ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน และให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ย 4.33 
ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.31 ภาพรวมของการใช้งานระบบพัสดุ มี
ค่าเฉลี่ย 4.23 และให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.20 ตามล าดับ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบระบบและประเมินการพัฒนาระบบพัสดุ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านอู่โลก 

อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. ผลการทดสอบระบบปรากฏว่าสามารถใช้งานได้จริง ไม่พบข้อผิดพลาดระหว่างการ

ทดสอบการใช้งาน อาจเนื่องมาจากการพัฒนาระบบดังกล่าวได้ด าเนินการพัฒนาตามล าดับขั้นตอน
ของการพัฒนาระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การก าหนดปัญหา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ก าหนดจุดประสงค์ในการพัฒนา 
2) การก าหนดสารสนเทศท่ีต้องการจากระบบ 
3) วิเคราะห์หาสิ่งที่จ าเป็นที่ระบบต้องมี 
4) ออกแบบระบบ 
5) พัฒนาระบบ 
6) ทดสอบระบบเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
7) ติดตั้งการใช้งานและประเมินระบบ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัส พรดีมา (2550)   ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบงานพัสดุ

โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎรอุทิศ) อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ยังขาดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุอย่างแท้จริง ท าให้
การด าเนินงานพัสดุในโรงเรียนประสบปัญหาทั้ง 4 ด้านคือ การจัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายและการ
ควบคุมพัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุโดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 3 กิจกรรม 
ประกอบด้วยการประชุมปฏิบัติการ การนิเทศภายใน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มผู้
ร่วมศึกษาค้นคว้าเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินงานพัสดุมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ 
การจัดหาพัสดุการเบิกจ่ายและการควบคุมพัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ ท าให้
ทราบแนวทาง 

2. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความพึงพอใจในระบบใน
ระดับมาก เนื่องมาจาก  

1) ระบบพัสดุ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านอู่โลก อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์มีการ
พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

2) กลุ่มตัวอย่างยังไม่เคยมีระบบงานพัสดุ โรงเรียนบ้านอู่โลกช่วยด าเนินงานในด้านการ
ท ารายงานมาก่อน เพราะระบบมีจุดเด่นในเรื่องความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วในการจัดเก็บ 
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สืบค้น และประมวลผลข้อมูลจ านวนมาก เมื่อกลุ่มตัวอย่างน าระบบงานพัสดุ  โรงเรียนบ้านอู่โลกไป
ใช้งานเทียบกับการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน จึงท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมาก 

3) มีการก าหนดสิทธิการใช้งาน การจ ากัดสิทธิในการจัดการข้อมูล ตลอดทั้งการแจ้งเตือน 
เมื่อการเข้าสู้ระบบผิดพลาดของระบบพัสดุ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านอู่โลก อ าเภอล าดวน จังหวัด
สุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน 
เห็นได้จากค่าสถิติความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบโดยรวมในระดับมาก 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์พา คาววีวงศ์ (2550)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบงานพัสดุ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การด าเนินงานพัสดุยังมีปัญหาอยู่บ้างคือไม่ได้มี
การวางแผนการใช้พัสดุในแผนปฏิบัติงานแต่ละปีการควบคุมพัสดุในส่วนของการลงทะเบียนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบันไม่ได้มีการส ารวจสภาพของวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ที่มีในปัจจุบันว่าอยู่ใน
สภาพใดวัสดุที่เสื่อมสภาพแล้วไม่ได้จ าหน่ายหรือบ ารุงรักษา เพ่ือให้ใช้งานได้จึงท าให้มีวัสดุครุภัณฑ์
ที่ไม่จ าเป็นก่อให้เกิดปัญหาในการหาที่จัดเก็บการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่ งหมายเพ่ือพัฒนา
ระบบงานพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 ด้าน คือ การจัดหาพัสดุการควบคุม
พัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและสะดวก รวดเร็วต่อการสืบค้น โดยใช้
กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายในมีความเหมาะสมช่วยให้ระบบงานพัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อน คือ ในขั้นตอนการ
ออกแบบระบบและขั้นตอนการน าระบบไปใช้ ควรต้องมีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้ทัน
กับระเบียบที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาระบบงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้าของด้วงเต่า 3 ชนิด ในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว 

วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้าในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยและระยะเวลาในการ
เจริญเติบโตของด้วงเต่า 3 ชนิดคือ ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าลายสมอและด้วงเต่าสีส้มต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว 
ท้าการศึกษาที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยาที่อุณหภูมิ 27 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 + 5 
เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาพบว่าด้วงเต่าลายหยักใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตสั้นที่สุดคือ 
14.25 + 3.88 วัน ระยะไข่ใช้เวลาฟักเป็นอ่อนเฉลี่ย 2.00 + 0.81 วัน ระยะตัวอ่อนใช้เวลาเฉลี่ย 1.75 
+ 0.50, 2.50 + 0.57, 2.75 + 0.50 และ 1.75 + 0.50 วัน ตามล้าดับ ระยะก่อนเข้าดักแด้ใช้เวลา
เฉลี่ย 1.25 + 0.50 วัน ระยะดักแด้ใช้เวลาเฉลี่ย 2.25 + 0.50 วัน อายุขัยของด้วงเต่าลายหยักสั้นสุด 
28.25 + 0.50 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับด้วงเต่าสีส้มและด้วงเต่าลายสมอ 31.75 + 0.57 และ 33.50 + 
0.50 วัน ตามล้าดับ ด้วงเต่าลายหยักมีประสิทธิภาพในการกินเพลี้ยอ่อนถั่วสูงสุดเท่ากับ  279.33 + 
4.68 ตัว อัตราการกินเพลี้ยอ่อนถั่วเพ่ิมขึ้นเมื่อวัยการเจริญเติบโตสูงขึ้น โดยในระยะตัวอ่อนและตัว
เต็มวัยมีอัตราการกินเพลี้ยอ่อนถั่วเท่ากับ 121.67 + 2.35 และ 157.66 + 2.28 ตัว ตามล้าดับ ตัว
อ่อนวัย4 มีอัตราการกินเพลี้ยอ่อนถั่วสูงสุดเท่ากับ 40.32 + 1.71 ตัว และใช้ระยะเวลาสั้นสุด 3 วัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับด้วงเต่าสีส้มและด้วงเต่าลายสมอ  

 
ค้าส้าคัญ : การห้้า ด้วงเต่า เพลี้ยอ่อนถั่ว การควบคุมด้วยชีววิธี  
 

ABSTRACT 
The predation efficiency of three coccinellid beetles for biocontrolling Cowpea 

aphid, Aphis craccivora Koch (Homoptera: Aphididae) was conducted. The objective of 
this study was to comparison of predation efficiency and during of development of 
Menochilus sexmaculatus Fabricius, Coccinella transversalis Fabricius and Micraspis 
discolor Fabricius on cowpea aphids. The study was conducted in the biology 
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laboratory at 27 ± 2ºC and 70 ± 5% RH. The result show the M. sexmaculatus was 
shortest of development period with 14.25 + 3.88 days. Mean incubation period of 
eggs was 2.00 + 0.81 days. The total larval duration was 8.75 + 2.07 days; 1st and 2nd 
3rd and 4th instar larvae durations were 1.75 + 0.50, 2.50 + 0.57, 2.75 + 0.50 and 1.75 + 
0.50 days, respectively. The pre-pupal and pupal periods were 1.25 + 0.50 and 2.25 + 
0.50 days, respectively. The shortest life span of M. sexmaculatus was 28.25 + 0.50 
days as compared with M. discolor and C. transversalis 31.75 + 0.57 and 33.50 + 0.50 
days, respectively. M. sexmaculatus consumed maximum Cowpea aphid with 279.33 
+ 4.68 adult aphids. The feeding efficiency increased with the larvae instars. The larvae 
and adults of M. sexmaculatus consumed 121.67 + 2.35 and 157.66 + 2.28 adult 
aphids, respectively. The 4th instar larva consumed highest number 40.32 + 1.71 adult 
aphids and the shortest of development period was 3 days as compared with C. 
transversalis and M. discolor.  

 
Keywords: Predation, Coccinellid Beetle, Cowpea Aphid, Biocontrolling 
 

บทน้า 
ถั่วฝักยาว (Yardlong bean) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vigna unguiculata L. Walp. จัดเป็น

พืชตระกูลถั่ว ลักษณะล้าต้นเป็นเถาเลื้อย โดยทั่วไปพบว่าถั่วฝักยาวเป็นพืชผักปลูกง่าย โตเร็วในดิน
แทบทุกชนิด สามารถปลูกได้ทุกภาคและทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี ในประเทศก้าลังพัฒนาจะใช้ถั่วฝักยาว
เป็นแหล่งบริโภคโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ และนิยมบริโภคในรูปฝักสดเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น 
โปรตีน วิตามิน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก ฯลฯ  นอกจากนี้ถั่วฝักยาวยังมีระบบราก
สามารถตรึงไนโตรเจนได้ ช่วยบ้ารุงดิน (Phillips.  2003) จากรายงานสถิติการเพาะปลูกถ่ัวฝักยาวใน
ปี พ.ศ. 2558 พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกถั่วฝักยาวทั้งหมด 92,502.62 ไร่ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต 27,847.50 ไร่ และมีผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดถึง 115,554.40 ตัน (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2559) 

ปัจจุบันปัญหาส้าคัญการเพาะปลูกถั่วฝักยาวคือการระบาดและเข้าท้าลายของแมลงศัตรู
ถั่วฝักยาว โดยเฉพาะเพลี้ยออนถั่ว (Aphis craccivora Koch) จัดเป็นกลุ่มแมลงศัตรูถั่วฝักยาวที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เปนแมลงประเภทปากดูด (piercing sucking type) ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็ม
วัยจะดูดกินน้้าเลี้ยงจากสวนของพืช   เชน ล้าตน ใบ ยอด กิ่ง และดอก ตลอดจนฝกถั่ว ท้าให้ยอด
และใบออน มีอาการหงิกงอและเหี่ยวแหง ใบเปนสีเหลืองและรวงหลนไป เมื่อพืชถูกท้าลายมาก ๆ จะ
ชะงักการเจริญเติบโตและตายไปในที่สุด (Emden and Harrington,  2007) นอกจากนี้เพลี้ยอ่อน
ถั่วฝักยาวยังขับสารเหนียวปกคลุมบนใบถั่วเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคราด้า (sooty mold) ส่งผลต่อ
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชและเป็นพาหะน้าโรคไวรัส cowpea aphid-borne mosaic virus 
(CABMV) มาสู่พืชอีกด้วย (Damiri et al., 2013) มีรายงานว่าในเขตแถบร้อนและแถบอบอุ่นพบมี
เพลี้ยอ่อนมากกว่า 200 ชนิดที่เป็นที่เป็นพาหะน้าเชื้อไวรัส (Nault, 1997)  
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 การป้องกันควบคุมและป้องกันก้าจัดเพลี้ยอ่อนถั่วส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี
สังเคราะห์ (synthetic chemical) อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ตามมาหลายประการเช่น สารเคมี
ตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม สัตว์และสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ตาย  เกิดการระบาดของแมลงศัตรู
ชนิดอี่น และแมลงพัฒนาสร้างความต้านทาน (Han and Li, 2004) การควบคุมโดยชีววิธี (biological 
control) โดยใช้ด้วงเต่า (coccinellid beetles) ที่มีบทบาทในการควบคุมศัตรูพืชในธรรมชาติ ทั้งตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยสามารถท้าลายศัตรูพืชได้หลายชนิด (Obrycki et al., 2009) ในแปลงปลูกพืชจะมี
ความหลากหลายของแมลงศัตรูธรรมชาติโดยเฉพาะกลุ่มด้วงเต่าซึ่งจะเข้ามากินศัตรูพืชเป็นอาหาร 
(Mayadunnage et al., (2007); Nyukuri et al., (2012) ด้วงเต่าจะมีพฤติกรรมการค้นหาเหยื่อและ
เลือกกินเหยื่อเฉพาะชนิดเท่านั้น ซึ่งความชอบและไม่ชอบนั้นเป็นผลมาจากคุณค่าทางโภชนาการ 
กลิ่นหรือสารเคมีบางชนิดที่อยู่ในเหยื่อแต่ละชนิด (Mandour et al., 2006)  
 จากความส้าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงน้ามาสู่งานวิจัยซึ่งจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้า
ในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของด้วงเต่า 3 ชนิด คือ ด้วงเต่าลายหยัก 
(Menochilus sexmaculatus Fabricius), ด้วงเต่าลายสมอ (Coccinella transversalis Fabricius) 
และด้วงเต่าสีส้ม (Micraspis discolor Fabricius) ต่อการกินเพลี้ยอ่อนถั่ว เพ่ือเปนแนวทางในการ
น้าไปใชประโยชนในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีโดยผสมผสานกับวิธีการปองกันก้าจัดวิธีอ่ืนๆ ตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้าระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงเต่า 3 ชนิดในการ
ควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในการเจริญเติบโตของด้วงเต่า 3 ชนิดต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
1. สถานที่ในการทดลอง 

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม .ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ในช่วงระยะเวลา พฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559 
2. การเลี้ยงและเพ่ิมจ้านวนเพลี้ยอ่อนถั่ว 
 เก็บตัวอย่างเพลี้ยอ่อนถั่วจากแปลงเกษตรกรน้ามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ การจ้าแนกเพลี้ย
อ่อนถั่วอ้างอิงจาก Islam et al., (2015) โดยน้าเพลี้ยอ่อนถั่วมาจ้าแนกใต้กล้องสเตอริโอ (stereo 
microscope) ส่วนท้องด้านปลาย siphunculi และ cauda จะมีขนอยู่ 7 เส้น บริเวณหนวดมี 4 
ปล้อง น้าเพลี้ยอ่อนถั่วมาปล่อยลงในกระถางที่ปลูกถ่ัวฝักยาวไว้ส้าหรับเป็นอาหารและขยายพันธุ์เพ่ิม
จ้านวนเพลี้ยอ่อนถั่วไว้ส้าหรับในการทดลองต่อไป 
3. การเลี้ยงและเพ่ิมจ้านวนด้วงเต่า 
 เก็บตัวอย่างตัวเต็มวัยของด้วงเต่าตัวห้้า 3 ชนิด คือด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าลายสมอ และ
ด้วงเต่าสีส้ม จากแปลงเกษตรกร การจ้าแนกตัวเต็มวัยสังเกตด้วยตาเปล่าเพราะมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน (ดังภาพที่ 1) ในขณะที่ตัวอ่อนของด้วงเต่าลายหยัก หนอนมีล้าตัวยาวสีเทาด้า มีจุดลายสี
ขาวอมเหลือง มีหนามตามล้าตัว ด้วงเต่าลายสมอ ตัวอ่อนมีจุดสีเหลืองอยู่กลางล้าตัว ด้วงเต่าสีส้ม ไม่
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มีจุดสีเหลืองบนล้าตัว (Emden and Harrington,  2007) น้าด้วงเต่าแต่ละชนิดเลี้ยงในตูพลาสติก
ขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ติดลวดตาขายละเอียดเพ่ือระบายอากาศ ใสตารางลวดขนาดชอง 1 
ตารางเซนติเมตร ตัดเปนรูปโคงกรุไวที่กนของตูเลี้ยงและใชส้าลีชุบน้้าใสภาชนะใหมีความชื้นในตูเลี้ยง
และวางกระดาษเช็ดหนาไวบนตะแกรงเพ่ือเปนวัสดุวางไขของด้วงเต่า 
 

           
ภาพที่ 1 ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าลายสมอ และด้วงเต่าสีส้ม (พิมลพร, 2545) 
 
4. ศึกษาวงจรชีวิตและระยะเวลาในการเจริญเติบโตของด้วงเต่า 3 ชนิดบนเพลี้ยอ่อนถั่ว 

สุ่มไข่ที่ได้จากข้อ 2 ของด้วงเต่าแต่ละชนิดจ้านวน 100 ฟอง โดยท้าการทดลอง 4 ซ้้า แยก
เลี้ยงในกล่องเลี้ยงแมลงขนาด 15 x 20 x 6 เซนติเมตร ภายใต้อุณหภูมิ 27 + 2 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ 70 + 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อน ท้าการแยกตัวอ่อนในกล่องขนาดเท่าเดิม
เลี้ยงด้วยเพลี้ยอ่อนถั่ว ท้าการเปลี่ยนอาหารทุกวัน บันทึกระยะเวลาที่ใช้เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต
ในระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้และตัวเต็มวัย เมื่อเป็นตัวเต็มวัยแยกเลี้ยงในกล่องพลาสติกใสใส่เพลี้ยอ่อน
ถั่วเพ่ือเป็นอาหารส้าหรับด้วงเต่าตัวห้้าทุกวัน บันทึกระยะเวลาและจ้านวนไข่ที่ด้วงเต่าแต่ละชนิด
วางไข่ทุกวันจนกระทั่งตาย น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธีการ DMRT (Duncan’s new multiple range test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
5. ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้าในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงเต่า 3 ชนิด 

สุ่มไข่ที่ได้จากข้อ 2 ของด้วงเต่าแต่ละชนิดจ้านวน 100 ฟอง มาเลี้ยงในกล่องพลาสติกทรง
กลมท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ความสูง 1.5 เซนติเมตร โดยที่ฝากล่องเจาะเป็นวงกลม 
ท้าการติดลวดตาข่ายละเอียด เมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่แยกตัวอ่อนไปเลี้ยงในกล่องขนาดเดียวกัน
กล่องละ 1 ตัว ท้าการอดอาหาร 1 วัน ทดสอบการห้้าของด้วงเต่าแต่ละชนิดโดยการปล่อยเพลี้ยอ่อน
ถั่วลงไปในกล่องจ้านวน 20 ตัว ปล่อยระยะตัวอ่อน 1 ตัว บันทึกจ้านวนเพลี้ยอ่อนถั่วที่ถูกกินในแต่ละ
วัยของตัวอ่อนด้วงเต่า ท้าการทดลอง 3 ซ้้า ในระยะตัวเต็มวัยท้าการทดลองเหมือนกันกับในระยะตัว
อ่อนของด้วงเต่า น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ  
DMRT (Duncan’s new multiple range test) ทีร่ะดับความเชื่อม่ัน 95% 
6. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส้า เร็จรูป SPSS โดย
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ  DMRT (Duncan’s new multiple range test) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% 
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ผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้าในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงเต่า 3 ชนิด 
  จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้าในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงเต่า 3 ชนิด 
พบว่าด้วงเต่าลายหยักมีประสิทธิภาพในการกินเพลี้ยอ่อนถั่วสูงสุดเท่ากับ 279.33 + 4.68 ตัว รองลงมาคือด้วงเต่าสี
ส้มและด้วงเต่าลายสมอคือ 249.47 + 5.13 และ 237.93 + 5.15 ตัว ตามล้าดับ โดยในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของ
ด้วงเต่าลายหยักมีประสิทธิภาพในการกินเพลี้ยอ่อนถั่วเท่ากับ 121.67 + 2.35  และ 157.66 + 2.28 ตัว ตามล้าดับ 
รองลงมาคือด้วงเต่าสีส้มและด้วงเต่าลายสมอคือ 111.59 + 2.85, 137.88 + 2.28 และ 108.59 + 3.44, 237.93 + 5.15 
ตามล้าดับ ตัวอ่อนวัย4 ของด้วงเต่าลายหยักมีอัตราการกินเพลี้ยอ่อนถั่วสูงสุดเท่ากับ 40.32 + 1.71 ตัว และใช้
ระยะเวลาสั้นสุดในการกินเพลี้ยอ่อนถั่ว 3 วัน ในขณะที่ด้วงเต่าสีส้มและด้วงเต่าลายสมอมีอัตราการกินเพลี้ยอ่อน
ถั่ว 34.31 + 2.28 และ 35.31 + 2.28 ตามล้าดับ ดังตารางที่ 1 และกราฟท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้าในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงเต่า 3 ชนิดต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว 
 

ระยะ อายุ 
(วัน) 

จ้านวนเพลี ยอ่อนถั่วเฉลี่ย 
ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าลายสมอ ด้วงเต่าสีส้ม 

ตัวอ่อนวยั 1 
 

total 

1 
2 
 

5.66 + 0.57 
11.33 + 0.57 

  16.99 + 1.14a1/ 

3.66 + 0.57 
8.66 + 0.57 

12.32 + 1.14b 

4.33 + 0.57 
8.66 + 0.57 

12.99 + 1.14b 
 
 
ตัวอ่อนวยั 2 
 

total 

1 
2 
3 
4 

6.33 + 0.57 
7.33 + 0.57 
8.33 + 0.57 
11.33 + 0.57 

33.32 + 2.28a1/ 

4.66 + 0.57 
7.33 + 0.57 
7.66 + 0.57 
9.66 + 0.57 

29.31 + 2.28b 

4.66 + 0.57 
7.33 + 0.57 
7.66 + 0.57 
9.66 + 0.57 

29.31 + 2.28b 

 
 
ตัวอ่อนวยั 3 
 

total 

1 
2 
3 
4 

7.33 + 0.57 
8.66 + 0.57 
10.66 + 0.57 
10.33 + 0.57 

36.98 + 2.28a1/ 

6.33 + 0.57 
7.33 + 1.15 
8.33 + 0.57 
9.66 + 0.57 

31.65 + 2.68c 

6.66 + 0.57 
7.66 + 0.57 
9.33 + 0.57 
11.33 + 0.57 

34.98 + 2.28ab 
 
 
ตัวอ่อนวยั 4 
 

total 
 

1 
2 
3 
4 

12.33 + 0.57 
13.33 + 0.57 
14.66 + 0.57 

- 
40.32 + 1.71a1/ 

 

6.33 + 0.57 
7.66 + 0.57 
11.66 + 0.57 
9.66 + 0.57 

35.31 + 2.28b 
 

8.33 + 0.57 
7.66 + 0.57 
8.66 + 0.57 
9.66 + 0.57 

34.31 + 2.28b 
 

total  
ตัวอ่อน 

 121.67 + 2.35a1/ 108.59 + 3.44bc 111.59 + 2.85b 

ตัวเต็มวัย  157.66 + 2.28a1/ 129.34 + 1.71c 137.88 + 2.28b 

total  279.33 + 4.68a1/ 237.93 + 5.15c 249.47 + 5.13b 

1/ ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้าของด้วงเต่า 3 ชนิด 
 
2. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการเจริญเติบโตของด้วงเต่า 3 ชนิดต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว 
 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบระยะเวลาในการเจริญเติบโตของด้วงเต่า 3 ชนิด ที่เลี้ยง
ด้วยเพลี้ยอ่อนถั่ว พบว่าวงจรชีวิตและระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตของด้วงเต่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยด้วงเต่าลายหยักใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตจน
ครบวงจรชีวิตสั้นที่สุดคือ 14.25 + 3.88 วัน รองลงมาคือด้วงเต่าสีส้มและด้วงเต่าลายสมอคือ 16.50 
+ 3.95 และ 18.00 + 2.47 วัน ตามล้าดับ โดยด้วงเต่าลายหยักในระยะไข่ใช้เวลาฟักเป็นอ่อนเฉลี่ย 
2.00 + 0.81 วัน ระยะตัวอ่อนมี 4 วัยคือ ตัวอ่อนวัย1, ตัวอ่อนวัย2, ตัวอ่อนวัย3 และตัวอ่อนวัย4 ใช้
เวลาเฉลี่ย 1.75 + 0.50, 2.50 + 0.57, 2.75 + 0.50 และ 1.75 + 0.50 วัน ตามล้าดับ ระยะก่อนเข้า
ดักแด้ใช้เวลาเฉลี่ย 1.25 + 0.50 วัน ระยะดักแด้ใช้เวลาเฉลี่ย 2.25 + 0.50 วัน จึงเจริญเติบโตเป็นตัว
เต็มวัย ด้วงเต่าลายหยักมีอายุขัยสั้นสุดและวางไข่ตลอดชีวิต 28.25 + 0.50 วัน และ 285 + 0.50 
ฟอง ตามล้าดับ ในขณะที่ด้วงเต่าด้วงเต่าสีส้มและด้วงเต่าลายสมอมีอายุขัยและวางไข่ตลอดชีวิต 
31.75 + 0.57 วัน , 248 + 0.50 ฟอง และ 33.50 + 0.50 วัน ,  227 + 0.75 ฟอง ตามล้าดับ ดัง
ตารางที่ 2 
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้าของด้วงเต่า 3 ชนิด
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระยะเวลาในการเจริญเติบโตของด้วงเต่า 3 ชนิดบนเพลี้ยอ่อนถั่ว 
 

ระยะเวลา
ในการ
พัฒนา 

ด้วงเต่าตัวห ้า 
ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าลายสมอ ด้วงเต่าสีส้ม 

Mean + 
S.D. 
(วัน) 

Range 
(วัน) 

Mean + 
S.D. 
(วัน) 

Range 
(วัน) 

Mean + 
S.D. 
(วัน) 

Range 
(วัน) 

ไข ่
 

ตัวอ่อน 
 *ตัวอ่อน
วัย 1 
*ตัวอ่อนวัย 

2 
*ตัวอ่อนวัย 

3 
*ตัวอ่อนวัย 

4 
Total 

 
ดักแด้ 

*ก่อนดักแด้ 
 

*ดักแด้ 
 

Total life 
cycle 

 ตัวเต็มวัย 
 

การวางไข่ 

2.00 + 0.81 
 
 

1.75 + 0.50 
2.50 + 0.57 
2.75 + 0.50 
1.75 + 0.50 
8.75 + 2.07 

 
 

1.25 + 0.50 
 

2.25 + 0.50 
 

14.25 + 
3.88a1/ 

 

28.25 + 
0.50a1/ 

 

285 + 0.50 

a1/ 
 

2-3 
 
 

1-2 
1-4 
2-4 
1-2 
6-10 

 
 

1-2 
 

1-3 
 

14-15 
 

28-29 
 
- 

2.50 + 0.57 
 
 

2.50 + 0.57 
2.75 + 0.50 
2.75 + 0.50 
3.25 + 0.50 

11.25 + 
0.83 

 
 

1.75 + 0.50 
 

2.50 + 0.57 
 

18.00 + 
2.47bc 

 

33.50 + 
0.50c 

 

227 + 0.75c 

2-3 
 
 

1-3 
2-4 
2-4 
2-4 

10-12 
 
 

1-3 
 

1-3 
 

16-18 
 

33-34 
 
-  

2.25 + 0.50 
 
 

2.25 + 0.50 
2.50 + 0.57 
2.75 + 0.50 
3.00 + 0.81 

10.50 + 
2.38 

 
 

1.50 + 0.57 
 
2.25 + 0.50 

 
16.50 + 
3.95b 

 

31.75 + 
0.57b 

 
248 + 
0.50b 

2-3 
 
 

1-3 
2-4 
2-4 
2-4 
8-12 

 
 

1-2 
 

1-3 
 

15-16 
 

31-32 
 
- 

1/ ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาการเปรียบเทียบระยะเวลาในการเจริญเติบโตของด้วงเต่า 3 ชนิด ที่เลี้ยงด้วยเพลี้ย

อ่อนถั่ว พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยด้วงเต่าลาย
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หยักใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตสั้นสุด คือ 14.25 วัน รองลงมาด้วงเต่าสีส้มและ
ด้วงเต่าลายสมอคือ 16.50 และ 18.00 วัน ตามล้าดับ ในระยะตัวอ่อนวัย4 ใช้ระยะเวลาในการ
เจริญเติบโตสั้นสุด 1-2  วัน เมื่อเปรียบเทียบกับด้วงเต่าสีส้มและด้วงเต่าลายสมอใช้ระยะเวลาในการ
เจริญเติบโต 2-4 วัน จากการศึกษาของ Patel (2015) อธิบายว่าด้วงเต่าลายหยัก (Menochilus 
sexmaculatus Fabricius) จะเลือกกินเหยื่อที่ชอบและกินได้ปริมาณมาก ซึ่งการค้นหาเหยื่อของด้วง
เต่าจะอาศัยเซลล์ประสาทรับกลิ่น สีของเหยื่อ สอดคล้องกับการศึกษาของ Papachristos et al., 
(2015) พบว่าด้วงเต่าจะมีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตสั้นที่สุดเมื่อได้กินเหยื่อที่ชอบที่สุดเพราะ
เหยื่อที่กินจะมีสารอาหารครบถ้วน เหมาะแก่การน้าไปสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อของการเจริญเติบโต 
โดยเฉพาะในตัวอ่อนวัย4 จะใช้ระยะเวลาสั้นสุดในการพัฒนาไปเป็นดักแด้และตัวเต็มวัย ความ
แตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น ชนิดและคุณภาพของ
อาหาร อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพแวดล้อม (Sakurai et al., 1991) และจากการศึกษาของ Al 
and Rizvi (2014); Soni et al., (2008), Pandi et al., (2012) พบว่าตัวอ่อนด้วงเต่าจะมีอัตราการ
กินเหยื่อจะเพ่ิมขึ้นเมื่อช่วงวัยและอายุเพ่ิมขึ้น โดยตัวอ่อนวัย4 ของด้วงเต่า มีอัตราการกินเพลี้ยอ่อน
ได้จ้านวนมาก เนื่องจากอาหารที่กินเข้าไปจะใช้เป็นพลังงานในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ
ดักแด้และสะสมพลังงานในการสร้างเนื้อเยื่อ อวัยวะในระยะตัวเต็มวัยต่อไป 

จากผลการศึกษาเห็นได้ว่าด้วงเต่าทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพในการกินเพลี้ยอ่อนถั่วได้ดี ตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงเต่าลายหยักเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพในการกินเพลี้ยอ่อนได้ดีที่สุด การ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธีโดยการใช้ด้วงเต่าเป็นแนวทางหนึ่ง ในการวางแผนและบริหารจัดการ
การควบคุมแมลงศัตรูพืชร่วมกับวิธีการอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาขั้นต่อไปควรจะจ้าลองปลูกถั่วฝักยาวในแปลงทดลอง ในโรงเรือนและทดลอง
การห้้าของด้วงเต่า 3 ชนิดและศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราการกินของด้วงเต่าและทดลองใน
แปลงปลูกพืชสภาพจริงต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบรับค า

สั่งซื้อ และระบบฐานข้อมูลของบริษัท น้องปุ๊กเบเกอร์รี่ จ ากัด เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าที่
เติบโตมากขึ้น และท าให้บริษัทมีระบบฐานข้อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการ
ประมวลผลข้อมูล วิธีการศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในบริษัท และข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎี ใน
การออกแบบ และพัฒนาระบบจากอินเทอร์เน็ต และห้องสมุด และใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ในการว ิเคราะห ์ และออกแบบระบบ ร ่วมก ับการ ใช้
แผนภาพก้างปลา แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram: DFD) แ ล ะ แ ผ น ภ า พ แ ส ด ง ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ ์ข อ ง ข ้อ ม ูล  (Entity-Relationship 
Diagram: E-R Diagram)  

ผู้ศึกษาน าแผนภาพต่างๆ มาออกแบบพจนานุกรมข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MySQL 
Workbench 6.3 ในการสร้างฐานข้อมูล และท าการออกแบบหน้าจอการท างานส าหรับ
บริษัท และออกแบบรายงาน เพื่อการตัดสินใจ และวางแผนการด าเนินงานของผู ้บริหาร 
รวมทั ้งมีการวางแผนการติดตั ้ง  รักษาความปลอดภัย พัฒนาระบบ ท าการทดสอบ และ
ประเมินผลการใช้งานของระบบใหม่การออกแบบระบบรับค าสั่งซื้อ จะช่วยรองรับความต้องการ
ของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น และการออกแบบระบบฐานข้อมูล สามารถ
จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน ความผิดพลาดของข้อมูล และลดระยะเวลาการ
ประมวลผลของข้อมูล 

 
ค าส าคัญ : พัฒนาระบบ ระบบรับค าสั่งซื้อ ระบบฐานข้อมูล  
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ABSTRACT 
The objectives for this independent study are study, analyze, and develop the 

order system and database of Nong Pook Bakery Co., Ltd. to support the customer 
demand increasing and the good, effective database for reduce the process time. There 
are 2 types of data is collected; the primary data is interviewing 10 people and the 
secondary data are researches, articles, thesis, and books about concepts and theories 
to design and development from the internet and library and use the System 
Development Life Cycle to analyze and design the system with Fishbone Diagram, 
Context Diagram, Data Flow Diagram, and Entity-Relationship Diagram. 

The studier used diagram as above to design the Data Dictionary and create 
the database by MySQL Workbench 6.3 Program. In addition, the studier designed the 
screen and report for the decision and planning of operations management including 
installation planning, system security, system development, system test and evaluate 
the implementation of the new system. The results of this study that the order system 
can support the customers demand and satisfy customers increase. The database 
design can manage data effectively, reduce data redundancy and data errors, and 
reduce the time to process the information. 

 
Keywords: System Development, Order System, And Database  
 

บทน า 
เนื่องจาก บริษัท น้องปุ๊กเบเกอร์รี่ จ ากัด ได้รับการตอบรับ และความนิยมจากลูกค้าทั้งเก่า

และใหม่ ท าให้มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาอย่างมาก ผู้บริหารจึงต้องการขยายการจัดจ าหน่ายสินค้าไปทั่ว
ประเทศ แต่ปัจจุบันช่องทางการรับค าสั่งซื้อมีแค่เพียงช่องทางเดียว คือ การสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ 
ซึ่งไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงต่อความต้องการของลูกค้า และลูกค้าใช้เวลาอย่างมากในการสั่งซื้อ  

นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูล ส าหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ใช้อยู่  คือ โปรแกรม Microsoft 
Excel ยังมีการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม โดยจัดเก็บข้อมูลซ้ าซ้อน ผิดพลาด ไม่มีมาตรฐานส าหรับการ
เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพราะพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ท าให้ระบบประมวลผลข้อมูลของ
ลูกค้าใช้เวลานาน พนักงานไม่สามารถเรียกข้อมูลของลูกค้าขึ้นมาได้ทันทีเมื่อต้องการ จากปัญหาที่
เกิดขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท ในระยะสั้น คือ บริษัทจะเสียลูกค้าไป เพราะแต่ละกระบวนการ
ใช้เวลามาก ลูกค้าต้องรอนาน ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจได้ และในระยะยาว ลูกค้าอาจเสียความ
มั่นใจที่มีให้บริษัทได้ ท าให้บริษัทต้องมีการพัฒนาช่องทางในการรับค าสั่งซื้อให้มากขึ้น ลูกค้าใช้เวลา 
เพ่ือสั่งซื้อสินค้าไม่นาน และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและลดเวลาในการ
ประมวลผลให้น้อยที่สุด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบรับค าสั่งซื้อของบริษัท น้องปุ๊กเบเกอร์รี่ จ ากัด ให้

สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลของบริษัท ไม่ให้มีความซ้ าซ้อน และ

สามารถเรียกดูข้อมูลของลูกค้าได้ทันที 
 

วิธีการวิจัย 
วิธีการศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในบริษัท ทั้งหมด 10 คน ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายละ 1 คน และ
ตัวแทนพนักงาน ฝ่ายละ 2 คน คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย และการตลาด และฝ่ายบัญชี และการเงิน 
และข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลได้จากวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
แนวคิด และทฤษฎี ในการออกแบบ และพัฒนาระบบจากอินเทอร์เน็ต และห้องสมุด 

ส าหรับการออกแบบ และพัฒนาระบบ ผู้ศึกษาด าเนินการตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)  คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปไม่มีจ านวนขั้นตอนที่แน่นอน แต่ในที่นี้ได้กล่าวไว้ 7 
ขั้นตอน ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ 
 
 จากภาพที่ 1 รายละเอียดของแต่ละข้ันตอนในวงจรการพัฒนาระบบ เป็นดังนี้ 

1. การระบุปัญหา โอกาส และวัตถุประสงค์ขององค์กร (Identifying Problems, 
Opportunities, and Objectives) โดยนักวิเคราะห์ระบบต้องศึกษาปัญหาที่องค์กรประสบ ศึกษา
โอกาสในการปรับปรุงระบบการท างานเดิมขององค์กร และต้องระบุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในข้ันตอนนี้ 

2. ก าหนดความต้องการของผู้ใช้งานระบบในองค์กร (Determining Human Information 
Requirements) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน จากการเก็บข้อมูล เพ่ือท าความ
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เข้าใจในการท างานของระบบเดิม โดยวิธีต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม หรื อการเข้า
ไปสังเกตการณ์ เป็นต้น  

3. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Analyzing System Needs) โดยผู้วิเคราะห์ระบบ 
ต้องใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ เช่น การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram: DFD) เพ่ือระบุข้อมูลเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ของขั้นตอนการท างาน เป็นต้น  

4. การออกแบบระบบ (Designing the Recommended System) เป็นขั้นตอนหลังจาก
เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนขั้นต้น เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ระบบน าเข้าข้อมูลได้ถูกต้อง ซึ่งท าให้การ
ประมวลผลถูกต้องด้วย โดยการออกแบบเป็นการออกแบบลักษณะหน้าจอที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ 

5. การพัฒนา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Developing and Documenting Software) ใน
ขั้นตอนนี้ผู้วิเคราะห์ระบบจะท างานร่วมกับผู้เขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาระบบ และท างานร่วมกับ
ผู้ใช้งานระบบ เพ่ือพัฒนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น คู่มือการใช้งาน ความช่วยเหลือแบบ
ออนไลน์ หรือค าถามท่ีถามบ่อย เป็นต้น 

6. การทดสอบ และบ ารุงรักษาระบบ (Testing and Maintaining the System) โดยการ
ทดสอบระบบ ควรท าก่อนจะน าระบบไปใช้งานจริง เพ่ือลดปัญหาที่จะพบในการใช้งานจริง ซึ่งเป็น
การทดสอบจากผู้เขียนโปรแกรม และผู้ใช้งานระบบ ในส่วนการบ ารุงรักษา ควรท าอย่างต่อเนื่อง 

7. การติดตั้ง และประเมินระบบ (Implementing and Evaluating the System) โดย
การติดตั้งระบบ รวมไปถึงการอบรม และอธิบายระบบใหม่ ให้กับผู้ใช้ระบบทุกคน และการประเมิน
ระบบ จะท าเป็นสิ่งสุดท้าย โดยในความเป็นจริง การประเมิน ควรอยู่ในทุกๆ ขั้นตอนที่ผ่านมา 

เครื่องมือส าหรับการออกแบบระบบตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ ผู้ศึกษาใช้
แผนภาพก้างปลา แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram: DFD) แ ล ะ แ ผ น ภ า พ แ ส ด ง ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ ์ข อ ง ข ้อ ม ูล  (Entity-Relationship 
Diagram: E-R Diagram)   
 

ผลการวิจัย 
การออกแบบระบบ ส าหรับระบบรับค าสั่งซื้อ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

กระบวนการท างาน และปัญหาที่เกิดข้ึน โดยการออกแบบจะใช้เครื่องมือ ดังนี้ 

แผนภาพก้างปลา เป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ เพ่ือการท า
ความเข้าใจปัญหา และระบุสาเหตุของปัญหา ดังภาพที ่1  
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ภาพที่ 2 แผนภาพก้างปลา 
 

จากภาพที่ 2 แผนภาพก้างปลา แสดงปัญหา สาเหตุของปัญหา และจ านวนคนในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดปัญหา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น คือ บริษัทมีระบบการรับค า
สั่งซื้อ และระบบฐานข้อมูล ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่
พอใจ และอาจท าให้ลูกค้าไม่สนใจที่จะซื้อสินค้ากับบริษัท โดยสาเหตุหลักของการเกิดปัญหามี 3 
สาเหตุ ได้แก่ ฐานข้อมูล ระบบการรับค าสั่งซื้อ และพนักงาน  

แผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นภาพรวมของระบบ โดยจะแสดงเพียงกระบวนการ
หลักของการท างาน เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เข้า และข้อมูลออกจากระบบ ดังภาพที ่3 

 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพบริบท 
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จากภาพที่ 3 แสดงแผนภาพบริบท ระบบรับค าสั่งซื้อ กรณีศึกษา บริษัท น้องปุ๊กเบเกอร์
รี่ จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย เอนทิตีลูกค้า (Customers) เอนทิตีพนักงาน (Employees) เอนทิตี
ผู้บริหาร (Manager) และเอนทิตีธนาคาร (Bank)  

แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram level 0: DFD level 0) เป็นการ
แสดงกระบวนการหลักท้ังหมดของบริษัท และมีการระบุแฟ้มข้อมูล ดังภาพที ่4 

 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 
 

จากภาพที ่4 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 ประกอบด้วย 5 กระบวนการ ดังนี้ 
กระบวนการเข้าระบบ และการสมัครสมาชิกใหม่ของลูกค้า (Log in / Register) กระบวนการสั่งซื้อ
สินค้า (Order) กระบวนการช าระเงิน (Payment) กระบวนการจัดส่งสินค้า (Shipment) และ
กระบวนการออกรายงานยอดขาย (Reporting) 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ER Diagram) เพ่ือ
น าเสนอข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล โดยจะแสดงชื่อข้อมูล ประเภทข้อมูล เขตข้อมูลอ้างอิง และขนาด
ของข้อมูล แสดงดังภาพที ่5 
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ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 

จากภาพที่ 5 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล  ประกอบด้วย ตาราง
พนักงาน (EMPLOYEE) ตารางลูกค้า (CUSTOMER) ตารางค าสั่งซื้อ (ORDER) ตาราง
รายละเอียดค าสั่งซื้อ (ORDER_DETAIL) ตารางประเภทสินค้า (PRODUCT_CATEGORY) 
ตารางขนาดสินค้า (PRODUCT_SIZE) ตารางรสชาดสินค้า (PRODUCT_TASTE) ตาราง
การช าระเงิน (PAYMENT) และตารางธนาคาร (BANK) 

การออกแบบหน้าจอส าหรับระบบ แบ่งเป็นหน้าจอส าหรับลูกค้า และพนักงาน เช่น หน้าจอ
ส าหรับเข้าระบบ (Log in) คือหน้าจอที่ลูกค้า และพนักงานจะใช้ร่วมกัน โดยลูกค้าจะใส่รหัสลูกค้า 
และรหัสผ่าน แต่พนักงานจะใส่รหัสพนักงาน และรหัสผ่าน ดังภาพที ่6 
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ภาพที่ 6 หน้าจอส าหรับเข้าระบบ 
 

หน้าจอส าหรับการสั่งซื้อ (Order) เป็นหน้าจอที่แสดงเมนูสินค้า และข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด
ของลูกค้า ดังภาพที ่7 
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ภาพที่ 7 หน้าจอส าหรับการสั่งซื้อ 
 

หน้าจอส าหรับออกรายงาน (Sales report) เป็นหน้าจอส าหรับผู้บริหารที่ต้องการเรียกดูผล
การด าเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นรายงานสรุปยอดขาย ดังภาพที ่8 
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ภาพที่ 8 หน้าจอส าหรับออกรายงาน 

การออกแบบรายงานสรุปผลการท างานของบริษัท ผู้ศึกษาได้ออกแบบให้ผู้บริหารสามารถ
เรียกดูได้จากหน้าจอส าหรับออกรายงาน เช่น รายงานยอดขายรายเดือน ประจ าปี 2015 เป็นรายงาน
ส าหรับผลการด าเนินงานของธุรกิจภายใน 1 ปี แสดงผลเป็นแผนภูมิ ดังภาพที ่9 
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ภาพที่ 9 รายงานยอดขายรายเดือน ประจ าปี 2015 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ท าให้ผู้ศึกษาสามารถ
ออกแบบระบบรับค าสั่งซื้อ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าได้มากขึ้น และการออกแบบระบบฐานข้อมูล สามารถจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ความซ้ าซ้อน ความผิดพลาดของข้อมูล และลดระยะเวลาการประมวลผลของข้อมูล  

ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ระบบอ่ืนๆ เพ่ือออกแบบ และพัฒนาระบบให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับทุกกระบวนการท างานใน
แต่ละบริษัท รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 บริษัท ไชน่าทัวร์  จ ากัด  เป็นบริษัททัวร์ที่ ให้บริการในขอรับการตรวจลงตรา หรือ                          
ขอวีซ่าประเทศจีน โดยระบบเดิมของบริษัทใช้ระบบมือในการด าเนินงาน รวมทั้งไม่มีการเก็บข้อมูล
ลูกค้าในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลในอดีต  

 ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารจัดการลูกค้าส าหรับธุรกิจให้บริการในการขอวีซ่า 
กรณีศึกษา บริษัท ไชน่าทัวร์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารจัดการลูกค้าส าหรับธุรกิจให้บริการในการขอวีซ่า รวมทั้งสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงาน ครอบคลุมตามความต้องการของบริษัท ไชน่าทัวร์ จ ากัด  ผู้ศึกษาได้สร้าง 
ออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ด าเนินตามวงจรการพัฒนา
ระบบ ประกอบการสร้าง ออกแบบ และพัฒนา  ผู้ศึกษาเริ่มจากท าความเข้าใจธุรกิจ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อสรุปว่าการน าระบบเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยออกแบบ
ระบบใหม่ภายใต้การออกแบบระบบเชิงตรรกะ และการออกแบบระบบเชิงกายภาพ จากการศึกษา 
ออกแบบ และพัฒนาระบบในครั้งนี้คาดว่าสามารถรองรับการบริหารงานและด าเนินงาน ท าให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ลดปัญหา ข้อมูลซ้ าซ้อน และข้อมูลผิดพลาดต่างๆ ในการด าเนินงาน 

 
ค าส าคัญ : วงจรการพัฒนาระบบ  การบริหาร  ประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

34 

ABSTRACT 
 ChinaTour Co.,Ltd. is a tour company that provides services visa to enter the 
China. Now they are operating by manual system including haven’t to record customer 
data in standard format make delays in searching for information  
 The objective of study was to analyze design and develop Database for 
customer information and management system A case study ChinaTour Co.,Ltd. to 
increase operational efficiency. We have compiled about the System Development 
Life Cycle (SDLC), employee interview, compiled research, attempt to explain the 
results of research to assist in the operation and analyze business situation to System 
Logical Design and System Physical Design its requirement of supporting information. 
Finally we were designed and developed to support the management and operation 
of ChinaTour Co.,Ltd including Database for customer information and management 
system being used to significantly increase operation efficiency, reduce duration of 
data recording and data errors. 
 
Keywords: System Development Life Cycle Management Efficiency  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารจัดการลูกค้าส าหรับ
ธุรกิจให้บริการในการขอวีซ่า 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารจัดการลูกค้าส าหรับธุรกิจให้บริการในการขอวีซ่า 
 

วิธีการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การสร้าง ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารเวลาในการด าเนินงาน 
กรณีศึกษา บริษัท ไชน่าทัวร์ จ ากัด ดังต่อไปนี้ 
 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ด าเนินตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) คือ กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบประยุกต์ใช้งานทาง
คอมพิวเตอร์ทั่วไป ในการด าเนินการพัฒนาระบบที่สมบูรณ์แบบของแต่ละกระบวนการ นิยมใช้
แบบจ าลองน้ าตก (Waterfall Model)  ซ่ึ งสามารถจ าแนกวงจรการพัฒนาระบบได้ เป็ น                                
5 กระบวนการ ดังนี้ (Shelly, Cashman, and Rosenblatt, 2008, 19)  

1. การวางแผนระบบ (System Planning) ศึกษา และเข้าใจสถานการณ์ทางธุรกิจเบื้องต้น 
ส่งผลให้เกิดค าขอเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม รวบรวมข้อมูลในส่วนความต้องการ
ของระบบงานใหม่ ประเมินจากข้อสรุป และค าตอบของการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ 
เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหา และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
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2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ และก าหนด
โครงสร้างของระบบที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลที่เป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนาระบบ โดยใช้วิธีการศึกษา และพัฒนาแบบจ าลองทางตรรกะ  

3. การออกแบบระบบ (System Design)  การน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาท าการ
ออกแบบระบบใหม่ ภายใต้คุณลักษณะที่ต้องการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่  1 การออกแบบระบบเชิ งตรรกะ (System Logical Design)  เป็นการแสดง
รายละเอียดของหน้าที่การด าเนินงานของระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  
ประเภทที่ 2 การออกแบบระบบเชิงกายภาพ (System Physical Design) เป็นการพัฒนา เริ่ม
จากการก าหนดรายละเอียดของส่วนอุปกรณ์ และเทคโนโลยี  
4. การติดตั้งระบบ (System Implementation)  

 การพัฒนาโปรแกรม (Development) เป็นการเขียนโปรแกรมเพ่ือการสร้างระบบ ซึ่ง
ค านึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
 การทดสอบโปรแกรม (Test) เป็นการติดตั้งใช้งานโปรแกรม ภายใต้ระบบทดสอบ พร้อม
ทั้งท าการทดสอบโปรแกรมก่อนน าไปใช้งานจริง โดยมักมีการก าหนดข้อมูลทดสอบ (Test Data) 
 การอบรมผู้ใช้งาน (Training) เป็นกระบวนการหลังจากการที่ท าการทดสอบระบบ และ
ก่อนที่จะท าการติดตั้งใช้งานโปรแกรมในระบบจริง  
 การติดตั้งระบบ (Implementation) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้ท าการทดสอบระบบ 
และฝึกอบรมผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว 
 การประเมินผลระบบ (Evaluation) ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งต้องมีการประเมินผลระบบ
ที่ใช้ว่าระบบท างานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงประเมินประสิทธิภาพความเชื่อถือได้ของ
ระบบ และผลกระทบต่อองค์การ ตลอดจนทัศนคติของผู้ใช้ และผู้บริหาร 

5. การสนับสนุนระบบ (System Operation, Support and Security) การติดตามดูแลการ
ด าเนินงาน ผลประโยชน์ที่องค์การได้รับจากการใช้ระบบใหม่ ตลอดจนการซ่อมแซม และ
เพ่ิมสมรรถนะของระบบ  
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แบบจ าลองน้ าตก (Waterfall Model) 
ที่มา:  Shelly, Cashman, and Rosenblatt (2008: 19) 

 ผลการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารจัดการลูกค้าส าหรับธุรกิจ
ให้บริการในการขอวีซ่า กรณีศึกษา บริษัท ไชน่าทัวร์ จ ากัด โดยใช้เครื่องมือส าหรับการออกแบบ ดังนี้  
 แผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) เป็นเทคนิคในการแจงแจงปัญหาออกมา
เป็นรูปภาพ โดยมีแนวคิดว่าปัญหาเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ อาจมีหลายสาเหตุ 
จึงต้องมีการแจกแจงสาเหตุออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งจากการสัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ
จ าแนกปัญหาทีพ่บในระบบงานเดิม เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบระบบในขั้นตอนต่อไป  
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 แผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นการน าผลลัพธ์ที่มาจากการศึกษาระบบงานเดิม
ของบริษัท น ามาวิเคราะห์เพ่ือท าการออกแบบ ซึ่งได้ท าการออกแบบการด าเนินงานของระบบ  
สามารถแบ่งการด าเนินงานตามบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานฝ่าย
บริการ พนักงานฝ่ายจัดการ และพนักงานฝ่ายบัญชี และการเงิน ซึ่งระบบเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน
การจัดเก็บข้อมูล และบริหารจัดการลูกค้าส าหรับธุรกิจให้บริการในการขอวีซ่าที่ได้ท าการสร้าง 
ออกแบบ และพัฒนา ได้ดังนี้ 
1. ระบบเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขอวีซ่า ลดความ

ซ้ าซ้อนของข้อมูล ช่วยลดเวลาการด าเนินงานในการค้นหา และเรียกใช้ข้อมูล 
2. ระบบเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการลูกค้าส าหรับการรับบริการขอวีซ่า 
3. ระบบสามารถตรวจสอบจ านวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการ และค านวณรายได้จากการให้บริการ

ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
4. เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
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 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) แสดงแผนภาพการไหลของข้อมูล

ระดับ 0 ของระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารจัดการลูกค้าส าหรับธุรกิจให้บริการในการขอ             
วีซ่า ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 กระบวนการ ดังนี้ 
 กระบวนการที่ 1.0 การเข้าสู่ระบบ (Login)  
 กระบวนการที่ 2.0 การสร้างข้อมูลลูกค้า (Create Customer Card)  
 กระบวนการที่ 3.0 การสร้างข้อมูลหนังสือเดินทาง (Create Passport Card)  
 กระบวนการที่ 4.0 การสร้างเอกสารการบริการ (Create Service No.)  
 กระบวนการที่ 5.0 การสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice)  
 กระบวนการที่ 6.0 การเรียกข้อมูลเพื่อส าหรับการออกรายงาน (Report)  
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 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (The Entity Relationship Diagram : ER 
Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูลในฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
น ามาเขียนเป็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบงานได้โดยใช้ ER Diagram ประกอบด้วยรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ ตารางลูกค้า (Customer) ตารางหนังสือเดินทางของลูกค้า (Passport)  ตารางรูปแบบของ
วีซ่า (Type of VISA) ตารางการด าเนินงาน (Process) ตารางการแจ้งหนี้ (Invoice) ตารางธนาคาร 
(Bank)  
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 การออกแบบหน้าจอส าหรับระบบ  
 หน้าจอการสร้างลูกค้าใหม่ (Create New Customer) เป็นหน้าจอในสร้างข้อมูลลูกค้าเมื่อมี
ลูกค้ารายใหม่เข้ามารับบริการ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลที่ระบบต้องการจัดเก็บ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ การแสดงเมนูหลัก (Main Menu) และ ส่วนของการระบุข้อมูลลูกค้า (Customer Information) 
 

 
  
 รายงานยอดรายได้ของบริษัท แบ่งตามประเภทของการขอวีซ่า แสดงผลลักษณะแผนภูมิ
วงกลม แบ่งประเภทการขอวีซ่า แบ่งเป็น 6 ประเภท ที่มีรายได้ค่าบริการ มากกว่า 500 บาท ดังนี้ 
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รายได้ค่าบริการจากประเภท Double 2Days จ านวน 4,000 บาท  Double4Days จ านวน 18,000 
บาท Multiple 2Days จ านวน 2,000 บาท Multiple 4Days จ านวน 2,000 บาท Single 2Days 
จ านวน 11,000 บาท และ Single 4Days จ านวน 15,500 บาท ผู้บริหารต้องการรายงานยอดรายได้
ของบริษัท แบ่งตามประเภทของการขอวีซ่า ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด
ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ 
 

 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การสร้าง ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารจัดการลูกค้า
ส าหรับธุรกิจให้บริการในขอวีซ่า กรณีศึกษา บริษัท ไชน่าทัวร์ จ ากัด ผู้ศึกษาได้สร้าง ออกแบบ และ
พัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์ แอคเซส 2013 (Microsoft Access 2013) เป็นเครื่องมือ
ในการสร้าง ออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยวัตถุประสงค์ของระบบคือ สร้าง ออกแบบ และพัฒนา
ระบบขึ้นเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเดิม เนื่องจากในแต่ละเดือนมีปริมาณลูกค้าจ านวน
มาก ประมาณ 1,000 ราย/เดือน ผู้ศึกษามีแนวคิดในการสร้าง ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลลูกค้า และบริหารจัดการลูกค้าส าหรับธุรกิจให้บริการในการขอวีซ่า เข้ามาช่วยรองรับการ
จัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้อง และบริหารจัดการลูกค้าส าหรับธุรกิจให้บริการในการขอวีซ่า  
 ผู้ศึกษาจึงได้สร้าง ออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ด าเนินตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งรูปแบบที่ผู้ศึกษา
ได้น ามาใช้สร้าง ออกแบบ และพัฒนาระบบ คือ แบบจ าลองน้ าตก (Waterfall Model) ผู้ศึกษาได้
เริ่มจากการท าความเข้าใจขั้นต้นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ  มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ลักษณะแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ผู้บริหาร พนักงานฝ่ายจัดการ 
ฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายบริการ จ านวนทั้งหมด 5 คน รวมทั้งรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบ และพัฒนาระบบที่เข้ามาช่วยให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ผู้ศึกษาวิเคราะห์
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ปัญหาสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยน าแผนผังก้างปลามาช่วยในการจ าแนกปัญหา เพ่ือน ามาใช้
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ และน าข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์ทั้งหมด มารออกแบบระบบ
ใหม่ภายใต้คุณลักษณะที่ต้องการ ทั้งการออกแบบระบบเชิงตรรกะ (System Logical Design) และ
การออกแบบระบบเชิงกายภาพ (System Physical Design) จากนั้นผู้ศึกษาจึงมีการติดตั้งระบบโดย
เลือกใช้วิธีการติดตั้งแบบขนาน (Parallel Conversation) คือการที่ระบบเดิมยังคงปฏิบัติงาน และ
ระบบใหม่เริ่มปฏิบัติพร้อมกัน  และมีการเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง คือ 
มีการอบรมพนักงาน ส าหรับการใช้งานระบบใหม่ ช่วยเพ่ิมความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้ใช้ระบบ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ศิริพรรณ เขื่อนข่าย
แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับความอนุเคราะห์ แนะน า ตรวจสอบ และแก้ไขเนื้อหา 
ตลอดจนให้ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้าอิสระ ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุตาภัทร ทิพย์รังศรีและ
อาจารย์ ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม ส าหรับข้อแนะน า และความช่วยเหลือ และผู้ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน จนท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้มีความสมบูรณ์ และส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี  
 สุดท้ายขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่ให้โอกาสในการศึกษา และเป็น
ก าลังใจเสมอมา นอกจากนี้ ขอบคุณเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคน ที่เป็นก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือมา
โดยตลอด 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือการวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารการขายสินค้า
และสินค้าคงคลัง ของร้านขายสีพ่นรถยนต์ B.B Paint จังหวัด กรุงเทพฯ การศึกษานี้มุ่งหวังที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการท างานของร้าน วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
 การศึกษาครั้งนี้เริ่มจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานปัจจุบันและความต้องการของผู้ใช้
ระบบ ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เจ้าของร้านและพนังงานหลักของร้านจ านวนหนึ่ง ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม
จะถูกน าไปใช้ในการออกแบบระบบใหม่ แผนภาพบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล แผนภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลรวมทั้งพจนานุกรมข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกสร้างขึ้นมา หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้
ออกแบบหน้าจอส าหรับน าเข้าข้อมูลและรายงานส าหรับผู้ใช้ทั่วไปและผู้บริหาร แผนการติดตั้งและ
แผนการบ ารุงรักษาได้ถูกจัดไว้เพื่อน าไปใช้ 
 ระบบที่ถูกน าเสนอจะถูกใช้เพ่ือช่วยในการท างานของพนักงานในรายการทางการค้าที่
เกี่ยวกับการขายและสินค้าคงเหลือ พนักงานจะสามารถท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าและรายการทางการค้าจะถูกเก็บรวบรวม และจัดเรียง เพ่ือที่จะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินส าหรับการบริหารในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ระบบบริหารการขายสินค้า ระบบบริหารสินค้าคงคลัง 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study is to analyze and design sale and inventory 
management system for B.B Paint Car Color Shop. The study aims to increase the 
efficiency and effectiveness of the shop’s operations. System Development Life Cycle 
(SDLC) was applied in the analysis and design.  
 The study begins by collecting the information on the current systems and 
the users’ needs/ requirements. The researcher interviews the owner and a few key 
employees. The gathered information is analyzed and used for the new system design. 
The context diagram, data flows diagram, entity relationship diagram as well as the 
related data dictionary are created. The researcher then designs the several possible 
input form and reports for general users and managements. Implementation and 
maintenance plans have also been set.  
 The purposed systems would be used to assist the staffs in the sale and 
inventory related transactions. The staffs will work more effectively and more 
efficiently. Customer as well as transaction information would be collected and 
organized in such a way that it would be useful for management decision making.   
 

Keywords: Analysis and development system, Sales management system, Inventory 
management system 

 
บทน า 

 เจ้าของกิจการร้านขายสีพ่นรถยนต์ B.B Paint มีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจ หรือเพ่ิมสาขาใน
อนาคต ซึ่งทางเจ้าของกิจการต้องการเก็บข้อมูลของลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่ โดยที่เจ้าของกิจการต้องการ
ทราบข้อมูลของรายการสินค้าและจ านวนสินค้าคงเหลือ และต้องการทราบประเภทสินค้าที่ขายได้
มากสุด รวมทั้งเจ้าของกิจการมีความต้องการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลและพิมพ์ออกมาเป็นรายงานเพ่ือ
ใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล ในปัจจุบันทางกิจการยังไม่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารการขายสินค้าและสินค้าคงคลัง และทางกิจการมีการเก็บข้อมูลเป็นเอกสาร ซึ่ง
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บ และการค้นหา รวมทั้งอาจมีข้อมูลสูญหาย ท าให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เจ้าของกิจการต้องการระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารการขายสินค้าและสินค้าคงคลัง เพ่ือพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล อีกทั้ง
ยังช่วยลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป ท าให้พนักงานสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นกว่าเดิม 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบบริหารการขายสินค้าและสินค้าคงคลัง ของกิจการร้านขายสี

พ่นรถยนต์  B.B Paint 
2) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการขายสินค้าและสินค้าคงคลัง ของกิจการร้านขายสีพ่นรถยนต์ 

B.B Paint ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 8 คน ซึ่งเป็น
การศึกษาความต้องการของระบบใหม่จากเจ้าของกิจการและพนักงานของกิจการด้วยการสัมภาษณ์
และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานเดิมของกิจการ แล้วท าการบันทึกค าตอบลงในแบบค าถาม ซึ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบนี้ เรียกว่า “Face-to-face interview” เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการน า
ข้อมูลมาสร้างระบบ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ท าให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด และครอบคลุมความต้องการ 
เพราะผู้ศึกษาสามารถชี้แจงหรืออธิบายค าถามให้เจ้าของกิจการและพนักงานเข้าใจได้ และผู้ศึกษาได้
พัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ตามทฤษฏีนี้ 
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) อรยา ปรีชาพาณิช 
กล่าวไว้ว่า วงจรการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก  

1. การส ารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation Phase) เป็นการระบุถึงปัญหาที่
เกิดข้ึนในองค์กรเพื่อก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 

2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Phase) เป็นการรวบรวมความต้องการใช้งาน
ของผู้ใช้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับระบบ เพ่ือน ามาสรุปเป็นความต้องการของระบบ  

3. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design Phase) ต้องออกแบบจ าลองให้อยู่ในรูปแบบ
ของความสัมพันธ์เพ่ือใช้งานในฐานข้อมูล ซึ่งการออกแบบจะต้องเป็นไปตามระบบจัดการฐานข้อมูล  

4. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design Phase) ประกอบด้วย การก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ การ
ออกแบบคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม (Program Flowchart) และผังงานระบบ (System 
Flowchart)  

5. การพัฒนาระบบ (System Implementation Phase) เป็นการน าผลที่ได้จากขั้นตอน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบมาเขียนโปรแกรมเพ่ือให้ได้ระบบที่สามารถท างานได้จริง 

6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance Phase) เป็นการติดตามผลการใช้งาน
ระบบและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ระบบ 
 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์หรือกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 8 คน แบ่งออกตามต าแหน่งเป็น เจ้าของกิจการ 1 คน ผู้จัดการ 1 
คน พนักงานขายและพนักงานรับสินค้า 3 คน พนักงานบัญชี 1 คน และพนักงานจัดส่งสินค้า 2 คน 
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และแบ่งออกตามเพศเป็น ผู้ชาย 5 คน ได้แก่ เจ้าของกิจการ 1 คน พนักงานขาย (หน้าร้าน) และ
พนักงานรับสินค้า 2 คน และพนักงานจัดส่งสินค้า 2 คน ที่เหลือเป็นผู้หญิง 3 คน  
 
การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
 ระบบสารสนเทศเดิมของกิจการมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกสาร ท าให้เกิดความซับซ้อนของ
ข้อมูลและเกิดความยุ่งยากเรื่องของเวลาในการให้บริการลูกค้า ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง  
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 การเก็บข้อมูล ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 คน กล่าวว่า ไม่มีระบบการเก็บข้อมูลสินค้าและข้อมูล
ลูกค้า ท าให้การตรวจสอบและค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ต้องใช้เวลานาน และผู้ให้สัมภาษณ์ 4 คน ได้
กล่าวถึงการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ท าให้ข้อมูลสินค้าที่มีไม่มีความเป็นปัจจุบัน 
 สินค้าคงเหลือ ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 คน ได้กล่าวว่า ระบบงานเดิมไม่มีการบันทึกการรับสินค้า
และการขายสินค้า ส่งผลให้จ านวนสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีรายงานจ านวนสินค้า
คงเหลือแต่ละประเภท และรายงานจ านวนสินค้าคงเหลือทั้งหมด 
 การขาย ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 คน กล่าวว่า กิจการไม่มีระบบส าหรับการจัดการการขายสินค้า 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการขาย เนื่องจากต้องมีการสอบถามข้อมูลและตรวจสอบจ านวนสินค้าทุกครั้ง 
และมีผู้ให้สัมภาษณ์ 4 คน กล่าวถึงปัญหาในเรื่อง ไม่มีการบันทึกการขายสินค้า ท าให้ข้อมูลการขาย
สินค้าท่ีเจ้าของกิจการได้รับไม่ถูกต้อง 
 
แผนภาพบริบท (Context Diagram)  
 แผนภาพบริบท เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุดของระบบสารสนเทศของกิจการ
ร้านขายสีพ่นรถยนต์ B.B Paint และเป็นแผนภาพการไหลเวียนของข้อมูลที่เป็นเครื่องมือช่วยในการ
วิเคราะห์ ภาพรวมการท างานของระบบ แสดงได้ตามภาพ 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

47 

 
 

ภาพที่ 1  แผนภาพบริบทของกิจการร้านขายสีพ่นรถยนต์ B.B Paint 
 
เอนทิตี้ CUSTOMER น าเข้าข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธี คือ การโทรมาสั่งซื้อสินค้า 
หรือมาซื้อสินค้าที่หน้าร้าน แล้วท าการช าระเงินเข้าสู่ระบบ และได้รับใบเสร็จรับเงิน และสินค้าจาก
ระบบ 
 เอนทิตี้ EMPLOYEE น าเข้าข้อมูลรายละเอียดสินค้าและข้อมูลลูกค้า ท าการส่งสินค้าใน
กรณีท่ีลูกค้าโทรมาสั่งซื้อสินค้า และได้รับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากระบบ 
 เอนทิตี้  ACCOUNTANT ได้รับรายละเอียดการช าระเงินจากระบบ และท าการออก
ใบเสร็จรับเงิน 
 เอนทิตี้ MANAGER น าเข้าข้อมูลพนักงาน และได้รับรายงานจากระบบ เช่น รายงาน
ยอดขายประจ าวัน 
 เอนทิตี้ PROPRIETOR ได้รับรายงานจากระบบเพ่ือน ามาวิเคราะห์และบริหารการขาย 
 
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)  
 แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบสารสนเทศส าหรับกิจการร้านขายสีพ่นรถยนต์ B.B Paint 
เป็นการน าแผนภาพบริบทมาเขียนเป็นแผนภาพจ าลองการท างานกระบวนการต่าง ๆ ในระบบ ซึ่ง
ระบุแหล่งก าเนิดของข้อมูล การไหลของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผล
ข้อมูล 
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ภาพที่ 2  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 ของกิจการร้านขายสีพ่นรถยนต์ B.B Paint 
 
  จากภาพเป็นการออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 ประกอบด้วยกระบวนการหลัก
ออกเป็น 5 กระบวนการ ได้แก่ 
 กระบวนการที่ 1.0 – การน าข้อมูลเข้า (Input Data) 
 กระบวนการที่ 2.0 – การรับสินค้า (Receive Inventory) 
 กระบวนการที่ 3.0 – การขายสินค้า (Process Sale) 
 กระบวนการที่ 4.0 – การรับช าระเงิน (Receive Cash)  
 กระบวนการที่ 5.0 – การค านวณสินค้าคงเหลือ (Calculate Inventory) 
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)   
 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป็นการออกแบบฐานข้อมูลของระบบว่ามีการ
เก็บค่าใดบ้าง และข้อมูลแต่ละค่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด ใช้ข้อมูลตัวใดในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ สามารถน ามาเขียนได้ดังภาพ 

 
ภาพที่ 3  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของกิจการร้านขายสีพ่นรถยนต์ B.B Paint 
 
 จากภาพข้างต้น แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของฐานข้อมูล สามารถน ามา
ออกแบบพจนานุกรม ซึ่งแยกออกเป็นตารางการเก็บข้อมูลได้ดังนี้ 

1. ตารางข้อมูลลูกค้า (Table Name: CUSTOMER) 
2. ตารางข้อมูลพนักงาน (Table Name: EMPLOYEE) 
3. ตารางข้อมูลแผนกพนักงาน (Table Name: DEPARTMENT) 
4. ตารางข้อมูลประเภทสินค้า (Table Name: PRODUCT_TYPE) 
5. ตารางข้อมูลสินค้า (Table Name: PRODUCT) 
6. ตารางข้อมูลการรับสินค้า (Table Name: RECEIVE ORDER) 
7. ตารางข้อมูลรายละเอียดการรับสินค้า (Table Name: RO TRANSACTION) 
8. ตารางข้อมูลการขายสินค้า (Table Name: SALES ORDER) 
9. ตารางข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า (Table Name: SO TRANSACTION 
10. ตารางข้อมูลการรับเงิน (Table Name: PAYMENT TRANSACTION) 
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การพัฒนาหน้าจอการท างาน (Screen) 
 การพัฒนาหน้าจอการท างาน เป็นการออกแบบหน้าจอที่ใช้ส าหรับการเพ่ิมข้อมูล แก้ไข
ข้อมูล เรียกดูข้อมูล ลบข้อมูล และการพิมพ์รายงาน โดยจะยกตัวอย่างหน้าจอการท างาน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 4  หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
 

 หน้าจอการท างานแรกของระบบ คือ หน้าจอการเข้าสู่ระบบ (LOGIN) เพ่ือเป็นการยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถเข้าถึงหน้าจอการท างานได้แตกต่างกัน 
 

 
 

ภาพที่ 5  หนา้จอการบันทึกข้อมูลการขายสินค้า 
 

 หน้าจอการบันทึกข้อมูลการขายสินค้า เป็นหน้าจอการท างานส าหรับพนักงานที่ใช้ส าหรับ
บันทึกข้อมูลการขายสินค้า หน้าจอจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหัวและส่วนของข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 ส่วนหัว (Header) มีแอททริบิวท์ให้พนักงานระบุข้อมูลหลัก ได้แก่ เลขที่ใบขาย
สินค้า วันที่ รหัสลูกค้า และรหัสพนักงานผู้ท าการขายสินค้า โดยแอททริบิวท์เลขที่ใบขายสินค้าถ้าไม่มี
การระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน (Error Message)  
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 ส่วนที่ 2 ส่วนข้อมูล (Detail) ประกอบด้วยแอททริบิวท์ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ได้แก่ 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า (Pro_name) จ านวน ราคา และจ านวนเงินรวม 
การพัฒนารายงาน (Report) 
 การพัฒนารายงาน เป็นการออกแบบรายงานที่ใช้ส าหรับการดูข้อมูลโดยสรุป ซึ่งรายงานที่
ได้จะต้องสามารถพิมพ์เป็นเอกสารได้ และสามารถน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอนาคตได้ 
 

 
 

ภาพที่ 6  หน้าจอการเลือกข้อมูลการพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ 
 
 หน้าจอการเลือกข้อมูลการพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ มีข้อมูลให้เลือกระบุ 3 ตัวเลือก 
ได้แก่ การระบุวันที่ การระบุประเภทสินค้า และการระบุรหัสสินค้า อธิบายรายละเอียดการเลือก
ข้อมูลได้ดังนี้ 
 การระบุวันที่ เป็นการระบุวันที่แบบเจาะจง คือ ผู้ใช้งานต้องระบุวันที่ที่ต้องการ 
 การระบุประเภทสินค้า คือ ผู้ใช้งานสามารถระบุประเภทสินค้าที่ต้องการดูข้อมูลได้ 
 การระบุรหัสสินค้า คือ ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัสสินค้าท่ีต้องการดูข้อมูลได้ 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

52 

 
 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างรายงานสินค้าคงเหลือ 
 

 ตัวอย่างรายงานสินค้าคงเหลือ แสดงรายการสินค้าคงเหลือของวันที่ 10/9/2559 ทั้งหมด 
และแสดงข้อมูลเฉพาะสินค้าประเภทสีทุกรหัสสินค้าตามการระบุข้อมูลข้างต้น และรายงานสินค้า
คงเหลือเป็นรายงานที่จ าเป็นในการบริหารงานด้านสินค้าคงคลัง เพราะ รายงานสินค้าคงเหลือจะท า
ให้ทราบว่า ณ ตอนนี้กิจการมีจ านวนสินค้าเหลืออยู่เท่าไร เพียงพอต่อปริมาณการขายที่จะเกิดขึ้น
หรือไม่ ซึ่งรายงานนี้จะท าให้เจ้าของกิจการสามารถเตรียมสั่งสินค้าไว้ขายให้แก่ลูกค้าได้ และน าไปใช้
ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือภายในร้านว่าตรงกับรายงานที่ออกมาหรือไม่ อีกทั้งยังช่วยเจ้าของ
กิจการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาปัญหาพบว่า ระบบบริหารการขายสินค้าและสินค้าคงคลังของร้านขายสีพ่น
รถยนต์ B.B Paint มีขั้นตอนการขายที่ล่าช้า เพราะ ก่อนการขายต้องตรวจสอบราคาสินค้า สอบถาม
ข้อมูลลูกค้า และตรวจสอบจ านวนสินค้าคงเหลือ ท าให้ใช้เวลานาน รวมถึงไม่มีระบบส าหรับบันทึก
การขายสินค้า ไม่มีระบบการบันทึกข้อมูลสินค้า และระบบการเรียกพิมพ์รายงานที่จะใช้เป็นเอกสาร
ในการอ้างอิงให้เจ้าของกิจการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป และความต้องการของระบบงาน
ใหม่ที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือ พนักงานและผู้จัดการต้องการให้ระบบสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า และค านวณสินค้าคงเหลือได้ เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบข้อมูลสินค้า และเจ้าของกิจการต้องการให้ระบบสามารถพิมพ์รายงานการขายได้ ผู้ศึกษา
น าปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ โดยการสร้างแบบจ าลองกระบวนการงานเดิม และน ามาเขียนเป็น
แผนผังสาเหตุและผล แล้วเริ่มการออกแบบระบบให้ครอบคลุมระบบงานเดิม ได้แก่ การสร้าง
แผนภาพบริบท (Context Diagram) เพ่ือแสดงภาพรวมการท างานของระบบ แผนภาพกระแสข้อมูล 
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(DFD) เพ่ือแสดงขั้นตอนการท างานหลักทั้งหมดของระบบ แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล และแสดง
รายละเอียดของแหล่งจัดเก็บข้อมูล และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) 
หลังจากนั้นได้ท าการออกแบบฐานข้อมูล โดยการน าแผนภาพต่างๆ มาท าการออกแบบพจนานุกรม
ข้อมูล เพ่ือเป็นการก าหนดรายละเอียดและโครงสร้างของฐานข้อมูลส าหรับรองรับการท างานของ
ระบบที่จะพัฒนา โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ในการสร้างฐานข้อมูลและออกแบบ
หน้าจอการท างาน รวมถึงการพิมพ์รายงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) การเข้าใช้ระบบบริหารการขายสินค้าและสินค้าคงคลังของร้านขายสีพ่นรถยนต์ B.B 
Paint สามารถเข้าใช้ได้เพียงที่กิจการเท่านั้น ไม่สามารถเข้าใช้แบบออนไลน์ได้  
 แนวทางการแก้ไข ควรพัฒนาให้มีระบบการขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถซื้อ
สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการซื้อสินค้า 

2) การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการขายสินค้าและสินค้าคงคลังไม่ได้ครอบคลุม
ถึงระบบการสั่งซื้อสินค้า ระบบการออกใบเสร็จรับเงิน และระบบบัญชี 
 แนวทางการแก้ไข  ควรมีการพัฒนาระบบให้ครอบคลุมถึงระบบที่สามารถออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าได้ และระบบการบริหารงานด้านอื่น เช่น ระบบบัญชี ระบบการสั่งซื้อสินค้า
จากผู้จ าหน่าย 

3) ระบบออกแบบมาส าหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว คือ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ และพนักงาน
ขายของร้านขายสีพ่นรถยนต์ B.B Paint เท่านั้น 
 แนวทางการแก้ไข ควรมีการออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทางผู้ซื้อและผู้ขายได้ 
โดยการน าเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาใช้ส าหรับการน าข้อมูลเข้าแบบอัตโนมัติ เพ่ือช่วยลดเวลาในการ
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ความส าเร็จการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และความกรุณาจาก 
อาจารย์ ดร.สุตาภัทร ทิพย์รังศรี อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่ได้ให้ความกรุณาแนะน า และ
ข้อเสนออันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงตรวจตราและแก้ไขข้อบกพร่องของเนื้อหา ตลอดจนให้
ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้าอิสระ   จึงท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว ที่กรุณารับเป็น
ประธาน และอาจารย์ ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม ที่กรุณารับเป็นกรรมการ 
 ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาท าการศึกษาค้นคว้า
อิสระในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเพ่ือน ๆ ที่คอยให้ก าลังใจ และ
ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ ซึ่งท าให้สามารถจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระส าเร็จ
ลุล่วงได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท เลิฟชิค
สไตล์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ขั้นตอนการขายและความต้องการของระบบ เพ่ือพัฒนา
ระบบให้รองรับกับยอดขายสินค้าที่เพ่ิมมากขึ้น ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) โดยเริ่มจากเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเพ่ือจะได้ทราบระบบงานขายเดิมของบริษัท และข้อมูลทุติยภูมิโดยศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ จากนั้นจึงน ามาออกแบบแผนภาพก้างปลา 
(Fishbone Diagram)  แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram: DFD) แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relational Database Model) พจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary)  และออกแบบหน้าจอของระบบโดย โดยระบบจัดการข้อมูลการขาย
ส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยแบ่งระบบเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนส าหรับลูกค้าและส่วนส าหรับ
พนักงาน  
 การพัฒนาระบบในครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6 เพ่ือออกแบบหน้าจอของ
ระบบโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับโปรแกรม phpMyAdmin เพ่ือใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบ
จัดการข้อมูลการขายส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์นี้จะช่วยให้สามารถเรียกดูสินค้าคงเหลือได้
รวดเร็ว เรียกดูข้อมูลการขายสินค้าได้ตามความต้องการของผู้บริหาร และลดความซ้ าซ้อนของในการ
จัดเก็บข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่ได้จากระบบมีความถูกต้อง ข้อมูลไม่มีความซ้ าซ้อน ผู้ใช้งานระบบสามารถ
น าไปข้อมูลไปใช้ได้ตามความต้องการ 
  
ค าส าคัญ : ระบบจัดการฐานข้อมูล เสื้อผ้า ออนไลน์ 
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ABSTRACT 
 The objective of this study was to analyze the sales process and system 
requirements in order to develop systems to support increased product sales. The 
researcher used the System Development Life Cycle.  It began with primary data 
collection from interviewing individuals involved with the system to be aware of the 
original sale system of the company. Secondary data collection was done by studying 
the development relevant documents and theories. Then, the Fishbone Diagram, 
Context Diagram, Data Flow Diagram, and Relational Database Model were designed. 
Additionally, the Data Dictionary and the system screen design were performed by 
managing the data system for the online cloth sales.  The system was divided into 2 
parts: for customers and employees. This study used Dreamweaver CS6 for system 
screen design by PHP Language, Including used phpMyAdmin for database 
management. 
 Information management for online cloth sale businesses will allow the users 
to be able to quickly browse the inventory, merchandises demanded executives, and 
reduce data storage redundancy with accurate information. Users can access the 
information available on demand.  
 
Keywords: Database Management, Cloth, Online  
 

บทน า 
 จากการที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญที่ท าให้เกิดการขายสินค้าออนไลน์ท าให้
กิจการขายเสื้อผ้าต้องมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้น บริษัท เลิฟชิคไสต์ จ ากัดเป็นบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับ
การขายเสื้อผ้านั้นก็ได้มีการใช้เว็บไซต์ในการขายสินค้าเช่นกัน แต่บริษัทได้พบปัญหาจากการใช้
เว็บไซต์หลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านการจัดการข้อมูลทีไม่ดีมีความซ้ าซ้อนและการท างานที่ไม่เป็น
ระบบ ด้านประสิทธิภาพการท างาน มีความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บไฟล์ อีกทั้งไม่มีการเก็บประวัติการ
ขายสินค้าของลูกค้า ด้านการจัดท ารายงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างยากล าบาก  
 โดยผลกระทบของปัญหาที่เกิดข้ึนต่อบริษัท มีดังนี้  ความผิดพลาดของข้อมูลการขายสินค้า
ท าให้บริษัทไม่ทราบยอดขายที่แท้จริง ขั้นตอนการท างานแบบเดิมบริษัทจะไม่ทราบว่าพนักงานคนใด
เป็นผู้ขายสินค้า ท าให้ไม่ทราบประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน การออกรายงานต่างๆท าได้
ล่าช้าท าให้การตัดสินใจของผู้บริหารไม่ทันต่อเวลา การจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องอาจจะต้องเสียเวลา และ
เสียค่าใช้จ่ายในการส่ง  
 จากปัญหาข้างต้นผู้ศึกษาได้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาระบบจัดการข้อมูล
การขายส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบริษัท เลิฟชิคไสต์ จ ากัด  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ขั้นตอนการขายและความต้องการของระบบจัดการข้อมูลการขายส าหรับ
ธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์  
 2. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการขายส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์เพ่ือรองรับกับ
ยอดขายสินค้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

วิธีการวิจัย 
 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับระบบ 7 ราย ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการแผนกตัดเย็บ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและจัดส่ง ผู้จัดการแผนก
บัญชีและการเงิน ผู้จัดการแผนกขายและพนักงานขาย 2 รายเพ่ือจะได้ทราบระบบงานขายเดิมของ
บริษัท การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังศึกษาจาก
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบได้แก่ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (อรรยา ปรีชาพาณิช, 
2557) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram) จากนั้นจึงน ามาออกแบบ
แผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram)  แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแส
ข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relational Database 
Model) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  และออกแบบหน้าจอของระบบโดยใช้โปรแกรม 
Dreamweaver CS6 (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, 2558) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาช่วยในออกแบบระบบจัดการข้อมูล
การขายส าหรับธุรกิจการขายเสื้อผ้าออนไลน์ส าหรับบริษัท เลิฟชิคสไตล์ จ ากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 แผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงถึงปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการขายและความต้องการของระบบจัดการข้อมูลส าหรับธุรกิจเสื้อผ้า
ออนไลน์ สามารถน ามาสร้างแผนภาพก้างปลาได้ดังภาพที่ 1 
 แผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นแผนภาพระดับบนสุดของระบบโดยจะแสดงถึง
การเชื่อมข้อมูลระหว่างเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ จากการศึกษาขั้นตอนการขายและความต้องการ
ของระบบจัดการข้อมูลส าหรับธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์ สามารถน ามาสร้างแผนภาพบริบทได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram) 
 
 ปัญหาของระบบคือ ไม่มีระบบจัดการข้อมูลการขายส าหรับธุรกิจการขายเสื้อผ้าออนไลน์ 
สาเหตุหลักมี 4 ด้านคือ ด้านของพนักงาน ด้านของเว็บไซต์เดิม ด้านกระบวนการท างาน ด้านการ
จัดท ารายงาน 
 แผนภาพบริบทเป็นแผนภาพระดับบนสุดของระบบโดยจะแสดงถึงการเชื่อมข้อมูลระหว่าง
เอนทิตี้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ จากการศึกษาขั้นตอนการขายและความต้องการของระบบจัดการข้อมูล
ส าหรับธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์ สามารถน ามาสร้างแผนภาพบริบทได้ดังภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 แผนภาพบริบทของระบบจัดการข้อมูลการขายส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ 
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จากภาพที่ 2 แผนภาพบริบทของระบบจัดการข้อมูลการขายส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้า
ออนไลน์ มีเอนทิตี้เกี่ยวข้อง 3 ส่วนคือ ลูกค้า พนักงานขาย ผู้บริหาร  

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow diagram) ระดับที่ 0 จะแสดงกระแสข้อมูลเข้าออก
จากเอนทิตี้และกระบวนการทั้งหมดของระบบ ซึ่งจะมีความละเอียดกว่าแผนภาพบริบท ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 ของระบบ 
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จากภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 ของระบบแสดงให้เห็นการไหลของข้อมูล
เข้าสู่กระบวนการต่างๆ โดยการประมวลผลของระบบมีกระบวนการดังนี้ กระบวนการที่ 1 จัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐาน กระบวนการที่ 2 ระบบสมาชิก กระบวนการที่ 3 สั่งซื้อสินค้า กระบวนการที่ 4 อนุมัติ
การขายสินค้า กระบวนการที่ 5 รับช าระเงิน กระบวนการที่ 6 จัดส่งสินค้า และกระบวนการที่ 7 ออก
รายงาน 
 ผู้ศึกษาได้จัดท าแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ซึ่งจะ
ช่วยในการน าเสนอข้อมูลและแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบกับเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้อง โดย
แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ของระบบจัดการข้อมูลการขายส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์เป็น
ดังภาพที่ 4 
 

 
 
ภาพที่ 4 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 
 จากภาพที่ 4 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลมีดังนี้ ตารางพนักงาน (Employee) ตาราง
สั่งซื้อสินค้า (Order) ตารางลูกค้า (Customer) ตารางจัดส่งสินค้า (Delivery) ตารางรับช าระเงิน 
(Receive Cash) ตารางธนาคาร (Bank) ตารางสถานะค าสั่งซื้อ (Status Order)  ตารางรายละเอียด
ค าสั่งซื้อสินค้า (Order Detail) ตารางสินค้า (Product) ตารางสีของสินค้า (Color) ตารางประเภท
ของสินค้า (Type) 
  
 หน้าจอระบบ ผู้ศึกษาได้ออกแบบหน้าจอส่วนส าหรับลูกค้าและส่วนส าหรับพนักงาน หน้าจอ
ส่วนส าหรับลูกค้า เช่น หน้าจอหลัก (Home Page) เป็นหน้าจอแรกที่ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าจาก
บริษัท เลิฟชิคสไตล์ จ ากัด ซึ่งหน้าจอหลักที่ได้ออกแบบเป็นดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 หน้าจอหลัก 
 
 หน้าจอเข้าสู่ระบบสมาชิกส าหรับลูกค้า เป็นหน้าจอส าหรับลูกค้าที่ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึง
จะสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ ซึ่งหน้าจอเข้าสู่ระบบได้ออกแบบเป็นดังภาพที่ 6 
 

 
 
ภาพที่ 6 หน้าจอเข้าสู่ระบบสมาชิกส าหรับลูกค้า 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and  5th International Graduate Research Conference  

  
 

63 

หน้าจอออกรายงานสรุปยอดขาย  เป็นหน้าจอส าหรับให้ผู้บริหารได้เรียกข้อมูลสรุปยอด
ขายตามช่วงเวลาที่ก าหนด หน้าจอออกรายงานสรุปยอดขายได้ออกแบบเป็นดังภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 หน้าจอออกรายงานสรุปยอดขาย 
 
 จากภาพที่ 7 หน้าจอออกรายงานสรุปยอดขายเมื่อก าหนดข้อมูลสรุปยอดขายเฉพาะสินค้า
ประเภทเสื้อยืดสกรีน และสรุปยอดตามรหัสสินค้า ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.  2559 เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลยอดขายในเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2559 ข้อมูลในรายงานจะแสดงเป็นจ านวนเงินและสัดส่วน
ยอดขาย โดยรายงานสรุปยอดขายตามประเภทสินค้าเป็นดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 รายงานสรุปยอดขายตามประเภทสินค้า  
 
 จากภาพที่ 8 รายงานสรุปยอดขายตามประเภทสินค้าแสดงให้เห็นยอดขายสินค้าของแต่ละ
ประเภท โดยแสดงรายละเอียดยอดขายสินค้าตามรหัสสินค้า แสดงสัดส่วนยอดขายของรหัสสินค้าแต่
ละรายการ และแสดงข้อมูลเปรียบเทียบของเดือนที่ต้องการได้ ท าให้ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลว่าสินค้า
รายการใดยอดขายที่สูงและเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการผลิตให้เพียงพอกับยอดขายในอนาคต 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการใช้แผนภาพก้างปลา แผนภาพบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล แผนภาพ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล  และพจนานุกรมข้อมูล ผู้ศึกษาได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
หน้าจอของระบบจัดการข้อมูลการขายส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยมี แผนผังเว็บไซต์เป็นส่วน
ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลกันภายในเว็บไซต์ โดยระบบได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนส าหรับลูกค้าและ
ส่วนส าหรับพนักงาน ระบบจัดการข้อมูลการขายส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์นี้จะช่วยให้สามารถ
เรียกดูสินค้าคงเหลือได้รวดเร็ว เรียกดูข้อมูลการขายสินค้าได้ตามความต้องการของผู้บริหาร และลด
ความซ้ าซ้อนของในการจัดเก็บข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่ได้จากระบบมีความถูกต้อง ข้อมูลไม่มีความ
ซ้ าซ้อน ผู้ใช้งานระบบสามารถน าไปข้อมูลไปใช้ได้ตามความต้องการ 
 ผลการศึกษาพัฒนาระบบในครั้งนี้มีข้อจ ากัดของระบบในส่วนของระยะเวลาที่จ ากัดท าให้
หน้าจอระบบและฐานข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาระบบในครั้งนี้ ไม่ครอบคลุมในการใช้งานทั้งหมด อีก
ทั้งระบบยังไม่รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Platform) และระบบยังขาดในส่วนการ
รับช าระเงินออนไลน์ ท าให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการช าระเงิน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปคือ ควรออกแบบหน้าจอของระบบให้ใช้งานง่าย 
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นโทรศัพท์มือถือ พัฒนาระบบในส่วนของการรับช าระ
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เงินออนไลน์ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและเพ่ิมช่องทางการช าระเงินให้กับลูกค้าและบริษัท ท าให้
ลูกค้าสามารถช าระเงินได้ทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการท ารายการ 
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การพัฒนาระบบการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระบวนการหมักคราฟทเ์บียร์ 
 

DEVELOPMENT OF ALCOHOL MEASUREMENT SYSTEM OF CRAFT BEER 
FERMENTATION PROCESS         
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บทคัดย่อ 

 กระบวนการหมักเบียร์เป็นขั้นตอนที่ตรวจสอบผลการท างานได้ยาก เนื่องจากเป็น
กระบวนการหมักแบบปิด การตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจะต้องน าเอาแอลกอฮอล์
เซ็นเซอร์ ชนิดMQ303A มาช่วยในการวัดค่าจากกระบวนการหมัก มีโมดูลนาฬิกา ช่วยในการวัด
ระยะเวลาในการหมัก และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด DS18B20 ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิภายใน
การหมัก จากนั้นเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับไมโครคอนโทรเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ เพ่ือท าการประมวลผล
การท างานและแสดงผลในคอมพิวเตอร์  การสอบเทียบระบบการวัดจะท าการสอบเทียบกับเครื่องวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ เครื่องอิบูลิโอมิเอตร์  จากนั้นท าการทดสอบระบบการวัด โดยท าการทดสอบกับ
เบียร์กลุ่มตัวอย่างที่มีความเข้มข้นน้ าตาลแตกต่างกัน 3 ระดับ  ผลที่ได้จาการทดสอบระบบการวัด 
คือ สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คือ ถังหมักที่  1 มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ 5.6 เปอร์เซ็นต์ ถังหมักที่ 2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ 6.3 เปอร์เซ็นต์ และถังหมักที่ 3 มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ 3.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าความผิดพลาดอยู่ในช่วง 0.1-0.3 เปอร์เซ็นต์ 
 
ค าส าคัญ : คราฟท์เบียร์  แอลกอฮอล์เซ็นเซอร์ โมดูลนาฬิกา  และบอร์ดอาดูโน่  
 

ABSTRACT 
 Fermentation process was difficult checked alcohol inside the fermenter. 
Because it’s closed loop fermentation process. The alcohol can be leave from 
fermenter in the same time of carbon dioxide (CO2). It’s reason of experimentation. 
In the first step, the alcohol sensor (MQ303A) provides and analog resistive output 
base on the ethanol concentration in an air sample. The real time clock (RTC) data 
time memories from fermentation process. And the temperature sensor (DS18B20) 
was measured internal temperature of a ferment. And then, the sensor was 
connected to microcontroller Arduino UNO. In the secondary a calibration step. 
That’s using Ebulliometer for assay alcohol volume of beers from another company. 
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Such as, Chang beer, Singha beer and LEO beer. And used the alcohol sensor 
measured together. In the third step. The alcohol measurement system were using 3 
type beers sample test. For example, the first one. A fermenter has sugar 
concentration follow the America Pale Ale recipes. Next a fermenter No.2 has 
increased 35 % concentration of sugar and a fermenter No.3 has decreased 35% 
concentration of sugar. In the finally step.  An analysis the results data from alcohol 
measurement system were fermenter No.1 got 5.6 %Alc fermenter No.2 got 6.3 %Alc 
and fermenter No.3 got 3.2 %Alc. The error are during value between 1 and 5 %Alc 
 
Keywords: Craft Beer, alcohol sensor (MQ303A), Real time clock (RTC) and Arduino 

UNO 
บทน า 

 คราฟท์เบียร์หมายถึงเบียร์ที่ผลิตขึ้นเองในปริมาณน้อยในกระบวนการผลิตสามารถใส่
ความคิดสร้างสรรค์ลงด้วย เช่น สามารถผลิตเบียร์ที่มีกลิ่นผลไม้  สามารถเพ่ิมรสชาติความขมได้  
และท าให้เบียร์มีสีแตกต่างกันได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในการผลิต คราฟท์เบียร์เป็นที่นิยม
อย่างมากในต่างประเทศ จนกลายเป็นเอกลักษณ์และสินค้าส่งออกในหลายๆ  ประเทศด้วย 
กระบวนการผลิตเบียร์คราฟท์เบียร์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
ขั้นตอนการต้ม และขั้นตอนการหมัก โดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น วัตถุดิบในการผลิต อุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิต และเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น  อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสามารถ
น าเอาของใช้ในครัวเรือนมาปรับใช้งานได้ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการผลิตคราฟท์เบียร์ยังขาด
อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้สะดวก [1,2] 
 กระบวนการผลิตคราฟท์เบียร์มีวัตถุดิบหลัก คือ มอลต์ เป็นวัตถุดิบที่ท าให้เกิดรสชาติ
หวานและสีของเบียร์ด้วย ฮ็อปจะท าให้เกิดกลิ่นและความขมของเบียร์ ยีสต์ท าให้เกิดแอลกอฮอล์ใน
กระบวนการหมัก และน้ าเปล่าจะต้องเป็นน้ าที่มีแร่ธาตุที่เหมาะสม เช่น น้ าแร่ ขั้นตอนการผลิต
คราฟท์เบียร์เริ่มจากการ ต้มมอลต์ด้วยน้ าร้อน 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในระหว่างการ
ต้มเบียร์นั้นต้องเติมฮ็อป ทุกๆ 15 นาที หรือขึ้นอยู่กับความต้องการ เมื่อจบกระบวนการต้มจะต้องลด
อุณหภูมิของน้ าเวิร์ตให้อยู่ในระดับ 25-27 องศาเซลเซียส แล้วจึงน าไปหมัก ของเหลวที่ได้จากการ
หมัก เรียกว่า น้ าเวิร์ต [4,5] 
 กระบวนการหมักคราฟท์เบียร์เริ่มต้นจากการเติมยีสต์ลงไปในน้ าเวิร์ตที่ได้จากการต้ม 
จากนั้นปิดฝาถังหมักให้สนิทและใส่ Air Lock[7] เพ่ือระบายแก๊สที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมัก 
กระบวนการหมักคราฟท์เบียร์จะท าให้เกิดแก๊สหลายชนิดรวมถึงแอลกอฮอล์ที่ระเหยออกมาด้วย[3] 
เมื่อกระบวนการหมักเกิดขึ้นจะมีการระเหยของแอลกอฮอล์ออกมาท าให้สังเกตได้ว่ากระบวนการหมัก
นั้นเกิดขึ้นจริง แอลกอฮอล์ที่ เกิดขึ้นจากการหมักจึงเป็นปัจจัยที่ พิ จารณาในการวัดการเกิด
กระบวนการหมักเบียร์ 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

68 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กระบวนการหมักคราฟท์เบียร์[4] 
 
 การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ เกิดขึ้นในกระบวนการหมักคราฟท์เบียร์จะท าได้ยาก 
เนื่องจากการหมักเบียร์ต้องไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในถังหมัก เพราะอากาศภายนอกอาจท าให้
เกิดการบูดเน่าได้  งานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของคราฟท์
เบียร์โดยน าเอาแก๊สเซ็นเซอร์ ชนิด MQ303A มาใช้งานในการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เซ็นเซอร์ 
MQ303A จะท าการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ถูกคายออกมาจากกระบวนการหมักเทียบกับความ
หนาแน่นของอากาศ  ระบบการวัดแอลกอฮอล์รูปแบบนี้จะท าให้การตรวจสอบกระบวนหมักได้
รวดเร็วขึ้นโดยมีต้องน าเบียร์ตัวอย่างไปทดสอบในห้องปฏิบัติการทางเคมี  
 ปัจจุบันวิธีการวัดแอลกอฮอล์ของกระบวนการหมักคราฟท์เบียร์จะใช้อุปกรณ์ทางอ้อม คือ 
ใช้ไฮดรอมิเตอร์วัดค่าความเข้มข้นน้ าตาลเริ่มต้นและค่าความเข้มข้นน้ าตาลสุดท้ายแล้วน าไปแก้
สมการหาค่าแอลกอฮอล์ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบค่าปริมาณแอลกอฮอล์ได้ตลอดเวลา จึงท าให้
บางครั้งการหมักเกิดเป็นของเสีย จึงท าให้การออกแบบระบบการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในการหมัก
คราฟท์เบียร์เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 พัฒนาระบบการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระบวนการหมักคราฟท์เบียร์ โดยใช้แก๊ส
เซ็นเซอร์ ชนิด MQ303A  
 

วิธีการวิจัย 
 เนื่องจากการกระบวนการผลิตเบียร์ในประเทศ ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับอุตสาหกรรม มี
ปริมาณการผลิตสูงและมีเครื่องมือวัดทดสอบกระบวนการหมักที่ทันสมัย การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
ผลิตเบียร์จากระดับอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับผู้ผลิตคราฟท์เบียร์จึงเป็นขั้นตอนส าคัญ งานวิจัยนี้ได้
แบ่งวิธีวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน 
 1. ศึกษากระบวนการหมักคราฟท์เบียร์ [9] 
 2. ออกแบบและพัฒนาระบบการวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้แก็สเซ็นเซอร์ ชนิด 
MQ303A ในการตรวจจับปริมาณแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบการวัด มีดังนี ้
   - แก๊สเซ็นเซอร์ ชนิด MQ303A  - บอร์ด  Arduino UNO  
   - เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด DS18B20  - โมดูลเวลา (RTC) 
   - โมดูลหน่วยความจ า (SD การ์ด)   

ยีสต ์
แอลกอฮอล ์

CO2 

น้ าเวิร์ต 

Air Lock 

แร่ธาตุอื่นๆ 
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 3. ออกแบบขั้นตอนการสอบเทียบระบบการวัดปริมาณแอลกอฮอล์  ในการสอบเทียบ
ระบบการวัดจะใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีถูกต้องและความเที่ยงตรง คือ เครื่องอิบูลิโอมิเตอร์ 

 

ภาพที่ 2 เครื่องอิบูลิโอมิเตอร์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) 

 
 4. ออกแบบการทดลอง โดยพิจารณาปัจจัยความเข้มข้นของน้ าตาลในน้ าเวิร์ตผู้วิจัย
เลือกใช้เบียร์ สูตร American Pale Ale ปริมาณที่ใช้ในการทดลอง 6 ลิตร  ดังนี้  
  - ความเข้มข้นน้ าตาลตามสูตร  
  - ความเข้มข้นน้ าตาลสูงขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์  
  - ความเข้มข้นน้ าตาลลดลง 35 เปอร์เซ็นต์ 
 5. การด าเนินการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักคราฟท์เบียร์ด้วย
ระบบการวัดที่ออกแบบ การวัดทดสอบจะใช้ระยะเวลา 14 วัน สอดคล้องตามสูตรของการหมัก
คราฟท์เบียร์ 
 6. สรุปผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
    

ผลการวิจัย 
 1. การศึกษากระบวนการหมักคราฟท์เบียร์ 
 กระบวนการผลิตคราฟท์ เบียร์แบ่ งขั้นตอนการผลิตออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการต้ม และกระบวนการหมัก กระบวนการที่ใช้ระยะเวลานาน
ที่สุด คือ กระบวนการหมัก และการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นในขณะหมักเบียร์ท าได้ยาก เนื่องจาก
กระบวนการหมักจะต้องอยู่ในระบบปิด การหมักเบียร์จะท าให้เกิดแอลกอฮอล์และแก๊สชนิดต่างๆ เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ และท าให้เกิดแร่ธาตุต่างๆ ด้วย เช่น โปรตีน โพรีน ไลซีน และสังกะสี เป็นต้น   
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 (ก)       (ข) 
 
ภาพที่ 3  (ก) Air lock ที่ติดกับถังหมัก  (ข) กระบวนการหมักคราฟท์เบียร์ [1,2] 
 
 กระบวนการหมักเบียร์จะเกิดความดันภายในถังหมักจึงต้องใช้  Air Lock เพ่ือท าการ
ปล่อยความดันภายในออกมา และจะมีแอลกอฮอล์ระเหยออกมาด้วย การหมัก เบียร์ต้องท าการ
ควบคุมอุณหภูมิภายนอกให้อยู่ในระดับ 19 - 22 องศาเซลเซียส เป็นช่วงอุณหภูมิที่ยีสต์สามารถ
ท างานได้ดี ระยะเวลาในการหมักข้ึนอยู่กับสูตรเบียร์ที่ผลิต โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 12-18 วัน  
 2. การออกแบบและพัฒนาระบบการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ 
 การวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในขณะหมักเบียร์นั้นจะต้องท าการวัดในระบบปิดเนื่องจาก
แอลกอฮอล์จะระเหยไปในอากาศท าให้ยากต่อการวัดในระบบเปิด การท างานของระบบการวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์เป็นการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของแก๊สที่ปล่อยออกมาจากถังหมักพร้อมกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ การวัดค่าจะใช้แก๊สเซ็นเซอร์ (MQ303A) ติดตั้งไว้ในถังหมัก ซึ่งมีระยะห่างจาก 
Air Lock 3 เซนติเมตร แล้วท าการต่อเซ็นเซอร์เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดอาดูโน่ เพ่ือ
ท าการประมวลผลการวัด การท างานของเซ็นเซอร์ (MQ303A) จะเป็นการหาอัตราส่วนของความ
เข้มข้นแอลกอฮอล์เทียบกับความหนาแน่นของอากาศ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาอีกประการ คือ อุณหภูมิ
ภายในถังหมัก โดยจะวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด DS18B20 และเวลาในการหมัก วัดค่าจาก
โมดูลนาฬิกา (RTC) [9] 
 
 
 
 
 
 
 
 

แร่ธาต ุ

CO2 , Alcohol 

Air Lock 
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ภาพที่ 4 หลักการท างานของระบบการวัด  
 
 3. การสอบเทียบอุปกรณ์ 
 การทดสอบระบบการวัดจะท าการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของเบียร์ที่วางจ าหน่ายทั่วไป 
โดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์มาตรฐาน คือ เครื่องอีบูลิโอมิเตอร์ (Ebulliometer) และใช้
เซ็นเซอร์ MQ303A ที่ติดตั้งอยู่ในภาชนะปิดและมีระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์กับผิวน้ าเบียร์ 1 -10 
มิลลิมิตร ผลจากการวัดของเครื่องมือวัดทั้งสองชนิดจะน ามาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ของการ
วัด การทดสอบใช้เบียร์ชนิดเดียวกันและอยู่ในปัจจัยควบคุมเดียวกัน เช่น อุณหภูมิในการวัดเท่ากัน 
 

อ่านค่าจากเซ็นเซอร์

MQ303A 
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูม ิ

DS18B20 
 อ่านเวลาจากโมดูล

นาฬกิา (RTC) 

0.05 -
10Ml/L 

ค่าอยู่ในช่วง 0.05-10 Ml/L 

ค่าไม่อยู่ในช่วง 0.05-10 Ml/L 

ส่งสัญญาณเตือน 

19-22 องศาเซลเซียส 

บันทึกข้อมูล 
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         (ก)          (ข)  
ภาพที่ 5 (ก) การทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮล์จากเครื่องอิบูลิโอมิเตอร์ (ข) การวัดปริมาณ

แอลกอฮอล์จากแก๊สเซ็นเซอร์ (MQ303A) 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวัดทดสอบ 
 

ชนิด ค่ามาตราฐาน
ข้างขวด 
(%Alc) 

ค่าท่ีได้จาก 
Ebulliometer 

(%Alc) 

ค่าท่ีได้จาก
เซ็นเซอร์ 

MQ303A (%Alc) 

ค่าความคลาดเคลื่อน 
%Alc 

Craft Beer  
Double IPA 8.8 8.4 7.9 5.9 
TEP6 8.2 8.25 7.8 5.4 
Abbey Ale 10 9.4 9.1 3.1 
General Beer  
Chang 5.5 5.28 4.8 7.6 
LEO 5 4.5 4.1 8.8 
SINGHA 5 4.9 4.62 5.7 

 Error = ((ANN-ASS)/ASS) x 100% 
 ANN คือ ค่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากเครื่องอิบูลิโอมิเตอร์ 
 ASS คือ ค่าปริมารแอลกอฮอล์ที่ได้จากเซ็นเซอร์ 
 
 4. การออกแบบการทดลองเพื่อใช้งานระบบการวัด  
 เนื่องจากความเข้มข้นของน้ าตาลในน้ าเวิร์ตส่งผลต่อการเกิดปริมาณแอลกอฮอล์ในการ
หมักคราฟท์เบียร์ ผู้วิจัยจึงทดสอบความสามารถในการวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ของระบบการวัด 
โดยด าเนินการพร้อมกัน 3 กรณี แบ่งออกตามความเข้มข้นของน้ าตาลในเวิรต์ก่อนท าการหมักเบียร์ 
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เบียร์สูตรที่ใช้ในการทดลอง American Pale Ale[6,7] โดยแต่ละถังหมักเบียร์มีความเข้มข้นน้ าตาล
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

- ถังหมักที่ 1 มีความเข้มข้นน้ าตาลตามสูตร มีค่า Original gravity 1.042 
- ถังหมักที่ 2 มีความเข้มข้นน้ าตาลเพิ่มขึ้นจากสูตร 35 เปอร์เซ็นต์ 
- ถังหมักที่ 3 มีความเข้มข้นน้ าตาลลดลงจากสูตร 35 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณในการผลิตเท่ากัน 6 ลิตร และปัจจัยที่ควบคุมในการหมักเท่ากัน คือ ใช้ยีสต์ชนิด

เดียวกันมีปริมาณเท่ากัน ใช้ถ้งหมักรูปแบบเดียวกัน อุณหภูมิภายนอก 19 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
ในการหมัก 14 วัน (Original Gravity คือ หน่วยความเข้มข้นของน้ าตาลที่อ่านค่าได้จากไฮดรอ
มิเตอร์) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 การทดสอบระบบการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีระดับความเข้มข้นน้ าตาลแตกต่างกัน[8] 
 
 จากภาพที่ 6 การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในขณะหมักเบียร์ แก็สเซ็นเซอร์ (MQ303A) และ 
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (DS18B20) จะวัดค่าทุกๆ 5 นาที ข้อมูลที่ได้จากการวัดด้วยแก๊สเซ็นเซอร์เป็นค่า
ความต้านทาน จะถูกส่งไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือท าการประมวลผลตามชุดค าสั่งแปลงค่า
และแสดงผลที่ได้ในหน่วยการวัด Part Per Million (ppm) ซึ่งเป็นหน่วยของการวัดค่าปริมาณ
แอลกอฮอล์ ค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิก็จะถูกส่งไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และแสดงผล
ค่าที่ได้ในคอมพิวเตอร์เช่นกัน และท าการบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจ า SD การ์ด ที่เชื่อมต่อใน
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร 
 5. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ 
 จากการทดสอบเบียร์กลุ่มตัวอย่างที่ท าการทดลองการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลกอฮอล์ 
แสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นขณะหมักเบียร์เทียบกับเวลาใน
การหมักเบียร์ จากภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของการเกิดปริมาณแอลกอฮอล์จากการหมักวันแรก
จนถึงวันสุดท้าย พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และเข้าสู่สภาวะคงที่ โดยถังหมักเบียร์ที่ 1 
มีปริมาณความเข้มข้นน้ าตาลตามสูตรมีปริมาณแอลกอฮอล์เริ่มจาก 0 ppm ถึง 107 ppm คิดเป็น 
5.6 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ ถังหมักท่ี 2 มีปริมาณความเข้มข้นน้ าตาลสูงขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณ
แอลกอฮอล์เริ่มจาก 0 ppm ถึง 120 ppm คิดเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ และถังหมักที่ 3 

สายเช่ือมต่อเซ็นเซอร์ 
19 Co 

ถังหมักที่ 1 ถังหมักที่ 2 ถังหมักที่ 3  

Arduino UNO 
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ปริมาณความเข้มข้นน้ าตาลลดลง 35 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแอลกอฮอล์เริ่มจาก 0 ppm ถึง 58 ppm 
คิดเป็น 3.2 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ เมื่อน าเบียร์ที่ได้จากการหมักไปวัดทดสอบกับเครื่องอิบูลิโอมิเตอร์ 
เพ่ือทดสอบถูกต้องและความเที่ยงตรงอีกครั้ง ผลที่ได้จากการทดสอบค่าจากเครื่องอิบูลิโลมิเตอร์ มี
ความคลาดเคลื่อนน้อยมากประมาณ 0.1- 0.3 เปอร์เซ็นต์ (ppm คือ part per million) 
  

 
ภาพที่ 7  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอลกอฮอล์และระยะเวลาในการหมักเบียร์ ของการทดลอง

ทั้ง 3 กรณี 
 
 จากภาพที่ 7 เมื่อพิจารณาระยะเวลาของการหมักเบียร์พบว่าในช่วง 3 วันแรกของการหมัก
ปริมาณแอลกอฮอล์ค่อยๆ เกิดข้ึนอย่างช้าๆ การเกิดแอลกอฮอล์ในการหมักจะเกิดสูงขึ้นในช่วงวันที่ 4 
-11 ของการหมัก ซึ่งการเกิดแอลกอฮอล์ของแต่ละถังหมักก็มีปริมาณแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
ความเข้มข้นน้ าตาลเริ่มต้น และปริมาณแอลกอฮอล์จะเข้าสู่สภาวะคงที่ในช่วงวันที่ 11-14 ของการ
หมัก พิจารณาจากความชันของกราฟแต่ละถังหมัก 
 ปริมาณแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นน้ าตาลหากมีความเข้มข้นน้ าตาลต่ าจะท าให้ยีสต์ไม่
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเติมที่ ท าให้ยีสต์ตายเกิดเป็นตะกอนและจะท าให้เน่าบูด ซึ่งถังหมักท่ี 3 มี
ความเข้มข้นน้ าตาลต่ าท าให้ผลที่ได้จากการหมักบูด หากมีความเข้มข้นน้ าตาลสูงเกินไปไม่สัมพันธ์กับ
ปริมาณยีสต์ก็จะท าให้เบียร์ที่ได้มีรสหวาน 
 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอลกอฮอล์และความเข้มข้นน้ าตาลในการหมักเบียร์
ตามสูตร ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอลกอฮอล์และความเข้มข้นน้ าตาลในถังหมักท่ี 1  
 
 จากภาพที่ 8 พบว่าค่าความเข้มข้นน้ าตาลเริ่มต้นของการหมัก Original gravity = 1.042 
ในขนะที่ปริมาณแอลกอฮอล์เป็น 0 เมื่อเกิดกระบวนการหมักความเข้มข้นน้ าตาลจะค่อยๆ ลดลงและ
ปริมาณแอลกอฮอล์จะเพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นว่า ระบบการวัดที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นและมีความสอดคล้องกับการลดลงของความเข้มข้นน้ าตาลตามทฤษฎีการเกิด
แอลกอฮอล์ในการหมักเบียร์ เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนความเข้มข้นน้ าตาลต้องลดลง  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ระบบการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยแก๊สเซ็นเซอร์ ชนิด MQ303A สามารถตรวจสอบ
สถานะการเปลี่ยนแปลงภายในถังหมักโดยไม่ต้องเปิดฝาถังหมักเพ่ือตรวจสอบแอลกอฮอล์และท างาน
ได้ตลอดระยะเวลาในการหมัก การสอบเทียบวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยแก๊สเซ็นเซอร์กับเครื่องอิบู
ลิโอมิเตอร์ มีค่าความคลาดเคลื่อน 0.1-0.3 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ การทดสอบจะแบ่งการหมักเบียร์
ออกเป็น 3 ถังหมักที่มีความเข้มข้นแตกต่ากัน คือ ถังหมักตามสูตร ถังหมักที่มีความเข้มข้นน้ าตาล
สูงขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์ และถังหมักที่มีความเข้มข้นน้ าตาลลดลง 35 เปอร์เซ็นต์ การใช้ระบบการวัดที่
พัฒนาขึ้นมาท าให้ทราบว่า  การเกิดปริมาณแอลกฮอล์ในแต่ละถังหมักมีความแตกต่างกัน ช่วงแรก
ของการหมักจะมีอัตราการเกิดแอลกอฮอล์ต่ า เมื่อเข้าสู่ช่วงระยะที่สองของการหมักจะมีอัตราการเกิด
แอลกอฮอล์สูง และช่วงที่สามการเกิดแอลกอฮอล์จะเข้าสู่สภาวะคงที่ในวันที่ 12 ถึง 14 ของการหมัก 
การทดสอบพิจารณาปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นและความเข้มข้นน้ าตาลเริ่มต้นของถังหมักพบว่ามี
ความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกัน คือ เมื่อเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นค่าความเข้มข้นน้ าตาลของการหมักจะ
ลดลง  เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์เข้าสู่สภาวะคงที่ค่าความเข้มข้นน้ าตาลก็จะเข้าสู่สภาวะคงที่เช่นกัน ซึ่ง
เป็นการยืนยันความถูกต้องในการตรวจวัดของระบบ ประโยชน์อีกหนึ่งประการของระบบการวัด คือ 
จากการหมักเบียร์ในถังหมักท่ี 1 แบบตามสูตร ปริมาณแอลกอฮอล์และค่าความเข้มข้นน้ าตาลจะเข้า
สู่สภาวะคงที่ในวันที่ 12 ของการหมัก ซึ่งหมายความว่า ระบบการวัดสามารถท าให้ทราบระยะเวลา
ของการน าเบียร์ที่หมักได้ไปบริโภคได้ก่อนถึงเวลาที่สูตรเบียร์ก าหนดไว้  
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ข้อเสนอแนะ  
 การใช้งานแก๊สเซ็นเซอร์ ชนิด MQ303A ต้องท าการตรวจสอบคู่มือให้ชัดเจน หากใช้งาน
ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบพารามิเตอร์ใหม่เสมอ 
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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของตาดอกชาน้้ามัน (Camellia 
oleifera Abel.) ในแปลงปลูกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ตาดอกชาน้้ามันเกิดขึ้นในต้าแหน่งตายอด 
ตาข้าง และตาเสริมประเภท collateral bud ดอกชาน้้ามันเป็นดอกเดี่ยวไม่มีก้านดอก การพัฒนา
ทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของตาดอกของชาน้้ามัน แบ่งออกเป็น 6 ระยะ คือ ระยะการสร้าง
เกล็ดตา ระยะก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นตาดอก ระยะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นตาดอก ระยะการสร้างกลีบ
ดอก ระยะการสร้างเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย และระยะส่วนประกอบของดอกสมบูรณ์ ตาระยะ
ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีความกว้างน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร (มม.) จากนั้นระยะการเปลี่ยนแปลงเป็นตา
ดอก เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดมีการแบ่งเซลล์ในแนวตั้งฉากกับผิวจนเนื้อเยื่อปลายยอดมีลักษณะขยาย
กว้างโดยเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดมีความกว้างเฉลี่ย 0.82±0.1 มม. ระยะการเปลี่ยนแปลงนี้ขนาดที่
มองเห็นด้วยตาเปล่าของตาดอกมีความกว้างเฉลี่ย 4.52±0.5 มม. มีการสร้างและพัฒนาโครงสร้างของ
ดอกจนกว่าสมบูรณ์ ตาดอกมีความกว้าง 14-18 มม. ตาดอกจึงเริ่มผลิและบานใน 1-2 วันหลังจากนั้น 
ระยะเวลาตั้งแต่ตาเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นตาดอกจนถึงดอกบาน ใช้เวลา   101-116 วัน การพัฒนาตาดอก
ชาน้้ามันเริ่มในกิ่งยอดที่แตกใหม่ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม และดอกจะเริ่ม
ทยอยบานในเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยช่วงที่ดอกบานมากที่สุดคือ เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
 
ค้าส้าคัญ : การพัฒนาตาดอกชาน้้ามัน สัณฐานวิทยา กายวิภาค 
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ABSTRACT 
 The study on morphology and anatomy of Camellia oleifera Abel. floral buds 
development in Maejo University. Appearently flower bud occurs in terminal, lateral 
and collateral accessory buds of branch. Type of oil tea flower are solitary and sessile 
flower. Morphology and anatomy of oil tea flower buds development divide into six 
stage: bud scale formation stage, un-differentiation, pre-differentiation stage, petal 
formation stage, pistil and stamen formation stage and maturation stage. Flower bud 

un-differentiation stage have a width less than 4 micrometer (mm.). And then apical 
meristem appear anticlinal divisions. Apical dome of differentiation phase can be 
observed by the enlargement of the apical meristem with the wide 0.82± 0.1 mm. 
During flower bud development are wide 4.52 ± 0.5 mm, appearance of flower 
composition and develop to mature later. Flower bud width are 14-18 mm. before 
bloom in 1-2 days later. Flower buds development from differentiation stage to 
anthesis stage, take 101-116 days. C. oleifera flower buds develop on flushing branch 
in late April til early May. C. oleifera flower begins to bloom in October and continues 
until January of the following year. The most flowering peak is during November and 
December.  
 
Keywords: Oil Tea Floral bud Development, Morphology, Anatomy 
 

บทน้า 
ชาน้้ ามัน (Camellia oleifera Abel.) เป็นพืชน้้ ามัน จัดอยู่ ในวงศ์  THEACEAE สกุล 

Camellia เป็นพืชน้้ามันที่ส้าคัญทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งพืชในสกุล Camellia ที่
ส้าคัญในเขตอบอุ่น ทวีปเอเชีย คือชาที่บริโภคใบ เช่น C. sinensis ชาที่นิยมปลูกประดับ เช่น              
C. japonica L. (สัณห์ , 2535) ซึ่ งชาน้้ามันจะเป็นชาที่มีปริมาณน้้ามันในเมล็ดสูง เช่นเดียวกับ               
C. gauchowensis, C. sasanqua และ C. vietnamesis (Gao, J et al., 2005) น้้ามันจากเมล็ดชาเป็น
น้้ามันที่มีคุณภาพสูง ได้รับความนิยมบริโภค มีองค์ประกอบของกรดไขมันในน้้ามันใกล้เคียงกับน้้ามัน
มะกอก น้้ามันคาโนลา และน้้ามันเมล็ดองุ่น อีกทั้งถูกน้าไปใช้ประโยชน์ทางโภชนาการ อุตสาหกรรม 
และการเกษตร (อัจนา, 2551) ประเทศไทยน้าชาน้้ามันมาปลูกในงานวิจัยและพัฒนาการปลูกโดย
มูลนิธิชัยพัฒนา และได้มอบหมายให้ 3 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งพ้ืนที่ที่ด้าเนินการปลูกชาน้้ามันได้แก่ พ้ืนที่เนินปางมะหัน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดเชียงราย
พ้ืนที่จ้านวน 1,407 ไร่ พ้ืนที่ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
เชียงราย และพ้ืนที่ใกล้เคียง จ้านวน 233 ไร่ พ้ืนที่บ้านแม่หม้อ บ้านปูนะ บ้านจะตี จังหวัดเชียงราย 
จ้านวน 2,010 ไร่ พ้ืนที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย) อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 9 
ไร่ พ้ืนที่แปลงชาน้้ามัน บ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 15 ไร่ พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
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พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลคลองไผ่ อ้าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จ้านวน 8 ไร่ 
และพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ฯ จ้านวน 1 ไร่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้้ามันและ
พืชน้้ามัน, 2557) ในการทดลองปลูกวิจัยเพ่ือให้เป็นพืชทางเลือกในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมบนภูเขา 
แก้ปัญหาการปลูกฝิ่น ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดี และเสริมสร้าง
รายได้ แก้ปัญหาความยากจนของพสกนิกรไทย โดยรับซื้อเมล็ดชาน้้ามันจากเกษตรกร เพ่ือส่งเข้า
โรงงานผลิตน้้ามันจากเมล็ดชา และพืชน้้ามัน ซึ่งตั้งอยู่ที่อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเป็นการสนอง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงส่งเสริมการปลูก
ชาน้้ามันในประเทศไทยด้วยเมล็ดพันธุ์จากจีน 

ชาน้้ามันชนิดที่น้ามาปลูกในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเป็นจ้านวนมากคือ 
ชาน้้ามันชนิดดอกขาว เพราะมีการเจริญเติบโตที่ดี และให้ผลผลิตตรงตามความต้องการในการผลิตน้้ามัน 
และมีชาส้าหรับผลิตน้้ามันเช่นเดียวกันบางสายพันธุ์ที่ปลูกทดสอบและคัดเลือกในประเทศไทยโดยศูนย์ 
วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้แก่ C. confusa และพันธุ์ชาจากประเทศจีน ได้แก่ C. semiserrata,  
C. octopetala, , C. gaucowensis, C. vietnamensis, C. semiserrata C. polydonta และ             
C. mairei (สมพล และคณะ, 2558) เนื่องจากชาน้้ามันเป็นพืชเมืองหนาวที่ได้รับมาจากจีน และน้ามา
ปลูกในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทย ตลอดจนปลูกในพ้ืนที่เดียวกัน พบว่ามีการเจริญเติบโต ระยะเวลาการ
ออกดอก ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวไม่ตรงกัน ท้าให้มีปัญหาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวตามมา การออก
ดอกตลอดจนระยะเวลาของการพัฒนาตาดอกไปจนถึงดอกบานเป็นสิ่งส้าคัญในการปลูกไม้ผล การศึกษา
เกี่ยวกับชาน้้ามันในประเทศไทยก่อนหน้านี้ ได้ให้ความส้าคัญเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์ชาที่เหมาะสม 
(พินัย, 2557) การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต (สมพล, 2557) ปริมาณน้้ามันและองค์ประกอบทางเคมี 
(ศราวุธ, 2555) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาการพัฒนาตาดอกของชาน้้ามัน เพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศที่มีผลต่อการพัฒนาตาดอกชาน้้ามันต่อไป 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการพัฒนาทางสัณฐาน และกายวิภาคของตาดอกชาน้้ามัน เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการพัฒนาตาดอกชาน้้ามันที่ปลูกในประเทศไทย  
 

วิธีการวิจัย 
 เลือกต้นตัวอย่างจากพ้ืนที่ท้าการทดลองคือ แปลงปลูกชาน้้ามัน ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บ้าน
โปง อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะออกดอก อายุต้นใกล้เคียงกัน จ้านวน 
5 ต้น ติดป้ายท้าเครื่องหมายตาในระยะก่อนการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของตาเป็นตาดอก ที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน สุ่มเก็บตัวอย่างตา ทุกๆ 7 วัน เป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2559 
น้าไปศึกษาทางสัณฐานวิทยา โดยเอาส่วนเกล็ดตาออกเพ่ือดูเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (apical meristem) 
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ และทางกายวิภาค ด้วยวิธีฝังเนื้อเยื่อในพาราฟิน (ภูวดล, 2528) 
 การบันทึกข้อมูล 
 1. บันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยาพ้ืนฐานของตา และวัดขนาด สัดส่วนความกว้าง ความยาว
ของตาที่เปลี่ยนไป ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยตาเปล่า และใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 
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 2. บันทึกลักษณะทางกายวิภาคถึงล้าดับขั้นตอนการพัฒนาของตาดอก  ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จนกระทั่งตาดอกมีการพัฒนาถึงระยะสมบูรณ์ของเกสรเพศผู้และเพศเมีย 
 3. รวบรวมข้อมูลแล้วเรียบเรียงในรูปแบบการพัฒนาของตาดอก 
 

ผลการศึกษา 
 สัณฐานวิทยาและการออกดอก 
 

    
 

ภาพที่ 1  ลักษณะ ประเภทและต้าแหน่งการเกิดของตาใบ และตาดอกชาน้้ามัน (ก) ตาในต้าแหน่ง
ส่วนปลายของกิ่งที่เป็นตาใบ และตาเสริมที่ท้าหน้าที่เป็นตาดอก (ข) ตาข้างบริเวณซอก
ใบ (ค) ตาเสริมในส่วนของตายอด และ (ง) ตาเสริมในต้าแหน่งของตาข้าง ค, ง มาตรา
ส่วน 2 มม. 

 

 การศึกษาการพัฒนาตาดอกชาน้้ามันชนิดดอกขาว ในพ้ืนที่แปลงปลูกชาน้้ามัน ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
บ้านโปง อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ระดับความสูง 360 เมตรเหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง) ตาชาน้้ามัน
ประกอบด้วยตาใบ (vegetative bud) คือตาที่เจริญไปเป็นใบหรือกิ่งยอดใหม่ และ ตาดอก ตาที่พัฒนาไปเป็นดอก ตา
ของชาน้้ามันมีการเรียงตัวแบบสลับ (alternate) ตามการเรียงตัวของใบ เกิดขึ้นทั้งตายอด (terminal bud) (รูปที่ 1ก) 
และตาข้าง (lateral bud) (รูปที่ 1ข) และตาเสริม (accessory bud) ประเภท collateral bud คือจะเกิดในต้าแหน่งสอง
ข้างของตาข้าง โดยตาเสริมเป็นได้ทั้งตาใบ หรือตาดอก ที่เกิดจากต้าแหน่งซอกเกล็ดตาในส่วนโคนของตาหลัก ดังรูปที่ 
1ค และ 1ง ตายอดจะมีเพียงตาใบที่เจริญไปเป็นกิ่งยอดใหม่ ส่วนตาดอกในต้าแหน่งปลายกิ่งจะเป็นตาเสริมที่อยู่ข้าง
ตายอด ดอกชาน้้ามันที่เจริญมาจากตาเป็นดอกเดี่ยว (solitary) ไม่มีก้านดอก (sessile flower)  
 
 

   
 

ภาพที่ 2 ลักษณะของตาดอก และดอกชาน้้ามัน (ก) การเรียงตัวของกลีบดอกก่อนบานใน
ดอกตูมเป็นแบบเรียงซ้อนเหลื่อม มาตราส่วน 1.5 มม. (ข) ตาดอกเมื่อเริ่มบาน 
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เกล็ดตาจะหลุดไปเมื่อดอกบานเต็มที่ (ค) ส่วนประกอบของดอกชาน้้ามัน 
เกสรเพศผู้และเพศเมีย 

 

 ตาดอกเป็นรูปทรงกลมรีแบบรูปไข่ การเรียงตัวของกลีบดอกก่อนบานในดอกตูมเป็นแบบเรียง
ซ้อนเหลื่อม (imbricate) ดังรูปที่ 2ก ส่วนประกอบตาดอกประกอบไปด้วย เกล็ดตา (bud scale) สีเขียว
อมน้้าตาล 8-10 กลีบ มีขนอ่อนปกคลุมผิวเกล็ดตาด้านนอก ส่วนด้านในเกล็ดตามีลักษณะผิวเรียบ มัน 
โดยเรียงซ้อนแบบสลับ ซึ่งจะหลุดออกเมื่อดอกบาน (รูปที่ 2ข) ชั้นกลีบดอกมีสีขาวเขียวอ่อนๆ กลีบมี
ลักษณะบาง ไม่มีขนอ่อน 7-9 กลีบ แยกจากกันเป็นอิสระ (polysepalous) ลักษณะรูปร่างรูปไข่กลับ 
(obovate) และเว้าลึกหรือหัวใจกลับ (obcordate) ปลายกลีบเว้าลึกได้ถึง 5-6 มม. ชั้นถัดมาเป็นชั้นเกสร
เพศผู้ติดอยู่บนฐานดอก (receptacle) ที่มีก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันจากฐาน 1-2 มม. ซ้อนกันอยู่ 3-4 ชั้น 
ก้านชูอับเรณูติดกับอับเรณูที่ด้านหลังของอับเรณู (dorsifixed) โดยเมื่อดอกบานอับเรณูเจริญเต็มที่จะ
แตกออกตามความยาวของอับเรณู (longitudinal) ชั้นในสุด เป็นชั้นเกสรเพศเมีย ซึ่งเป็นเกสรเพศเมียแบบ
ประกอบ (compound pistil) มี 3-6 คาร์เพล จ้านวนแฉกของยอดเกสรเพศเมียสัมพันธ์กับจ้านวนคาร์
เพลมีรังไข่เหนือวงกลีบ (superior) ก้านยอดเกสรเพศเมียอยู่ปลายรังไข่ (style terminal) ส่วนประกอบ
ของดอกเมื่อบานเต็มที่ดังรูปที่ 2ค และมีสูตรโครงสร้างดอก (floral formula) คือ    C 7-9 A ∞ G 3-6, 
superior (รูปที่ 3) สัญลักษณ์สูตรโครงสร้างดอกระบบ Simpson; C หมายถึง ชั้นกลีบดอก A หมายถึง 
ชั้นเกสรเพศผู้ G หมายถึงชั้นเกสรเพศเมีย และ superior หมายถึง รังไข่เหนือวงกลีบ (อ้างโดย ชุมพล, 
2551) 

การออกดอกในชาน้้ามัน โดยตาดอกจะเกิดในต้าแหน่งตาข้าง และตาเสริมของทั้งตายอดและตา
ข้าง โดยการเกิดตาเสริมจะเกิดในต้าแหน่งซอกเกล็ดตาของตาหลัก การพัฒนาของตาเสริมจะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วกว่าตาหลัก โดยตาหลักจะชะงักการเจริญเติบโตไปจนกว่าตาเสริมจะพัฒนาเป็นตาดอกที่
เจริญเติมที่พร้อมที่จะบาน หรือตาเสริมหลุดร่วงไป ตาหลักจึงจะพัฒนาต่อไป ในแต่ละปีตาดอกจะเริ่ม
พัฒนาในกิ่งยอดที่แตกใหม่ (flushing branch) ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม และ
ดอกจะเริ่มทยอยบานตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม โดยช่วงที่ดอกบานมากที่สุดอยู่ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 

 
ภาพที่ 3 แผนผังดอกชาน้้ามัน  

การพัฒนาของตาดอก 
ลักษณะการพัฒนาทางสัณฐาน จากการสุ่มเก็บตัวอย่างของตาชาน้้ามันตั้งแต่เริ่มมองเห็นได้ด้วย

ตา จนถึงตาดอกเริ่มบาน พบว่า ตาที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่า 4 มม. ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตา



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

 

82 

ดอกหรือตาใบ (undifferentiation) การพัฒนาขนาดของตาดอกจากความกว้าง 4.25±0.25 มม. ยาว 
6.31±0.3 มม. ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากตาเป็นตาดอก จนถึงก่อนบานที่มีขนาดความกว้าง 14-
18 มม. จากซ้ายไปขวา (รูปที่ 4) ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 101-116 วัน โดยการพัฒนาจากระยะแรก ที่เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นตาดอก เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด (apical meristem) เริ่มมีลักษณะเป็นรูป
โดมกว้าง (apical dome) ระยะนี้เป็นระยะท่ีเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพทางสัณฐาน (Pre-differentiation) 
(รูปที่ 5ก) ระยะที่สอง เกิดกลุ่มเซลล์ยื่นเป็นติ่งออกมาล้อมรอบปลายยอดที่นูนขึ้น ความกว้างและความ
ยาวโดยเฉลี่ย 5.35±0.4 มม. 11.58±0.9 มม. ตามล้าดับ (รูปที่ 5ข) ใช้ระยะเวลาการพัฒนาจากระยะแรก 
10-12 วัน  จากนั้น เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียยืดยาว ระยะนี้จะมีการพัฒนาด้านความยาวมากขึ้น ดัง
รูปที่ 5ค ความกว้างและความยาวโดยเฉลี่ย 6.65±0.3 มม., 13.26±0.8 มม. ตามล้าดับ ระยะเวลาจาก 

 

 
 
ภาพที่ 4 ระยะการพัฒนาขนาดของตาดอกชาน้้ามัน ตั้งแต่ที่ตาเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นตาดอก โดยขนาด

ความกว้างของตาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นตาดอกโดยเฉลี่ย เท่ากับ 4.52±0.25 มม. ยาว 
6.31±0.3 มม. (ซ้ายไปขวา) จนถึงขนาด 14-18 มม. ก่อนผลิบาน ระยะเวลาตั้งแต่ตาเริ่ม
เปลี่ยนแปลงเป็นตาดอกจนถึงดอกบาน ใช้เวลา 101-116 วัน 
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ภาพที่ 5 กระบวนการการพัฒนาของตาดอกชาน้้ามันโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ก. เนื้อเยื่อ
เจริญปลายยอด  เริ่มขยายกว้าง มาตราส่วน 20 ไมโครเมตร (µm) ข. เกิดการพัฒนาจุด
ก้าเนิดโครงสร้างเพศผู้และเพศเมีย มาตราส่วน 100 µm ค. และ ง. ชั้นเกสรเพศผู้และเพศ
เมียพัฒนาขยายและยืดตัว มาตราส่วน 200 µm และ 1000 µm ตามล้าดับ จ. อับสปอร์ 
(anther) เริ่มพัฒนา ก้านชูเกสรเพศเมียยืดตัวสูงขึ้น มาตราส่วน 1000 µm ฉ. และ ช. 
โครงสร้างสืบพันธุ์พัฒนาสมบูรณ์ข้ึน มาตราส่วน 2000 µm 

 
ระยะที่ 2 ใช้เวลา 12-13 วัน หลังจากนั้นส่วนประกอบของดอกแต่ละส่วนจะพัฒนาจนสมบูรณ์ก่อนผลิ
บาน ส่วนการพัฒนาทางกายวิภาคของตาดอกชาน้้ามันในรูปที่ 6 การพัฒนาแบ่งออกเป็น 6 ระยะ คือ
ร ะยะกา รส ร้ า ง เ กล็ ด ต า  (bud scale formation) ร ะยะก่ อน เปลี่ ย นแปล ง เป็ น ต าดอก                       
(un-differentiation) ระยะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นตาดอก (pre-differentiation) ระยะการสร้างกลีบ
ดอก (petal formation) ระยะการสร้ าง เกสร เพศผู้ และเกสรเพศเมีย  (pistil and stamen 
formation) และระยะส่วนประกอบของดอกสมบูรณ์ (maturation) ตาดอกมีการพัฒนาจากข้างนอก
เข้ามา โดยเริ่มจากเกล็ดตาที่เกิดเรียงตัวเข้ามาข้างในแบบซ้อนเหลื่อม ถัดมาคือกลีบดอกเกิดขึ้นรอบ
ปลายยอด และก่อนที่จะมีการสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์ เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด (รูปที่ 6ข) จะมีการแบ่ง
เซลล์ในแนวตั้งฉากกับผิว (anticlinal) จนปลายยอดมีลักษณะขยายออกด้านข้าง (รูปที่ 6ค) ก่อนจะเกิด
กลุ่มเซลล์หลายกลุ่มบริเวณเนื้อเยื่อปลายยอดยื่นออกมาเป็นติ่ง (รูปที่ 6ง) และพัฒนาไปเป็นชั้นเกสรเพศ
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ผู้ โดยบริเวณส่วนกลางของปลายยอดก็เกิดกลุ่มเซลล์นูนขึ้นมาเพ่ือพัฒนาไปเป็นโครงสร้างเพศเมีย
เช่นเดียวกัน จากนั้นโครงสร้างสืบพันธุ์ได้พัฒนาขนาด (รูปที่ 6จ) จนสมบูรณ์เต็มที่ (รูปที่ 6ฉ) เนื้อเยื่อ
ส่วนปลายที่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง (differentiation) ไปเป็นโครงสร้างสืบพันธุ์มีความกว้างโดยเฉลี่ย 
0.82±0.1 มม. 
 

   

   
 
ภาพที่ 6 กระบวนการการพัฒนาทางกายวิภาคของตาดอกชาน้้ามันโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

ก. เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด เริ่มขยายกว้าง มาตราส่วน 200 µm ข. เนื้อเยื่อปลายยอดขยาย
กว้างเป็นรูปโดม มาตราส่วน 100 µm ค. มีการแบ่งเซลล์ในแนวตั้งฉากกับผิว มากขึ้นจน
ปลายยอดมีลักษณะขยายกว้างออกด้านข้าง มาตราส่วน 100 µm ง. ปลายยอดเกิดกลุ่ม
เซลล์จ้านวนมากยื่นเป็นติ่งออกมา มาตราส่วน 200 µm จ. ชั้นเกสรเพศผู้และชั้นเกสรเพศ
เมียขยายขนาดขึ้น มาตราส่วน 300 µm และ ฉ. โครงสร้างสืบพันธุ์พัฒนาสมบูรณ์ มาตรา
ส่วน 300 µm 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการพัฒนาทางสัณฐาน และกายวิภาคของตาดอกชาน้้ามันที่ปลูกในประเทศไทย 
เริ่มในกิ่งยอดที่แตก ปลายเดือนเมษายน ต้นเดือนพฤษภาคม และตาดอกเริ่มผลิ ดอกเริ่มทยอยบานใน
เดือนตุลาคม ไปถึงเดือนมกราคมในปีถัดไป ช่วงของการออกดอกที่มากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคม สอดคล้องกับ ศราวุธ (2555) และ Rui et al., (2012) ที่ศึกษาช่วงเวลาการออกดอกของชา
น้้ามันในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เจริญเติบโตในช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 16-18 องศาเซลเซียส (°ซ) 
ปริมาณน้้าฝน 1000 มม. หรือมากกว่า มีช่วงการบานของดอกในฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
มกราคม ช่วงที่มีการบานมากที่สุดจะบานติดต่อกัน 30-40 วัน ในหนึ่งดอกบานอยู่นาน 4-5 วัน โดยการ
พัฒนาตาดอก ตาที่มีขนาดน้อยกว่า 4 มม. ยังไม่เกิดการแปลงสภาพไปเป็นตาใบหรือตาดอก ตาที่เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นตาดอกเมื่อมีขนาดความกว้าง 4.52±0.25 มม. ความยาว 6.31±0.3 มม. โดย
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พัฒนาจากการสร้างเกล็ดตา กลีบดอก เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นโครงสร้าง
สืบพันธุ์มีความกว้างโดยเฉลี่ย 0.82±0.1 มม. ก่อนเกิดกลุ่มเซลล์ที่แบ่งตัวยื่นเป็นติ่งออกมาจ้านวนมาก
ล้อมรอบปลายยอดที่นูนขึ้นมาเช่นกัน เนื้อเยื่อเจริญเหล่านี้จะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างเพศผู้ และเพศเมีย
ในล้าดับถัดไป ในรูปที่ 5ค และ ง ตาดอกในระยะที่สร้างโครงสร้างเพศผู้และเพศเมียนี้จะเพ่ิมขนาดความ
กว้างมากกว่าความยาว หลังจากนั้นระยะการพัฒนาโครงสร้างสืบพันธุ์ (รูปที่ 5จ, ฉ และ ช) ความยาว
ของตาดอกจะเพ่ิมสูงขึ้น และมีการพัฒนาส่วนประกอบของดอกภายในตาดอกจนสมบูรณ์ก่อนผลิบาน 
Yuan et al., (2011) พบว่าละอองเรณูจะเติบโตเต็มที่ใน 7-9 วัน หลังดอกบาน Wang et al., (2012) 
กล่าวว่าการเจริญและระยะการพัฒนาดอกตลอดจนละอองเรณู มีความส้าคัญต่อผลผลิตของชาน้้ามัน 
โดยคุณภาพของการเจริญหลอดเรณู (pollen tube) และความมีชีวิตของละอองเรณูมีผลต่อการติดผล 
การเจริญเติบโตของชาน้้ามันในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย จะมีการเจริญเติบโตทางทรงพุ่มมาก
ที่สุดในช่วงสามเดือนแรกของปี ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ดอกชาน้้ามันได้รับการผสม ในช่วงระยะนี้จะมีการ
แตกยอดใหม่ ตาที่พบเป็นตาใบ หลังจากนั้น กิ่งยอดที่แตกในช่วงปลายเดือนเมษายน จะมีการ
เจริญเติบโตด้านเจริญพันธุ์ (reproductive stage) ขณะที่การเจริญเติบโตทางก่ิงใบลดลง เช่นเดียวกับ
ชาสายพันธุ์ C. vietnamensis และ C. polydonta (สมพล และคณะ 2558)  
 ชาน้้ามันในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีระยะการออกดอกที่กว้างเพราะมีวงจรระยะเจริญพันธุ์ 
และการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ ครอบคลุมตลอดทั้งปีและฤดูกาล (Gao et al., 2015) สอดคล้องกัน
กับการศึกษาในครั้งนี้ที่ศึกษาในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นถิ่นก้าเนิดและถิ่นที่มีการเพาะปลูกจ้านวนมาก เมื่อน้าชาน้้ามันมาปลูกใน
ประเทศไทย การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่ งส้าคัญที่ควรค้านึง ถึง ในงานวิจัยของ                  
Xy et al. (2012) ได้อธิบายไว้ว่า C. oleifera มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกในเขตอุณหภูมิสูงได้ 
เนื่องจากสามารถทนทานกับอุณหภูมิที่สูงได้ถึง 56.8 °ซ ต่างจาก C. vietnamensis ที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกในพ้ืนที่อุณหภูมิต่้า แต่อย่างไรก็ตามสภาพอากาศมีผลต่อการพัฒนาตาดอก โดยในพืชสกุล 
Camellia ในประเทศญี่ปุ่น อุณหภูมิสูงส่งผลให้เกิดการชักน้าให้เกิดตาดอก แต่การพัฒนาตาดอกจะเกิด
ความล่าช้า (Seon & Shunpei, 1983) อีกท้ังส่งผลต่อระยะการออกดอกของชาน้้ามัน ดังที่ Ru et al. 
(2009) กล่าวไว้ว่า ระยะการออกดอกชาน้้ามันในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นมีการแบ่งระยะการออก
ดอกเป็นการออกดอกช่วงต้น ช่วงกลาง และช่วงท้าย ซึ่งเก่ียวข้องกับอิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรม 
และสภาพอากาศ ท้าให้มีผลต่อการร่วงของดอก การติดผล ความไม่สมบูรณ์ของการพัฒนาเมล็ด อีกทั้ง
กระทบต่อการจัดการเก็บเกี่ยว ในการศึกษาต่อไปจึงควรศึกษาการเปรียบเทียบการพัฒนาระยะเจริญ
พันธุ์ ของชาน้้ามันที่ปลูกในประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมของ พ้ืนที่ปลูก เพ่ือ
ก้าหนดระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ลดการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุแตกต่างกันที่ส่งผล
ต่อปริมาณและคุณภาพของน้้ามันเมล็ดชา พัฒนาระยะการเก็บเกี่ยวให้พร้อมกัน เพ่ือความสะดวกและ
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการรับเมล็ดชาน้้ามันเข้าโรงงานผลิตน้้ามัน ส่งผลดีทั้งการจัดการแปลงปลูก การ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้ามันเมล็ดชาในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 สาหร่ายขนาดเล็กเป็นแหล่งของชีวมวลที่มีศักยภาพในการน ามาพัฒนาเพ่ือผลิตเชื้อเพลิง
ทดแทนในอนาคต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกิดภาวะ
โลกร้อนจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบกะที่มีการปรับเปลี่ยนปัจจัยการเพาะเลี้ยง 4 ด้าน ได้แก่ 
1. การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงสาหร่าย 2. การปรับปรุงการกวนผสมและการหมุนวนในอ่างเพาะเลี้ยง 
3. วิธีบริหารจัดการพลังงานในการผลักดันน้ า และ 4. การเติมคาร์บอนไดออกไซด์ลงสู่อ่างเพาะเลี้ยง 
โดยใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ขอบเขตของการศึกษา
ประกอบด้วย การเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และการเพาะเลี้ยงกลางแจ้ง ก าหนดหน่วยหน้าที่  การ
ท างานคือ ปริมาณสาหร่ายแห้ง 1 กิโลกรัม โดยใช้โปรแกรม SimaPro 7.3.3 ส าหรับ การประเมินผล
กระทบทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อน จากการศึกษาพบว่า ชุดทดสอบการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ 
เกิดผลกระทบทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด และ ชุดทดสอบอาหารชนิดใหม่เกิดผลกระทบ
ทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 194.9 และ 45.1 
kgCO2 eq. ต่อกิโลกรัมสาหร่ายแห้ง ตามล าดับ โดยผลกระทบทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อนส่วน
ใหญ่มาจากการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่าย สาหร่ายจากห้องปฏิบัติการ และอาหาร
เลี้ยงสาหร่าย จากผลดังกล่าวท าให้ทราบแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกประเด็น 
และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : สาหร่ายขนาดเล็ก การประเมินวัฏจักรชีวิต ภาวะโลกร้อน  คาร์บอนไดออกไซด์ 
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ABSTRACT 
 Microalgae are source of biomass that can potentially displace liquid fuels derived 
from petroleum. This study aimed to determine the environmental impact of different algae 
cultivation in term of global warming (GW) emissions. There are four factors of algae cultivation 
in open pond raceways with batch processing including 1. Adjustment of nutrient, 2. 
Improvement of mixing and circulation, 3. Operation of paddle-wheel and 4. Addition of 
carbon dioxide. The analysis is significantly performed through Life Cycle Assessment (LCA) 
and the extent of this study includes 2 main processes; algae cultivation in laboratory and 
outdoor cultivation, based on a functional unit at 1 kilogram of dry microalgae biomass. The 
alternative scenarios and their environmental impact were evaluated using SimaPro 7.3.3 
software. The global warming emissions per unit mass of dry microalgae biomass are 
calculated as follows: 194.9 kgCO2-eq for the experiment which addition of carbon dioxide is 
the most influential affect. While the experiment which adjustment of nutrient is the least 
affect equal 45.1 kgCO2-eq. The key contributors to such effects are electricity, algae culture 
from laboratory, and nutrient usages, including chemicals required in the production process. 
These result indicate that the reduction of environmental impact issue properly, and can be 
used as a database to develop algae cultivation process in the future. 
 
Keywords: Microalgae, Life Cycle Assessment, Global warming, Carbon dioxide 

 
บทน า 

ประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในปี 2558 มีการ
ใช้น้ ามันส าเร็จรูป 38,192 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ทั้งหมด ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 4.5 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) 
ในขณะที่ประเทศไทยมีปริมาณน้ ามันดิบส ารอง 0.4 พันล้านบาร์เรล อัตราการผลิตอยู่ที่ 477.0 พันบาร์เรล
ต่อวัน แต่กลับมีอัตราการบริโภคสูงถึง 1,344.0 พันบาร์เรลต่อวัน (BP Global, 2015) จึงจ าเป็นต้องอาศัย
การน าเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ากว่า 841,577 ล้านบาทต่อปี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, 2558) การใช้น้ ามันในปริมาณมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส าหรับการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ทุกประเทศทั่วโลกยังก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่างๆ ถือเป็นปัญหา
ส าคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา จากรายงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ปี 2555 พบว่า มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 350.68 MtCO2eq. (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) โดยภาคพลังงานมีการปล่อย 256.44 MtCO2eq. หรือคิดเป็นร้อยละ 73.13 ของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด เกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพ่ือการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 25.04 ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) มีความเชื่อมโยงกับ
การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสมัยที่ 21 (Conference of Parties: COP-21) มีเป้าหมาย
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการ
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ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน ส าหรับประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2573 (ศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2558) 
 จากการที่ใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นนั้น ท าให้ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตการใช้พลังงาน
ทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานในอนาคต 
ในปี 2557 ประเทศไทยไทยมีการใช้พลังงานทดแทนทั้งสิ้น 9,025 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) คิดเป็น
ร้อยละ 11.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 9.6 โดยอยู่ในรูปพลังงานความ
ร้อน พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบัน ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล 
โดยมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลทั้งหมด 10 แห่ง ก าลังการผลิตรวม 1,054.92 ล้านลิตร และใช้ไบโอดีเซลเพ่ือ
ทดแทนน้ ามันดีเซลเทียบเท่า 2.89 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งการผลิตไบโอดีเซลใช้วัตถุดิบหลักจากพืชอาหาร เช่น 
ปาล์มน้ ามัน ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ จึงมี
การแสวงหาวัตถุดิบทางเลือกอ่ืนส าหรับน ามาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนในอนาคต พบว่า ชีวมวลจาก
สาหร่าย (algae biomass) เป็นแหล่งชีวมวลที่น่าสนใจในการน ามาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในหลาย
ประเทศ (อาภารัตน์ มหาขันธ์, 2556) จากการคาดการณพ์บว่า ปี 2579 ความต้องการเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง
อาจสูงถึง 34,798 ktoe และได้ตั้งเป้าหมายส าหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายเท่ากับ 10 ktoe 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) สาหร่ายขนาดเล็กเป็นที่นิยมในการน ามาผลิตเป็น
น้ ามันเนื่องจากสาหร่ายขนาดเล็กบางสายพันธุ์มีศักยภาพการสะสมน้ ามันไว้สูงเกือบร้อยละ 80 (พิจักษ์ 
ภัทรสุปรีดิ์ และคณะ, 2554) ดังแสดงในตารางที่ 1 สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น การ
เพาะเลี้ยงสามารถท าได้ง่าย ตลอดจนการเพาะเลี้ยงใช้พ้ืนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับพืชชนิดอ่ืนๆ (Y. Chisti, 
2007) ปัจจุบันได้ก าลังศึกษาสายพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับผลิตน้ ามัน ได้แก่ Botryococcus braunii, 
Chlorella, Dunaliella (ศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, 2557) และ Coelastrum 
sp. ซ่ึงเป็นสายพันธุ์ที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษาทดลอง 
 
ตารางท่ี 1 ผลผลิตของไบโอดีเซลจากพืชน้ ามันชนิดต่าง ๆ 
 

ชนิดของน้ ามัน ผลผลิตของไบโอดีเซล (%Yield) 
คารันจา (Karanja: Pongamia pinnata) 89.5 
ยาสูบ (Tobacco: Nitotina tabacum) 91 
สบู่ด า (Jatropha: Jatropha curcus) 99 
มาหัว (Mahua: Madhuca indica) 98 
โพลันกา (Polanga: Calophyllum inophyllum) 85 
ถั่วเหลือง (Soybean: Glycine max) 98.4 
คาโนลา (Canola: Brassica napus) 90.04 
ทานตะวัน (Sunflower: Helianthus annuus) 99 
น้ ามันใช้แล้ว (Waste cooking oil) 97.02 
สาหร่าย (Algae: Chlorella protothecoides) >80 

ที่มา: พิจักษ์ ภัทรสุปรีดิ์, ชัชวาล ทองวุฒิศักดิ์ และปานจิตร ศรีสุรา (2554) 
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 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ
สะสมน้ ามันของสาหร่าย ได้แก่ คุณภาพและปริมาณของสารอาหาร แสง อุณหภูมิ แหล่งคาร์บอน 
รวมถึงการกวนผสมสาหร่ายเพ่ือป้องกันการตกตะกอนของสาหร่าย (L. Barsanti and P. Gualtieri, 
2006) ซึ่งการเพาะเลี้ยงสาหร่ายโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การเพาะเลี้ยงในระบบ
ปิด เป็นการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Photobioreactor) แบบต่างๆ ข้อดีของการ
เพาะเลี้ยงในระบบปิดคือ มีความสะอาด ใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงน้อย สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ได้ ท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณสูง แต่จะมีราคาแพง การเพ่ิมจ านวนในการเพาะเลี้ยง
ในถังปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ท าได้ยาก และในระบบปิดส่วนใหญ่จะใช้แสงสังเคราะห์จากเครื่องก าเนิดแสง
ต่างๆ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูง (M.A. Borowitzka, 1999) และการเพาะเลี้ยงในระบบเปิด 
เช่น การเพาะเลี้ยงสาหร่ายในบ่อที่มีใบพัดกวนผสม (Paddle-wheel Raceway Pond) ข้อดีของการ
เพาะเลี้ยงในระบบเปิด คือ ราคาถูก สามารถเพาะเลี้ยงได้ในปริมาณมาก และใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ได้โดยตรง แต่มีข้อเสียคือ ยากต่อการดูแล ทั้งในเรื่องการปนเปื้อนของบ่อน้ า โดยเฉพาะ
แบคทีเรียซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของสาหร่าย และการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่าย (M.A. Borowitzka, 1999) 
 อย่างไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพ่ือให้ได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจส าหรับ
การผลิตเป็นพลังงานทดแทนอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ ยังต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย 
เนื่องจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบจนถึงกระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายนั้น มีการใช้สารเคมี พลังงาน และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เชื้อเพลิงที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อาทิเช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซ
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นต้น (นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) ดังนั้นจึงต้อง
มีการศึกษาและท าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งงานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กส าหรับ
ผลิตชีวมวลสาหร่ายตลอดกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการ
เพาะเลี้ยงสาหร่าย โดยมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ภายใต้หลักการ LCA เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลและน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 
 การประเมินวัฏจักรชีวิต เป็นวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ โดยพิจารณา
ถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน และการปลดปล่อยของเสียรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมทุกข้ันตอนตลอดวัฏ
จักรชีวิต ท าให้ทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวิต และสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  (ISO, 2006) ซึ่งการประเมินวัฏจักรชีวิตได้ถูกน าไปใช้ในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงสาหร่าย อาทิเช่น 
 D.L. Medeiros และคณะ (2015) ได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และสมดุลพลังงานของการ
ผลิตพลังงานชีวมวลจากสาหร่ายสายพันธุ์ Nannochloropsis ท าการเพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
แบบแผ่น และเพาะเลี้ยงกลางแจ้ง จากนั้นตกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต 
งานวิจัยนี้ก าหนดหน่วยหน้าที่ คือ 1 กิโลกรัมของสาหร่าย หรือมีค่าความร้อนต่ า 18.26 MJ โดยใช้
โปรแกรม SimaPro ด้วยวิธี IPCC 2007 GWP ส าหรับการประเมินผลกระทบทางด้านการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกิดภาวะ
โลกร้อนจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบกะที่มีการปรับเปลี่ยนปัจจัยการเพาะเลี้ยง 4 ด้าน ได้แก่      
1. การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงสาหร่าย 2. การปรับปรุงระบบการกวนผสมในอ่างเพาะเลี้ยง 3. วิธี
บริหารจัดการพลังงานในการผลักดันน้ า และ 4. การเติมคาร์บอนไดออกไซด์ลงสู่อ่างเพาะเลี้ยง โดย
ใช้หลักการ LCA 
 

วิธีการวิจัย 
 การประเมินวัฏจักรชีวิต เป็นวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมเชิงปริมาณ โดย
พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน และการปลดปล่อยของเสียรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมทุกข้ันตอน
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการประเมินวัฏจักรชีวิตมี 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 
 1. ก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา (Goal and Scope Definition) การศึกษาครั้ง
นี้ได้ด าเนินการส ารวจกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบกะ โดย
จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ปริมาณผลผลิตที่ได้ ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตซึ่งมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยการเพาะเลี้ยงทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาสูตร
อาหารเลี้ยงสาหร่าย ที่ลดการตกตะกอนของธาตุอาหาร รวมถึงมีการใช้สารเคมีอ่ืนทดแทนสารเคมีที่มี
ราคาแพง 2. การปรับปรุงระบบการกวนผสมในอ่างเพาะเลี้ยง โดยติดตั้งใบกวน และเพ่ิมการกวนผสม
ในแนวดิ่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการหมุนวนของสาหร่ายขึ้นมารับแสง คาร์บอนไดออกไซด์ และธาตุ
อาหารได้อย่างทั่วถึงตลอดความยาวของอ่างเพาะเลี้ยง 3. วิธีบริหารจัดการพลังงานในการผลักดันน้ า 
โดยการเปิด-ปิดใบกวนที่มีความสัมพันธ์กับช่วงแสงและการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และ 4. การ
เติมคาร์บอนไดออกไซด์ลงสู่อ่างเพาะเลี้ยง เป็นการเพ่ิมผลผลิตชีวมวลสาหร่ายในรูปของก๊าซ โดยแบ่ง
การทดสอบออกเป็น 6 ชุดการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบที่ 1 ชุดควบคุม การทดสอบที่ 2 ชุดทดสอบ
รวม การทดสอบที่ 3 ชุดทดสอบอาหารชนิดใหม่ การทดสอบที่ 4 ชุดทดสอบการกวนผสมในแนวดิ่ง 
การทดสอบที่  5 ชุดทดสอบการเปิด-ปิดใบกวน และชุดการทดสอบที่ 6 ชุดทดสอบการเติม
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีสภาวะในการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 เพาะเลี้ยงในอ่างเพาะเลี้ยงแบบลู่ 
(Raceway Pond) ปริมาตรอาหาร 20,000 ลิตร ด้วยน้ าบาดาล เป็นเวลา 14 วัน ส าหรับการศึกษา
ครั้งนี้พิจารณาแบบ Cradle to Gate ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายกลางแจ้ง แสดงดังภาพที่ 1 โดยก าหนดหน่วยหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ คือ ปริมาณ
สาหร่ายแห้ง 1 กิโลกรัม และเลือกพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อน 
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ตารางท่ี 2 สภาวะที่ใช้ในการทดสอบ 
 

ชุดทดสอบ 
สภาวะในการทดสอบ 

อาหาร การผสมในแนวดิ่ง การเปิด-ปดิใบกวน การเตมิ CO2 
1. ชุดควบคุม BG-11 ครึ่งสตูร ไม่ม ี เปิด 24 ชม. ไม่เติม 

2. ชุดทดสอบรวม อาหารสตูรใหม ่
ใช้ Baffle stage 
จ านวน 10 ใบ 

เปิด 07:00 – 17:00 
เติมผ่านท่อระหว่าง 
07:00 – 17:00* 

3. ชุดทดสอบอาหารชนิด
ใหม ่

อาหารสตูรใหม ่ ไม่ม ี เปิด 24 ชม. ไม่เติม 

4. ชุดทดสอบการกวนผสม
แนวดิ่ง 

BG-11 ครึ่งสตูร 
ใช้ Baffle stage 
จ านวน 10 ใบ 

เปิด 24 ชม. ไม่เติม 

5. ชุดทดสอบการเปิด-ปิด
ใบกวน 

BG-11 ครึ่งสตูร ไม่ม ี เปิด 07:00 – 17:00 ไม่เติม 

6. ชุดทดสอบที่มีการเติม 
CO2 

BG-11 ครึ่งสตูร ไม่ม ี เปิด 24 ชม. 
เติมผ่านท่อระหว่าง 
07:00 – 17:00* 

* เติม CO2 ที่ความเข้มข้น 15% ผ่านท่ออากาศที่ติดตั้งบนพ้ืนอ่าง 1 ด้านของบ่อ (ด้านลึก) 
 

 
 
ภาพที่ 1 ขอบเขตการประเมินวัฏจักรของการเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
 
 2. รวบรวมข้อมูลบัญชีรายการสารขาเข้า และสารขาออก (Life Cycle Inventory) จาก
กระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบกะ ใน
การศึกษาครั้งนี้มีการรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ เช่น ข้อมูลปริมาณการใช้วัตถุดิบ
และพลังงาน ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการปลดปล่อยกากของเสี ย     
มลสารทางอากาศ และมลสารทางน้ า และข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสาหร่ายใน
ห้องปฏิบัติการจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุพศิน ลดาวัลย์, 2557) ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของไฟฟ้า จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ส านัก งานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารเคมี

เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ 

เพาะเลี้ยงกลางแจ้ง 

สาหร่ายแห้ง 

ธาตุอาหาร 

น้ า 

พลังงาน 

น้ าเสีย 

มลสารทางน้ า 

มลสารทางอากาศ 
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จากโปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro เป็นต้น รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต จากนั้น
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยหลักการสมดุลมวลสาร (Mass 
Balance) 
 3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการปล่อยของเสีย
จากสารขาเข้าและสารขาออก ในแต่ละกระบวนการที่ได้มาจากขั้นตอนการวิเคราะห์บัญชีรายการ 
(Inventory Analysis) ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นกลาง 
(Midpoint) ทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อน โดยใช้โปรแกรม SimaPro 7.3.3 ด้วยวิธี IPCC 2007 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) ส าหรับโปรแกรม SimaPro เป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีความยืดหยุ่นใน
การเพ่ิมข้อมูลใหม่ ปรับปรุงฐานข้อมูลตลอดเวลา โดยแสดงผลในรูปแบบเชิงปริมาณและแผนภาพซึ่ง
ง่ายต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมก็ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องฐานข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลเป็น
ของต่างประเทศ ดังนั้นการเลือกใช้จึงต้องเลือกที่มีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับประเทศไทย 
 4. การตีความและการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม (Interpretation and 
Improvement Analysis) จะท าบนพื้นฐานของขอบเขตการศึกษา เป้าหมาย วัตถุประสงค์การศึกษา
ของการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยจะพิจารณาและทราบว่ากระบวนการใดส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดน าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการวิจัย 
 จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กส าหรับการผลิตชีวมวลชีวภาพ 
จ านวน 6 ชุดการทดสอบ และท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งจะ
แสดงผลในรูปของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon dioxide equivalent, CO2eq.) 
ผ่านโปรแกรม SimaPro V.7.3.3 ด้วยวิธี IPCC 2007 ในการประเมินผลการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาด
เล็กแบบกะโดยมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยการเพาะเลี้ยงทั้ง 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ การเพาะเลี้ยงใน
ห้องปฏิบัติการ และการเพาะเลี้ยงกลางแจ้ง 
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ภาพที่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาหร่ายแห้ง 1 กิโลกรัม ส าหรับการเพาะเลี้ยง

กลางแจ้งของชุดทดสอบท่ีมีปัจจัยที่มีความเหมาะสมต่อผลผลิตชีวมวลของแต่ละโครงการ 
 
 จากผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบ Cradle to gate ที่เกิดขึ้นหาก
พิจารณาค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อนต่อสาหร่ายแห้ง 1 กิโลกรัมของการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายกลางแจ้งส าหรับปัจจัยที่มีความเหมาะสมต่อผลผลิตชีวมวลของแต่ละโครงการ 
สามารถบ่งชี้ได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีความเหมาะสมต่อผลผลิตชีวมวลของแต่ละ
โครงการ เพ่ือพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด  และหาแนวทางในการลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากภาพที่ 2 ผลกระทบทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อนต่อสาหร่ายแห้ง 1 กิโลกรัม
ของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายกลางแจ้งชุดทดสอบการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดผลกระทบทางด้าน
ภาวะโลกร้อนมากที่สุด เท่ากับ 194.9 kgCO2 eq. ล าดับถัดมาคือ ชุดทดสอบรวม เท่ากับ 143.1 
kgCO2 eq. และชุดควบคุม เท่ากับ 68.9 kgCO2 eq. โดยการเพาะเลี้ยงชุดทดสอบอาหารชนิดใหม่ 
เกิดผลกระทบทางด้านภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 45.1 kgCO2 eq. 
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ภาพที่ 3 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาหร่ายแห้ง 1 กิโลกรัม ส าหรับการเพาะเลี้ยง

กลางแจ้งของชุดทดสอบท่ีมีปัจจัยที่มีความเหมาะสมต่อผลผลิตชีวมวลของแต่ละโครงการ 
 
 จากภาพที่ 3 ผลกระทบทางด้านภาวะโลกร้อนต่อหนึ่งกิโลกรัมของสาหร่ายแห้งในขั้นตอน
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายกลางแจ้งส าหรับปัจจัยที่มีความเหมาะสมต่อผลผลิตชีวมวลของแต่ละโครงการ 
จากการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนใหญ่มาจากการใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 0.22 – 0.79  รองลงมาเป็น
อาหารเลี้ยงสาหร่าย คิดเป็นร้อยละ 0.02 – 0.42 สาหร่ายจากห้องปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 – 
0.20 การขนส่ง และการปล่อยของเสียที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบสาเหตุอ่ืนๆ แต่การ
ทดลองที่มีการเติมคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดของเสียคิดเป็นร้อยละ 0.23 – 0.38 
 ในการประเมินผลกระทบทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่าย พิจารณาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น
หนึ่งในปัจจัยส าคัญส าหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสะสมน้ ามันของ
สาหร่าย อย่างไรก็ตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เติมเข้าไปเหล่านั้นสาหร่ายไม่ได้น ามาใช้ทั้งหมด โดย
พบว่าสาหร่าย 1 กิโลกรัมจะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 1.83 กิโลกรัม (Y. Chisti, 2007) ส าหรับ
คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนที่เหลือจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งผลกระทบทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อน
โดยตรง และค านวณปริมาณมีเทนเกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยอ้างอิงการค านวณจาก IPCC 2006 
(H.S. Eggleston et al, 2006) 
 การวิเคราะห์ผลการทดลองในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบ
ทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อนจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบกะที่มีการปรับเปลี่ยนปัจจัยการ
เพาะเลี้ยง ใน 2 กรณี คือ 
 กรณีที่ 1 สภาวะการทดสอบคงที่ โดยวิเคราะห์จากระยะเวลาการเพาะเลี้ยงที่ให้ผลผลิต
มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชุดควบคุม และชุดทดสอบส าหรับอาหารชนิดใหม่ ผลผลิต
สาหร่ายจากการเพาะเลี้ยงวันที่ให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับผลผลิตสาหร่ายวันสุดท้ายของการเพาะเลี้ยง 
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ส าหรับชุดทดสอบรวม, ชุดทดสอบการกวนผสมในแนวดิ่ง, ชุดทดสอบการเปิด-ปิดใบกวน และชุด
ทดสอบการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ ผลผลิตสาหร่ายจากการเพาะเลี้ยงวันที่ให้ผลผลิตสูงสุด คิดเป็น 
34%, 4%, 33% และ 50% ของวันสุดท้ายของการเพาะเลี้ยง 
 กรณีที่ 2 สภาวะการทดสอบคงที่ แต่ปรับเปลี่ยนชนิดของใบกวน การเพาะเลี้ยงด้วยใบพัด
ผลักดันน้ าใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 650 วัตต์ ซึ่งน้อยกว่าใบพัด 6 ใบถึงร้อยละ 50 (ใบพัด 6 ใบ ใช้
กระแสไฟฟ้า 1,278 วัตต์) แต่ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงด้วยใบพัดผลักดันน้ าน้อยกว่าใบพัด 6 ใบ 
ประมาณ 30% 
 ผลการวิเคราะห์ของผลกระทบทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อนจากการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
แบบกะที่มีการปรับเปลี่ยนปัจจัยการเพาะเลี้ยง ใน 2 กรณี แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบกะท

ปรับเปลี่ยนปัจจัยการเพาะเลี้ยง ใน 2 กรณ ี

กรณ ี
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2 eq.) 

ปกติ 
ระยะเวลาการเพาะเลีย้ง

ที่ให้ผลผลิตมากที่สดุ 
การปรับเปลี่ยน 

ชนิดใบกวน ชุดทดสอบ 
1. ชุดควบคุม      68.90       68.90       72.13  
2. ชุดทดสอบรวม     143.14       86.80      190.39  
3. ชุดทดสอบส าหรับอาหารชนิดใหม ่      45.12       45.12       41.51  
4. ชุดทดสอบการกวนผสมในแนวดิ่ง      47.83       43.53       54.48  
5. ชุดทดสอบการเปดิ-ปิดใบกวน      61.76       38.03       75.16  
6. ชุดทดสอบการเติมคาร์บอนไดออกไซด ์     194.92       89.70      249.83  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบกะที่มีการ
ปรับเปลี่ยนปัจจัยการเพาะเลี้ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงสาหร่าย 2. สภาพทาง
กายภาพของอ่างเพาะเลี้ยง 3. วิธีบริหารจัดการพลังงานในการผลักดันน้ า และ 4. การเติม
คาร์บอนไดออกไซด์ลงสู่อ่างเพาะเลี้ยง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการด าเนินการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายกลางแจ้ง และใช้โปรแกรม SimaPro V.7.3.3 ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้าน
การเกิดภาวะโลกร้อน จากการศึกษา พบว่า ชุดทดสอบการเติมคาร์บอนไดออกไซด์  เกิดผลกระทบ
ทางด้านการเกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ  194.92 kgCO2 eq. 
ต่อกิโลกรัมสาหร่ายแห้ง รองลงมา คือ ชุดทดสอบรวม , ชุดควบคุม, ชุดทดสอบการเปิด-ปิดใบกวน, 
ชุดทดสอบการกวนผสมในแนวดิ่ง และชุดทดสอบอาหารชนิดใหม่ มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับ 143.14, 68.9, 61.8, 47.8 และ 45.1 kgCO2 eq. ต่อกิโลกรัมสาหร่ายแห้ง ตามล าดับ 
 จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้า
ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายมีผลกระทบมากกว่าสาเหตุอ่ืนๆ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในงานวิจัยนี้ ควร
จะต้องมีวิธีจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าให้ลดลง แต่ยังสามารถให้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากขึ้น เพ่ือให้การ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านภาวะโลกร้อนน้อยลง 
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กิตติกรรมประกาศ  
 การจัดท างานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อนของ
ปรับเปลี่ยนปัจจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่าย” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ ให้การสนับสนุนและเอ้ือเฟ้ือสถานที่ส าหรับการท างานวิจัย 
ขอขอบพระคุณ ดร.โสภณ สิริศรัทธา เป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณากับผู้วิจัย ทั้งด้านข้อมูล ด้าน
วิชาการ และด้านเทคนิคต่างๆ ในการท าวิจัย ตลอดจนค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดีในการแก้ปัญหา
ตลอดการท างานวิจัย และขอบพระคุณ คุณณัฐพล วชิรโรจน์ เป็นอย่างสูง ส าหรับค าแนะน าในการ
ด าเนินงานวิจัย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สอนภาษามือส าหรับ
ผู้พิการทางการได้ยิน   2) เพ่ือทดสอบและหาประสิทธิภาพของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สอน
ภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือ
สอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน ผลการศึกษาพบว่า การประเมินอุปกรณ์เนื้อหาภาษามือ มี
ค่าเฉลี่ย (x̄ ) = 4.4 มีประสิทธิภาพมาก และจากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางด้านการได้ยินของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 
12 คน ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้
พิการทางการได้ยินก่อนเรียน คือ E1 โดยมี่ค่าเฉลี่ย (x̄ )  = 4.13 มีประสิทธิภาพมาก และ ผลการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้
ยินหลังเรียน คือ E2 โดยมี่ค่าเฉลี่ย (x̄ )  = 4.55 มีประสิทธิภาพมากที่สุด   การเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นค่าที่ได้ จากการศึกษาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือ
สอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน  พบว่า มีประสิทธิภาพตามสูตร  E1/E2  เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 80/80 คิดเป็นร้อยละ 82.5/91.04 
            ซึ่งสามารถน าไปใช้กับผู้พิการทางการได้ยินที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีการเปิดสอนผู้พิการ
ทางการได้ยินและน ามาแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนครูผู้สอนและล่ามภาษามือ 
 
ค าส าคัญ : อุปกรณ์สอนภาษามือ ภาษามือ ผู้พิการทางการได้ยิน   
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ABSTRACT 
 The research aimed 1) to design and develop the instrument for the hand 
language instruction for the hearing disabled and 2) to test and find out the efficiency 
of designing and developing the instrument in the study. The study found that the 
instrument for the hand language had an average of  (x̄ )=4.4, its efficiency was at a 
high level. The subjects used in the research were 12 students who were hearing 
disabled from the special education center, educational service area 10 of Ubon 
Ratchathani province.  An efficiency of designing and developing the instrument for 
the hand language instruction before learning (E1) averaged (x̄ ) =4.13, an efficiency of 
the instrument was at a high level.  The test result to find out the efficiency of the 
instrument in question after learning (E2) averaged ( x̄ )=4.55, an efficiency of the 
instrument was at the highest level.  The present study found that the designing and 
developing the instrument for the hand language instruction for the hearing disabled 
had an efficiency according to E1/E2. That is, it was found according to the set criterion 
of 80/80 (82.5/91.04%).  The instrument in the study can be used with the hearing 
disabled at the schools meant for the hearing disabled and can help solve the 
problems of scarcity of hand language teachers and interpreters. 
 
Keywords: Instrument for the Hand Language Instruction, Hand Language, Hearing 

Hisabled 
 

บทน า 
 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาหลักที่ส าคัญคือ ปัญหาการสื่อสารกับคน
ทั่วไป  ส าหรับคนที่หูตึงอาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารกับคนที่มีการได้ยินบ้าง  แม้จะใส่เครื่องช่วยฟัง
แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากระดับความบกพร่องทางการได้ยินของเด็กมีหลายระดับทั้งหูตึงและหูหนวก 
และประสิทธิภาพของเครื่องช่วยฟังที่ไม่เท่ากันอาจช่วยให้เด็กหูตึงได้ยินดีขึ้นบ้างเท่านั้น หรือ
แม้กระทั่งบางกรณีจะใช้การผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่อาจช่วยแก้ปัญหาให้เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถได้ยินได้ดีเท่าเทียมคนปกติ  โดยเฉพาะ คนหูหนวกนั้น  
จ าเป็นต้องเรียนรู้และใช้การสื่อสารด้วยภาษามือ  โดยถือว่าเป็นภาษาแรกของคนหูหนวก  และ
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง   แต่ภาษาที่สองนี้มีความจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคม  ซึ่งคนหูหนวกส่วน
ใหญ่มีปัญหากับภาษาที่สอง  คือ  มีพัฒนาการทางภาษาที่สองน้อยกว่าคนที่มีการได้ยิน  มีปัญหากับ
การอ่านและการเขียนเนื่องจากมีค าศัพท์ที่จ ากัด  ปัญหาในการสื่อสารเช่นนี้  ท าให้เกิดแนวคิดในการ
ช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องในการได้ยินให้ได้มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี[1] พัฒนาการ
ทางด้านภาษาและการสื่อสารถือเป็นหัวใจของพัฒนาการของเด็ก ซึ่งความบกพร่องทางการได้ยิน 
และความไม่เข้าใจความต้องการพ้ืนฐานของเด็กหูหนวกหรือหูตึง เปรียบเสมือนก าแพงขวางกั้น



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

   
 

 

102 

พัฒนาการทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญา และกีดขวางไม่ให้เด็กได้มีพัฒนาการจนเป็นศักยภาพ
นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีแนวโน้มในการต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว อีกทั้ง
ยังมักตกเป็นผู้ถูกรังแกหรือถูกใช้ความรุนแรง มีผลการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่มักอยู่ใน
ครอบครัวที่มีรายได้ต่ า และเมื่อโตขึ้นก็มักไม่ได้รับเข้าท างาน เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเด็กโดยตรง น่าตกใจที่เด็กหลายรายนอกจากจะ
ขาดโอกาสในการมีชีวิตที่ดีเพราะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้ว ยังต้องขาดโอกาสในการมีชีวิตที่
เป็นปกติ เพราะปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินสามารถส่งผลกระทบไปสู่ปัญหาการใช้ชีวิตด้าน
อ่ืนๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้น การแก้ไขปัญหาด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็ น
อย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะความบกพร่องทางการได้ยินถือเป็นความผิดปกติท่ีสามารถหลีกเลี่ยง ป้องกัน และ
สามารถรักษาได้ หรืออย่างน้อยที่สุด เทคโนโลยีปัจจุบันก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินบ้างไม่มากก็น้อย[2] ปัญหาของผู้บกพร่องทางการได้ยินไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ปัญหาการ
สื่อสารและภาษา  แต่ยังมีปัญหาทางอารมณ์อีกด้วย เด็กที่หูหนวกมาแต่ก าเนิดจะไม่มีโอกาสได้ยิน
เสียงของตนเอง  หรือเสียงสนทนาของบุคคลรอบข้างที่แสดงอาการยอมรับหรือไม่ยอมรับใน
พฤติกรรมต่างๆ จึงมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางอารมณ์ เด็กทารกที่หูหนวกแต่ก าเนิดจะรู้ สึกโดด
เดี่ยว  แยกตัว  ขาดสิ่งกระตุ้น และขาดการเชื่อมโยงระหว่างพ่อแม่และเด็ก  เนื่องจากการสื่อสาร
ไม่ได้รับการตอบสนองระหว่างเด็กหูหนวกและคนหูปกติ  ท าให้เด็กหูหนวกจะค่อยๆ แยกตัวออกมา
จากสังคมปกติและชอบที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้น  นอกจากนี้ เด็กจะพัฒนาอาการหวาดระแวง  
เนื่องจากเด็กหูหนวกมีความสามารถจ ากัดที่จะตรวจสอบเนื้อหาค าพูดและเจตนาในการแสดง
พฤติกรรมของผู้อ่ืน[3] เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินยังมีปัญหาในการปรับตัวทางสังคมกับคน
ปกติ เนื่องมาจากการสื่อสารกับผู้อ่ืนมีปัญหา จึงมีผลท าให้การแสวงหาความสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลง  
มิใช่ถดถอยหรือหลบหนีจากสังคม  และเมื่อวัดด้วยแบบทดสอบในเรื่องนี้ก็จะพบว่า  คะแนนของกลุ่ม
คนทั้งคนหูหนวกและหูตึงต่างก็มีคะแนนในระดับที่ต่ า  และมักไปชดเชยอย่างมากในการชอบเกาะ
กลุ่มกันเอง  และมักแสดงอาการก้าวร้าวทางสังคมอย่างชัดเจน  หากเด็กสามารถสื่อสารได้ดี  ปัญหา
ทางอารมณ์อาจลดลง  ท าให้เด็กสามารถปรับตัวได้  แต่ถ้าเด็กไม่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ดี  เด็กอาจ
เกิดความคับข้องใจ  ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กที่ต้องปรับตัวมากกว่าเด็กปกติ เด็กที่มีความฉลาด
อาจปรับตัวได้ดี  ส่วนเด็กที่ไม่ฉลาดจะมีปัญหาในการปรับตัวมากกว่า[4]สาเหตุที่ท าให้คนหูหนวกมี
ข้อจ ากัดในการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้จากผลการศึกษาเกี่ยวกับคนหูหนวกพบว่า คนหู
หนวกส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเรียน โดยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอ่าน การเขียนภาษาไทยและมี
ปัญหาเรื่องเวลาที่ใช้ในการเรียนในวิชาต่างๆ ซึ่งคนหูหนวกจะใช้เวลาเรียน หรือใช้เวลาในการท าความ
เข้าใจบทเรียนมากกว่าคนทั่วไปในเนื้อหาเดียวกัน ส าหรับสาเหตุของปัญหาดังกล่าว นอกจากจะเกิด
จากข้อจ ากัดในการรับรู้ของคนหูหนวกแล้ว สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของที่คนหูหนวก ซึ่งคนหูหนวกมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากคนทั่วไป 
กล่าวคือ วิถีชีวิตของคนหูหนวก หรือการมองโลกของคนหูหนวก คือการรับรู้ด้วยตาผ่านภาษามือ 
และมีการถ่ายทอดวิถีชีวิตโดยการเล่าเรื่องเป็นภาษามือจากความเป็นมาและปัญหาด้านสื่อการเรียน
การสอนส าหรับคนหูหนวก[5]  
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            ดังนั้น จากปัญหาที่พบดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
สร้างการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้ พิการทางการได้ยิน เพ่ือให้คนพิการ
ทางการได้ยินสามารถสื่อสารได้ชัดเจน  และช่วยให้ใช้ภาษามือสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  จากเหตุผลที่
กล่าวมาเบื้องต้นจึงมีความประสงค์จะท าการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้
พิการทางการได้ยิน  เพราะมีความสามารถช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สนใจ
ทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเก่ียวข้องกับงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน               
             2. เพ่ือทดสอบและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์สอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
                 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้คือ 
                 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือ จ านวน 5 คน คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสถานศึกษาท่ีมีคนพิการทางการได้ยินศึกษาอยู่             
            2.  ขอบเขตผู้ใช้งาน 
                 ขอบเขตผู้ใช้งานเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่สามารถรับฟังเสียงได้
เหมือนนักเรียนปกติ  ซึ่งอาจเป็นนักเรียนหูตึงหรือนักเรียนหูหนวกก็ได้ นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินมี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้คือ 
                 2.1  นักเรียนเด็กหูตึง หมายถึง นักเรียนที่มีการได้ยินเหลืออยู่บ้าง   สามารถได้ยินได้ไม่
ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังหรือไม่ก็ตาม  นักเรียนหูตึงจะมีระดับการได้ยินในหูที่ดีกว่าอยู่ระหว่าง         26-
89 เดซิเบล  ซึ่งคนปกติจะมีระดับการได้ยินอยู่ระหว่าง  0-25 เดซิเบล 
                2.2  นักเรียนหูหนวก หมายถึง นักเรียนที่สูญเสียการได้ยินในหูข้างที่ดีตั้งแต่ 90 เดซิเบล 
ขึ้นไปไม่สามารถได้ยินเสียงพูดดังอาจรับรู้เสียงบางเสียงได้จากการสั่นสะเทือน[6] 
 
วิธีการวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้เพ่ือ การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน โดยมีรายละเอียดการด าเนินการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
             1. เครื่องมือในการวิจัย 

            โดยการแสดงขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้
พิการทางการได้ยิน ดังนี้ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับ 
            ผู้พิการทางการได้ยิน 
 
      จากภาพที่  1  รวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เพื่อท าการ 
ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา และก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
ตามล าดับ 
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     2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
          ในการสร้างเครื่องมือของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน  
 

     

                  
                

                     
       

              

                
       

       

        /     

    

       

             

 
 
ภาพที ่2  กรอบแนวคิดของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์ 
 
       จากภาพที่ 2 ศึกษาส่วนประกอบและข้อมูลของอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ด าเนินการร่างแบบ
อุปกรณ์น าไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบตามขั้นตอนในวิธีการวิจัยเพ่ือท าการออกแบบ
อุปกรณ ์
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ 
 
       จากภาพที่ 3 ศึกษาส่วนประกอบของอุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ ในการศึกษาส่วนประกอบของ
ข้อมูลข้อความ บันทึกภาพเคลื่อนไหว และบันทึกเสียง น ามาท าการตัดต่อภาพ เสียง ข้อความ 
ออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้อง โลโก้ และคุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ ให้เป็นไฟล์คลิปสั้นกับไฟล์วีดีโอ
ต่อเนื่องแสดงผลออกมาจากคอมพิวเตอร์ 
 
     3. การแบ่งกลุ่มประชากร 
          ในการท าวิจัยในครั้งนี้สามารถแบ่งการประเมินคุณภาพโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือ ซึ่ งมี
รายละเอียดตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
           3.1 สร้างแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือ แบ่งการประเมินมีจ านวนทั้งหมด   8 
เรื่อง ดังนี้  เรื่องการทักทาย จ านวน 22 ข้อ เรื่องจ านวนนับ ตัวเลข จ านวน 11 ข้อ เรื่องเวลา จ านวน 
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9 ข้อ เรื่องวัน เดือน ปี จ านวน 10 ข้อ เรื่องค าถาม จ านวน 7 ข้อ เรื่องบุคคล จ านวน 13 ข้อ เรื่อง
ครอบครัว จ านวน 12 ข้อ และ เรื่องความสัมพันธ์ จ านวน 15 ข้อ รวมทั้งหมด จ านวน 99 ข้อ 
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงการประเมินเนื้อหาด้านภาษามือด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
 
        จากภาพที่ 4 ผู้วิจัยน าอุปกรณ์สอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยินให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ประสิทธิภาพ   ส่วนวิธีการแปรผลคือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  ร้อยละ (Percentage) แล้วใช้สถิติ T-test (Dependent Group) โดยเกณฑ์
ในการแปรความหมายมีดังนี้ 
   4.50 - 5.00  หมายถงึ  มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีประสิทธิภาพมาก  
  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีประสิทธิภาพปานกลาง 
   1.50 - 2.49  หมายถึง  มีประสิทธิภาพน้อย 
  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
       ซึ่งเกณฑ์ในการแปรความหมาย ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์นี้ทั้งหมดในงานวิจัย และท าการสรุปข้อมูล
การสร้างต้นแบบของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
 
     4. การก าหนดแผนการวิจัย 
             โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) ดังแสดงไว้ตามตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 วิธีด าเนินการทดลอง 
 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน อุปกรณ์ ทดสอบหลังเรียน 
ER T1 X T2 

 
 เมื่อ  ER  หมายถึง  นักเรียนที่มีความพกพร่องทางการได้ยิน 
        T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน  
        X   หมายถึง  การเรียนด้วยอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
        T2  หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 
 
     5.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 
จังหวัดอุบลราชธานี  
           กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่มีความพกพร่องทางการได้ยิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน 12 คน [8] 
 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน ได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ 2 ข้อ 
      1. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
            ผู้วิจัยได้น าอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการพัฒนานักเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตามความ
เหมาะสม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินเนื้อหาภาษามือด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ล าดับ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ผลของ

ประสิทธิภาพ 

1 การทักทาย 4.4 มาก 

2 จ านวนนับ ตัวเลข 4.7 มากที่สุด 

3 เวลา 4.4 มาก 

4 วัน เดือน ปี 4.2 มาก 

5 ค าถาม 4.6 มากที่สุด 
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 ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ผลของ

ประสิทธิภาพ 

6 บุคคล 4.4 มาก 

7 ครอบครัว 4.2 มาก 

8 ความสัมพันธ์ 4.4 มาก 

9 รวม 4.4 มาก 
 
   2.   ทดสอบและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์สอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
           การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเก็บคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบหลังเรียน สามารถสรุปผลการวิจัยดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 ดังนี้ [8] 
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์สอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
 

แบบทดสอบ จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย
x̄  

ประสิทธิภาพ 

ก่อนเรียน (E1) 12 40 82.5 4.13 มาก 
หลังเรียน (E2) 12 40 91.04 4.55 มากทีสุด 

 
       จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษา
มือส าหรับผู้พิการทางการได้ยินก่อนเรียน คือ E1 โดยมี่ค่าเฉลี่ย (x̄ ) = 4.13 มีประสิทธิภาพปานกลาง 
และ ตารางที่  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือ
ส าหรับผู้พิการทางการได้ยินหลังเรียน คือE1 โดยมี่ค่าเฉลี่ย (x̄ )= 4.55 มีประสิทธิภาพมาก สรุปได้ว่า
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยินมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ หลังจากที่นักเรียนได้ท าการศึกษาแล้วมาท าแบบฝึกหัดหลังเรียนผลการเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.42 ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนมีความสนใจเพ่ิมขึ้นในการเรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 80/80 คิดเป็นร้อยละ 82.5/91.04  
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ภาพที่ 5 แสดงการทดลองของนักเรียน 
 
        จากภาพที่ 5 ผู้วิจัยน าอุปกรณ์สอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยินไปใช้เป็นสื่อในการ
เรียนการสอนให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาและทดสอบหาประสิทธิภาพก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นค่าที่ได้ จาก
การศึกษาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน  พบว่า มี
ประสิทธิภาพตามสูตร  E1/E2  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนE1 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนE2 คิดเป็นร้อยละ 82.5/91.04 แสดงให้เห็นว่าสามารถน าไปใช้ส าหรับผู้พิการทางการ
ได้ยิน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผลของการพัฒนาการเรียนรู้ที่เข้าไปช่วยเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียน และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับไปเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือทบทวนเนื้อหาที่
ต้องการเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความต้องการของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความตื่นเต้น
โดยมีภาพเคลื่อนไหวประกอบ การอธิบายเนื้อหา ที่ส าคัญสามารถท าให้ผู้พิการทางการได้ยิน และ
ผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ตลอดเวลา จึงท าให้ผลงานของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษา
มือส าหรับผู้พิการทางการได้ยินมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่ างมาก การวิจัยนี้สามารถ
น าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
           ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นภาษามือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้
บกพร่องทางการได้ยินของ  ทักษิณา กล่อมเกลี้ยง บทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 85.00/87.87 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ .05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้[9] 
           ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากเรื่อง การพัฒนาแบบแบบทดสอบและแบบสอบถามมัล
ติมิเดียภาษามือส าหรับคนหูหนวกของ  จิตติมา บุญดีเจริญ การทดลองใช้แบบทดสอบถามมัลติมิเดีย
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ภาษามือกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปะศาตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 20 คน ที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง (Puposive 
Samples) จากนั้นน าผลคะแนนความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่ได้จากแบบทดสอบเอกสารและทดสอบ
แบบมัลติมิเดียวิเคราะห์สถิติ T-Test และวิเคราะห์ทัศนคติด้วยค่าเฉลี่ย และร้อยละ จากนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตงอย่างด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละ ผล
การศึกษาพบว่า แบบทดสอบและแบบสอบถามมัลติมิเดียภาษามือเรื่องโรคเอดส์ มีความเหมาะสม
ส าหรับคนหูหนวกโดยคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจากการท าแบบทดสอบมัลติมิเดียสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบที่เป็นเอกสาร และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดับ
มาก [10] 
            ผลการศึกษาค้นคว้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทยชุดค าศัพท์ด้าน
สุขภาพหมวดอาการของโรคและอาการแสดงของโกเมศร์ สุนันทเกษม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 
20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) 
สื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นคือ สื่อมัลติมีเดีย ภาษามือไทย ชุดค าศัพท์ ด้านสุขภาพ หมวดอาการของโรค
และอาการแสดง (2) แบบประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียที่ผู้ศึกษาได้
พัฒนาขึ้น (3) แบบวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรียนสื่อมัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นลักษณะสื่อมัลติมีเดียแบบมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Multimedia) สามารถน าเสนอสื่อภาษามือได้อย่างหน้าสนใจและเข้าใจได้ดี ด้วยเนื้อหา
ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งใช้เทคนิคการน าเสนอท่ีออกแบบดีและตรงตามความต้องการของผู้ใช้สื่อ[11]  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
                 1.1  ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษามือในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจได้ 
                 1.2  ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 
                  1.3  ผู้ศึกษางานวิจัยสามารถน าผลงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยินเพ่ิมเติมอีกต่อเนื่องได้ 
            2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                 เพ่ือให้เกิดการวิจัยการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน ให้มีความต่อเนื่องผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
                 2.1  ควรมีการสร้างเนื้อหาภาษามือของเล่มอ่ืนๆอีกต่อไป เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องใน
การเรียนรู้ 
                 2.2  ควรมีการสร้างเนื้อหาภาษามือเป็นประโยคต่างๆ เช่น ประโยคค าถาม ประโยค
บอกเล่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
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                 2.3  การท าการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส าหรับผู้พิการทางการ
ได้ยินควรมีการเพ่ิมภาษาอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 ระบบสารสนเทศของการวางแผนและควบคุมการผลิต ได้พัฒนาระบบเพ่ือการวางแผนและควบคุมการผลิต

หลักของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากการศึกษาการท างานแบบเดิม ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานวางแผน มี
ข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนการผลิตไม่ครบ พบว่ายังขาดข้อมูลที่ควรน ามาใช้ประกอบการวางแผน ได้แก่ ข้อมูลด้าน
ก าลังการผลิตของเครื่องจักรแต่ละเครื่องจักร ข้อมูลเวลาการตั้งค่าเครื่องจักรเริ่มต้นก่อนการผลิต ซึ่งจากการวาง
แผนการผลิตแบบเดิมใช้ความสามารถและความช านาญของผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน อีกทั้งการค้นหาหรือแก้ไขขอ้มลู
ใช้เวลาค่อนข้างนานในแต่ละครั้ง โดยผู้วิจัยได้เลือกรายละเอียดข้อมูลจากแผนการผลิตเดิมส่วนหนึ่ง และเพ่ิมข้อมูลที่
มีความจ าเป็นต่อการวางแผนการผลิตเพ่ิมขึ้น เพ่ือน ามาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการผลิตในระยะสั้น  
 
ค าส าคัญ : การผลิต การวางแผนการผลิต ระบบวางแผนการผลิต 

 
ABSTRACT 

 The main Production Planning and Controlling system of  Textitle industry has been developed by 
Information System. From the research of the traditional workflow, there are some missing information 
required for the operation planning which are Machine capacity and Initial configuration Value.Moreover, 
specific accomplishments and experience are essential and those elements can lead to the lateness in each 
planning, searching, and adjusting information. Regrading these important factors, the researcher has chosen 
part information of the typical production adding with more related detail  that are necessary for production 
planning. The purpose is to develop a quick production planning information system  
 

Keywords: Production, Production Planning, Systems of Production Planning 
 

บทน า 
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 การตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ให้
ผู้ประกอบการต้องพัฒนาการผลิต เพ่ือตอบสนองรูปแบบความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว (สรพัฒน์ 
โพธิฌานนนท์และก าพล หวังเลิศสกุลชัย, 2547) การพยากรณ์เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อการวางแผน เพราะ
การวางแผน คือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือวางแผนเกี่ยวกับ การจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร และ
บุคลากรที่มีความสามารถมาผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
การพยากรณ์เพ่ือให้ทราบสิ่งต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อการวางแผนไว้ก่อนจึงเป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตาม
แผนมีความส าเร็จตามความต้องการได้มากขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่องที่จะ
ท าได้ยากมาก และในบางกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้เนื่องจากความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้านั้นไม่คงที่ 
การพยากรณ์ของบริษัทกรณีศึกษาเป็นการพยากรณ์โดยใช้ความช านาญ จึงได้ท าการตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ์แบบเก่า ยกตัวอย่าง ข้อมูลค่าพยากรณ์ลูกค้ารายหนึ่งในปีพ.ศ. 2557 และ ปีพ.ศ. 2558 พบว่า 

 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงค่าคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์แบบเก่า 

 
 ข้อมูลปี พ.ศ. 2557 ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 
ABS Error (Naive) 154,584 161,329 
ABS Error (Simple Moving Average) 109,661 214,343 
ABS Error (Weighted Moving Average) 126,607 174,041 
ABS Error (Simple Exponential Smoothing) 132,388 182,559 
ABS Error (Exponential Smoothing) 82,257 149,012 

 
 จากตารางข้างต้นพบว่า การพยากรณ์แบบเก่ามีค่าคลาดเคลื่อนมาก ท าให้สินค้าคงคลังมี
ปริมาณมากขึ้น และยังส่งผลต่อการวางแผนการผลิต เมื่อพบปัญหาด้านการพยากรณ์แล้วนั้น จึงมา
ศึกษากระบวนการวางแผนการผลิตของโรงงาน ในเรื่องของการวางแผนตารางการผลิตหลัก (Master 
Production Schedule : MPS) ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1  ภาพแสดงตัวอย่างการวางแผนการผลิต 

 
 จากกระบวนการวางแผนการผลิตของโรงงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถจ าลองแบบ
ขั้นตอนการท างานของระบบ ผ่านแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ซึ่งเป็น
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เครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ ระบุ
แหล่งก าเนิดของข้อมูล การไหลของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 
ได้ดังภาพที ่2  

 
 

ภาพที่ 2  แสดง Data Flow Diagram การวางแผนการผลิตแบบเดิม 
 

 จากภาพที่ 2 พบว่ามีข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนการผลิตไม่ครบ พบว่ายังขาดข้อมูลที่ควรน ามาใช้
ประกอบการวางแผน ได้แก่ ข้อมูลด้านก าลังการผลิตของเครื่องจักรแต่ละเครื่องจักร ข้อมูลเวลาการตั้งค่าเครื่องจักร
เริ่มต้นก่อนการผลิต ซึ่งจากการวางแผนการผลิตแบบเดิมส่วนใหญ่ใช้ความสามารถและความช านาญของผู้เชี่ยวชาญใน
การวางแผน การค้นหาหรือแก้ไขข้อมูลใช้เวลาค่อนข้างนานในแต่ละครั้ง และใช้เวลามากในการด าเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะจัดท าระบบสารสนเทศขึ้นเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
น าข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่งมาเป็นกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยได้เลือกเอาข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า และข้อมูลจากการ
ขายสินค้า มาท าการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้า และน าขั้นตอน
การวางแผนการผลิตมาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขึ้น โดยมีรายละเอียดข้อมูลจากแผนการผลิตเดิม
ส่วนหนึ่ง และจะเพ่ิมข้อมูลที่มีความจ าเป็นต่อการวางแผนการผลิตเพ่ิมขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการผลิตในระยะสั้น และช่วยลดระยะเวลาการท างานใน
ขั้นตอนการวางแผน 
 

วิธีการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการผลิต จากขั้นตอนข้างต้น

ผู้จัดท าจึงได้ใช้ผังงานระบบ (Flow  Chart)  ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนการท างานของระบบ  โดยแสดงถึงการท างานของระบบ
จากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งแสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  แสดงผังงานระบบ (Flow Chart) การด าเนินงานการวางแผนการผลิต 
 
 1.1  ศึกษาเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการผลิต (สุภาพร, 2555) ได้
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแผนการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ  ระบบพัฒนาขึ้นในลักษณะวินโดว์แอพพลิเคชั่น โดยใช้
โปรแกรมไมโครซอฟวิชวลสตูดิโอ 2008 และภาษา VB.NET ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลไมโครซอฟเอสคิวแอล เซอร์
เวอร์ 2008 
 1.2  รวบรวมข้อมูลและศึกษาระบบงานเดิม ขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายวางแผนการผลิตแบบเดิม ดัง
ภาพที ่2 

จากภาพที่ 2  สามารถสรุปข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานของฝ่ายวางแผนได้ดังนี้ 
 1.2.1  การค้นหาข้อมูลและการแกไ้ขข้อมูลท าได้อย่างล าบาก 
 1.2.2  การบริหารจัดการแผนการผลิตเครื่องจักร ไม่สะดวกเนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลตาราง
การผลิตตามชว่งเวลาที่ต้องการได้เพราะโดยปกติใช้วิธีการประมาณการ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการก าหนดแผนการ
ผลิต 
 1.2.3  เวลาในการจดัเตรียมข้อมูลแผนการผลิตหลักที่รับมาจากฝ่ายการตลาด ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 
ชั่วโมง 
 1.2.4  เวลาในการน าข้อมูลแผนการผลิตหลักมาวางแผน ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
 1.2.5  เวลาในการติดตามผลการผลติ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาท ี
 1.3  วิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามที่ผู้จัดท าได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็น
การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  สามารถสรุปสภาพปัญหาต่างๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิต โดย
จะยกตัวอย่างข้อมูลของสินค้า A ของบริษัทกรณีศึกษาได้ดังนี้ 
1.3.1  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความต้องการซื้อจริง (Actual Production)กับความต้องการซื้อที่ผู้ผลิตพยากรณ์ 
(Target Production) ดังภาพที่ 5 

รวบรวมข้อมูลและศึกษาระบบงานเดิม 

สร้างและพัฒนาระบบ 
 

วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ขั้นตอนการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการผลิต 

ศึกษาเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการผลิต 
 

ทดสอบ 
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ภาพที่ 5  เปรียบเทียบตวัเลขพยากรณ์กับการขายจริงในแต่ละเดือน 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบตัวเลขจากค่าการพยากรณ์ยอดขายกับการขายจริงในแต่ละเดือนพบว่า ปริมาณจาก
ค่าการพยากรณ์ค่อนข้างสูงกว่าปริมาณการขายจริงในเกือบทุกเดือน โดยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปการพยากรณ์จะส่งผล
กระทบต่อรายการสินค้า ท าให้เกิดการสต็อกสินค้ามากเกินไป โดยผู้ที่ให้ข้อมูลส าคัญมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ ผู้ที่
มีอ านาจและเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ 
 แนวทางการแก้ไขการวางแผนการผลิต  จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากโรงงานกรณีศึกษา ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบในการวางแผนการผลิตมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้ ระบบการวางแผนการผลิต โดยต้องครอบคลุม
ปัจจัยต่างๆ  เพ่ือน ามาเป็นเครื่องช่วยในการวางแผนการผลิต ให้เกิดความแม่นย า รวดเร็ว เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
 1.4  สร้างและพัฒนาระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและควบคุมการผลิต
นั้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยในการผลิตดังนี้ 
 1.4.1  เวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 14.2  ก าลังการผลิต (Capacity) คือ ขีดความสามารถของเครื่องจักร ในการผลิตผลผลิตต่อหน่วยเวลา 
ในที่นี้หน่วยเวลาเปน็นาท ี
 1.4.3  เวลาการปรับตั้ง/จัดเตรียมเครื่องจักร (Setup Time) คือ เวลาที่ใช้ในการเตรยีมความพร้อมก่อน
ท างาน เช่น เตรียมเครื่องจักรก่อนเริ่มท าการผลิต 
 ซึ่งภาพรวมของกระบวนการออกแบบระบบสารสนเทศรายละเอียด ดงัภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6  แสดง Data Flow Diagram การวางแผนการผลิตแบบใหม ่
 

 จากภาพที่ 6  เป็นภาพรวมกระบวนการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและควบคุมการผลิต 
ส าหรับงานวิจัยนี้จะเน้นขอบเขตการท างานในส่วนของการวางแผนตารางการผลิตตามค าสั่งซื้อเท่านั้น ได้แบ่งขั้นตอน
การออกแบบระบบ ดังนี้ 
 1)  การรับข้อมูล คือ ค าสั่งซื้อที่ได้มาจากฝ่ายการตลาด จะมีข้อมูลหลักที่ต้องการ ประกอบด้วย เลขที่
เอกสาร ชื่อลูกค้า รหัสสินค้า ยอดสั่งซื้อ ก าหนดส่งงาน รายละเอียดสินค้า รหัสเครื่องจักรที่ต้องการให้ท างานนั้น  ๆ
 2)  การประมวลข้อมูลเบื้องต้น คือการน าข้อมูลการสั่งซื้อมาประมวล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ น าเลขที่เอกสาร
มาจัดล าดับการผลิตคือ มาก่อนท าก่อน จากนั้นจึงน าข้อมูลจากเลขที่เอกสาร (ข้อมูลยอดสั่งซื้อ) มาท าการค านวณหา
ระยะเวลาการท างาน โดยจะค านวณจากการน า (ยอดสั่งซื้อ/ Capacity ของเครื่องจักรที่จะใช้ท างาน) + Setup Time
ของเครื่องจักรที่จะใช้ท างาน  
 3)  การเปรียบเทียบผลการวางแผนการผลิต โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวางแผนการผลิต และการด าเนินการ
ผลิตจริงมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือรายงานให้เห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการผลิต และน าข้อมูลไปพัฒนาการผลิตใน
อนาคตต่อไปได้ 
 2.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ควรม ีจากการผลิตแบบเดิม ยังขาดในส่วนการ
ควบคุมและติดตามการผลติ และข้อมูลที่จะช่วยในการสนบัสนนุการตัดสินใจในการวางแผนการผลิตยังมีไม่เพียงพอ 
และส่วนที่ควรเพ่ิมเพ่ือให้ระบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือ ส่วนที่ชว่ยให้เกิดการวางแผนการผลิตในระยะยาวได้ 
 2.1  รายงานการพยากรณ์ เพ่ือรายงานถึงความต้องการที่จะเกดิขึ้นในอนาคต โดยการพยากรณ์นั้น จะ
พยากรณ์เป็นรายเดือน โดยการเพ่ิมขึ้นของค่าการพยากรณ์จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามช่วงเวลาที่เคลื่อน
ไปในอนาคต  
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 2.2  ขั้นตอนการด าเนินงานการพยากรณ์ ดังภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7  แสดงผังงานระบบ (Flow Chart) การด าเนินงานการพยากรณ ์
 

 2.3  ขั้นตอนการสร้างรูปแบบเพ่ือการพยากรณ์ เนื่องจากการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย จะมีการสั่งสินค้า
หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงเป็นต้องแยกสัดส่วนเป็น 1. ชนิดของถุง และถุงแต่ละชนิดก็มีการสั่งซื้อขนาดแตกต่างกัน
ไป ท าให้ต้องแยกสัดส่วนอีกเป็น 2. ขนาดของถุง ในที่นี้ได้ท าการพยากรณ์ทั้งหมด 70 รายลูกค้าใหญ่ โดยจะสร้าง
รูปแบบเพ่ือการพยากรณ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เทคนิคการพยากรณ์ที่
เหมาะสมที่สุด ก็คือ ผลลัพธ์ที่เหมาะที่สุด ที่จะน าไปใช้ในการวางแผนระยะยาวในอนาคตต่อไป โดยมีรายละเอียดการ
สร้าง ดังนี้ 
 

น าข้อมูลจากการส่งมอบของลูกค้าแต่ละราย มาแยกสัดส่วน ดังนี้ 1.ชนิดของถุง 2.ขนาดของถุง 

เลือกค่าพยากรณ์ท่ีดีที่สุดจากการพยากรณ์ท้ังหมด 4 แบบ 

น าข้อมูลย้อนหลังจากยอดส่งมอบจริง มาพยากรณ์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม minitab 16 
(Moving Average, Single Exponential, Double Exponential, Winter’s Method 

) 

หาค่าสัดส่วนการขายรายลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น สัดส่วนเพื่อพยากรณ์เดือนมกราคมปี2559 
ขนาด A  =  (ยอดสั่งขนาด A มกราคม2557) + (ยอดสั่งขนาด A มกราคม2558) 
                      (ยอดสั่งรวมมกราคม 2557) + (ยอดสั่งรวมมกราคม 2558) 

รวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากยอดส่งมอบจริง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2558 

เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ระหว่างค่าที่ได้จากโปรแกรมมินิแทบกับค่าท่ีได้จริง 

ขั้นตอนการพยากรณ์ 
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ภาพที่ 8  แสดงหน้าต่างการค านวณหาค่าพยากรณ์ 

 

 
 
ภาพที่ 8 (ต่อ)  แสดงหน้าตา่งการค านวณหาค่าพยากรณ์ 
 

 
 
ภาพที่ 8 (ต่อ)  แสดงหน้าตา่งการค านวณหาค่าพยากรณ์ 
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ภาพที่ 8 (ต่อ)  แสดงหน้าตา่งการค านวณหาค่าพยากรณ์ 

 

 
 
ภาพที่ 8 (ต่อ)  แสดงหน้าตา่งการค านวณหาค่าพยากรณ์ 
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ภาพที่ 8 (ต่อ)  แสดงหน้าตา่งการค านวณหาค่าพยากรณ์ 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษากระบวนการท างานของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดในส่วนงานวาง
แผนการผลิต สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและควบคุมการผลิต 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio .NET (2015) มาเป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างระบบการวางแผนการผลิต ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการดังกล่าวเพ่ือช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความล่าช้าในการ
ท างาน 
 โดยผลจากการสร้างรูปแบบเพ่ือการพยากรณ์ จากการสุ่มข้อมูลตัวเลขจากการพยากรณ์ และจากการขายจริง
ของลูกค้าจ านวน 20 รายลูกค้า เป็นดังภาพที่ 9 

 
 
ภาพที่ 9  กราฟเปรียบเทียบตัวเลขพยากรณ์กับการขายจริงของลูกค้า 20 ราย 
 
 กราฟเปรียบเทียบตัวเลขพยากรณ์กับการขายจริงของลูกค้า 20 รายพบว่า ปริมาณจากค่าการพยากรณ์และ
ปริมาณการขายจริงของลูกค้าทั้ง 20 ราย นั่นมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจะสามารถน าการ
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พยากรณ์ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และยังสามารถลดการสต็อก
สินค้ามากเกินความจ าเป็นได้ในอนาคตอีกด้วย 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและควบคุมการผลิต โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 
.NET (2015) 

1. ระบบการจัดการฐานข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตจากหนว่ยงานภายใน
ของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือโรงงานกรณีศึกษา จากการศึกษาข้อมูล สามารถสรปุออกมาเป็นแผนภาพที่ 10 

 
 

ภาพที่ 10  แสดงแผนภาพแสดงการรับ-สง่ข้อมูลของฝ่ายวางแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 จากภาพที่ 10  การศึกษาฐานข้อมูลที่น ามาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนของโรงงานกรณีศึกษาใน
ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ายังไม่มีการน าข้อมูลด้านความสามารถของเครื่องจักร เวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
เวลาการปรับตั้ง/จัดเตรียมเครื่องจักรก่อนที่จะเริ่มผลิต มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนการผลิต 
 2.  แบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ   
2.1  การรับข้อมูลเพ่ือการวางแผนการผลิต ดังภาพที่ 11 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11  แสดง Data Flow Diagram การรับค าสั่งซื้อ 
 
 

ฝ่ายการตลาด 

ข้อมูลสินค้า รับค าสั่งซื้อ 

แผนพยากรณ์การขาย ข้อมูลค าสั่งซื้อ 

ฐานข้อมูลสนิค้า 
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2.2  การค านวณข้อมูลประกอบการวางแผน ดังภาพที่ 12 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12  แสดง Data Flow Diagram การรับค าสั่งซื้อ 
 
2.3  การรบัข้อมูลการผลติที่เกิดขึ้นจริง ดังภาพที่ 13 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13  แสดง Data Flow Diagram การรับข้อมูลการผลิตที่เกิดขึน้จริง 
  
 3.  การออกแบบหน้าจอการท างาน เนื่องจากเป็นสว่นงานที่ต้องใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน เพ่ือการรับข้อมูลน าเข้า 
แสดงข้อมูลต่างๆ  รวมถึงการบันทึกข้อมูลต่างๆ  ลงในฐานข้อมูลของระบบ โดยการออกแบบหน้าจอการท างานของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและควบคุมการผลิตนั้นมีรายละเอียดการออกแบบ ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที ่2  หน้าจอการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและควบคุมการผลิต 
 

Login 1.  ฝ่ายวางแผน  
2.  ฝ่ายผลิต  

Data Input 1.  การรับรายละเอียดสินค้าจากค าสั่งซื้อ 
2.  การรับข้อมูลผลการผลิต 

Reporting Design 1.  รายงานแผนการผลิตประจ าวัน 
2.  รายงานการผลิตที่เสร็จสิ้นในแต่ละวัน 
3.  รายงานผลเปรียบเทียบแผนกับการด าเนินงานจริง 

 

ข้อมูลสินค้า ค านวณวันเวลาสิ้นสุดผลติ 
 

ค านวณวันเวลาเริม่ผลิต 
ข้อมูลระยะเวลาการผลิต 

ฐานข้อมูลสินคา้ 

ฐานข้อมูลสินคา้ 

ข้อมูลเวลาเริม่ผลิต 

การวางแผนการผลติ 

ข้อมูลระยะเวลาการผลิต 

ฝ่ายผลิต 
ข้อมูลผลการผลติ 

 

รับผลการผลติ 

ฐานข้อมูลผลการผลติ ฐานข้อมูลสินคา้ 
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ภาพที่ 14  แสดงหน้าจอการท างาน 
 

 
 
ภาพที่ 14 (ต่อ)  แสดงหน้าจอการท างาน 

 

 
  
ภาพที่ 14 (ต่อ)  แสดงหน้าจอการท างาน 
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ภาพที่ 14 (ต่อ)  แสดงหน้าจอการท างาน 

 

 
 
ภาพที่ 14 (ต่อ)  แสดงหน้าจอการท างาน 
 

 
  
ภาพที่ 14 (ต่อ)  แสดงหน้าจอการท างาน 
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 4.  การประเมินความพึงพอใจ รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจสามารถแยกตามหวัข้อต่างๆ  ได้ดังนี้ 
 4.1  หวัข้อการป้อนข้อมูลเข้าระบบ 
 
ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลและผลการประเมินระบบในหัวข้อการป้อนขอ้มูลเข้าระบบ 
 

ข้อที่ 1  การป้อนข้อมลูเข้าระบบ 
มากที่สุด 

(%) 
มาก 

 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย 
ที่สุด 
(%) 

ค่าเฉลี่ย 

1.1  ความสะดวกในการป้อนข้อมูลเข้า
ระบบ 

20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 4.20 

1.2  การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการป้อน
ข้อมูลเข้าระบบ 

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 4.00 

1.3  ความครบถว้นของข้อมลูในการป้อน
ข้อมูลเข้าระบบ 

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 4.00 

1.4  ความเหมาะสมของวิธีการป้อนข้อมลู
เข้าระบบ 

60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 4.60 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 4.20 
  
 4.2  หวัข้อการค้นหาและการประมวลผลข้อมูล 
 
ตารางที่ 4  แสดงข้อมูลและผลการประเมินระบบในหัวข้อการค้นหาและการประมวลผลข้อมูล 
 

ข้อที่ 2  การค้นหาและการประมวลผล
ข้อมูล 

มากที่สุด 
(%) 

มาก 
 

(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย 
ที่สุด 
(%) 

ค่าเฉลี่ย 

2.1  ความสะดวกในการค้นหาข้อมลูที่
ต้องการ 

40.00 0.00 60.00 0.00 0.00 3.80 

2.2  ความง่ายในการค้นหาข้อมลูที่ตอ้งการ 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 4.20 
2.3  ความครบถว้นถูกตอ้งของข้อมูลทีไ่ด้
จากการค้นหา 

80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 4.80 

2.4  ผลลัพธจ์ากการประมวลผลข้อมลูตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

40.00 20.00 40.00 0.00 0.00 4.00 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 50.00 20.00 30.00 0.00 0.00 4.20 
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 4.3  หวัข้อการรายงานผล 
 
ตารางที่ 5  แสดงข้อมูลและผลการประเมินระบบในหัวข้อการรายงานผล 
 

ข้อที่ 3  การรายงานผล 
มากที่สุด 

(%) 
มาก 

 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย 
ที่สุด 
(%) 

ค่าเฉลี่ย 

3.1  เนื้อหาครบถ้วนตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

40.00 60.00 0.00 0.00 0.00 4.40 

3.2  มีขนาดและรปูแบบตัวอกัษรที่
เหมาะสม 

20.00 40.00 40.00 0.00 0.00 3.80 

3.3  มีหัวข้อครอบคลุมตามความตอ้งการ
ของผู้ใช้งาน 

60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 4.60 

3.4  มคีวามรวดเร็วในการแสดงผลรายงาน 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 4.80 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 50.00 40.00 10.00 0.00 0.00 4.40 

 

 4.4  หวัข้อภาพรวมของระบบ 
 
ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลและผลการประเมินระบบในหัวข้อภาพรวมของระบบ 
 

ข้อที่ 4  ภาพรวมของระบบ 
มากที่สุด 

(%) 
มาก 

 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย 
ที่สุด 
(%) 

ค่าเฉลี่ย 

4.1  ความสอดคล้องกับการท างานของ
ระบบกบัการปฏิบัติงาน 

20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 4.20 

4.2 ความสวยงามในการออกแบบรูปแบบ
ต่างๆ  ของระบบ 

20.00 40.00 40.00 0.00 0.00 3.80 

4.3  ความสะดวกต่อการใช้งาน 60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 4.60 
4.4  ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการลดเวลาใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

4.5  การรักษาความปลอดภยัของระบบ 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 4.00 
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ตารางที่ 6 (ต่อ)  
 

ข้อที่ 4  ภาพรวมของระบบ 
มากที่สุด 

(%) 
มาก 

 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย 
ที่สุด 
(%) 

ค่าเฉลี่ย 

4.6  ประสิทธภิาพการท างานโดยรวมของ
ระบบ 

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 5.00 
 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 33.33 60.00 6.67 0.00 0.00 4.23 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ระบบสารสนเทศของการวางแผนและควบคุมการผลิต กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งหนึ่ง ช่วย
ให้การท างานของพนักงานฝ่ายวางแผนการผลิตมีความแม่นย า สะดวกมากขึ้น และสามารถลดระยะเวลาการท างานได้  
 จากผลการประเมินแบบสอบถาม โดยให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงานวางแผนการผลิตมา
ทดสอบการใช้ระบบจ านวน 5 คน และสามารถสรุปตามหัวข้อการประเมินได้ดังนี้ 
1.  หวัข้อการป้อนข้อมูลเข้าระบบ 
 - การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบในหวัข้อการป้อนข้อมูลเข้าระบบ พบว่าผู้ประเมินสว่นใหญ่ ร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในหัวข้อการป้อนข้อมูลเข้าระบบในระดับ
มาก (4.20) 
2.  หวัข้อการค้นหาและการประมวลผลข้อมูล 
 - การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบในหวัข้อการค้นหาและการประมวลผลข้อมูล พบว่าผู้ประเมินสว่น
ใหญ่ ร้อยละ 50 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบในหวัข้อการค้นหาและการประมวลผลข้อมูลในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.20) 
3.  หวัข้อการรายงานผล 
 - การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบในหวัข้อการรายงานผล พบว่าผู้ประเมินสว่นใหญ่ ร้อยละ 50 มีความ
พึงพอใจโดยรวมต่อระบบในหวัข้อการรายงานผลในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.40) 
4.  หวัข้อภาพรวมของระบบ 
 - การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบในหวัข้อภาพรวมของระบบ พบว่าผู้ประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 มี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบในหัวข้อภาพรวมของระบบในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (4.23) 
 

กิตติกรรมประกาศ  
  งานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศของการวางแผนและควบคุมการผลิต ส าเร็จลุล่วงด้วยดีก็ด้วยความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์วันชัย แหลมหลักสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย 
รุ่งเรืองอนันต์ ซึ่งเป็นกรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา ในการท าวิจัยฉบับนี้ที่กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาที่มี
ประโยชน์ รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  นอกจากนี้ทางวิจัยขอขอบคุณ นายพสิษฐ์ พิเชียรสุนทร นายกษิติ ณัฐกัณต์ 
และนายเฉลิมฤทธิ์ ปะติเพนัง ที่ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมพร้อมอธิบายการท างานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการท าวิจัย
ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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 ทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการทุกท่านที่ได้ ประสิทธิ์
ประสาทวชิาความรู้ต่าง ๆ  ให้แก่ผู้วิจัยจนสามารถท ารายงานนี้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ี
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของการติดตั้ง
ระบบเพ่ือลดก้ามะถันในน้้ามันดีเซลของโรงกลั่นน้้ามันฝาง การศึกษานี้เป็นการวิจัยเอกสาร และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางการเงิน เช่น การคิดค่าส่วนลดกระแสเงินสด  

ผลการศึกษาพบว่าโครงการนี้เป็นโครงการปรับปรุงเครื่องจักรเพ่ือให้การผลิตน้้ามันของ
โรงงานมีคุณภาพดีขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยราคาต่อหน่วยนั้นได้ก้าหนดโดยใช้ราคา
น้้ามันเฉลี่ยของผู้ค้าน้้ามันรายใหญ่ของประเทศ 2 รายได้แก่ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และ บริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และก้าหนดปริมาณขายให้เท่ากับ
ปริมาณที่สามารถผลิตได้คือ 1,400 บาร์เรลต่อวัน และมีจ้านวนวันท้างานในแต่ละปีจ้านวน 235 วัน
ต่อปี มูลค่าการปรับปรุงเครื่องจักรมีจ้านวน 300 ล้านบาท โดยใช้เวลาในการปรับปรุงจ้านวน 2 ปี 
และมีค่าบ้ารุงรักษาระบบและเครื่องจักรรายปี คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดขาย และมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 2 ต่อปี ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงการ
ผลิตที่ใช้จ้านวนบุคลากรและทรัพยากรเท่าเดิมในการด้าเนินการ จากยอดก้าไรสุทธิรวมในช่วง 16 ปี
ของโครงการ มีจ้านวนเงิน  787,404,711.23 บาท เมื่อน้ามาวิเคราะห์ NPV ที่อัตราดอกเบี้ย 3.62% 
จะได้คา่ NPV ที่ 487,536,417.95 บาท เมื่อน้ามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ IRR แล้วพบว่า IRR ของ
โครงการนี้คือ 20.57% ซึ่งสูงกว่าอัตรากลางของธนาคารไทยในปัจจุบัน ที่ 7.84% สรุปได้ว่าโครงการ
นี้มีความคุ้มค่าในการลงทุน 

ค้าส้าคัญ :  ความคุ้มค่าโครงการ  น้้ามันดีเซลก้ามะถันต่้า  โรงกลั่นน้้ามันฝาง 
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ABSTRACT 
 The main objective of this study is to assess the financial value in installation 
of Low Sulfur System in diesel of Fang refinery.  This is a documentary research, the 
data was analyzed by financial tools such as Discounted Cash Flow.  
 The findings were the program is used to improve the oil production of plants 
with improved quality to comply with international standards. The price per unit is 
determined using an average oil price of the 2 oil major's producer; PTT Public 
Company Limited  and Bangchak Petroleum Public Company Limited as of September 
30, 2559 and set the volume sold equal to the amount that can be produced of 1,400 
barrels per day. The number of working days were 235 days a year.  The amount of 
improving machinery was 300 million baht with duration of two years and the 
maintenance of systems and machines was  3 percent of total sales annually, increased 
by 2 percent per year, there was no other operating cost increased due to a renovation 
project to produce the same number of personnel. The net profit in  16 years of the 
project amounted to 787,404,711.23 Baht when analyzed NPV at an interest rate of 
3.62% is the NPV is 487,536,417.95 Baht.  When analyzed by IRR found that IRR of the 
project is 20.57% which is higher than the rate of the Central Bank of Thailand currently 
7.84%. So this project is worth to invest. 
 
Keywords: Worthy Project, Low Sulfur Diesel, Fang Oil Refinery. 
 

บทน้า 
 กรมการพลังงานทหาร ประสบปัญหาเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้้ามันดีเซล ที่มีค่า
ก้ามะถันเกินเกณฑ์มาตรฐาน การควบคุมตามเงื่อนไขน้้ามันยูโร 4 (Euro IV) ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานได้
น้ามาเป็นแม่แบบในการก้าหนดมาตรฐาน โดยในปัจจุบันน้้ามันดีเซล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Ultra 
low sulfur diesel ซึ่งมีก้ามะถันน้อยกว่า 15 ppm และ Low sulfur diesel มีก้ามะถันระหว่าง 15-
500 ppm ในขณะที่ น้้ามันดีเซลที่ได้จากโรงกลั่นน้้ามันฝาง มีค่าก้ามะถันมากกว่า 500 ppm ในขณะ
ที่เกณฑ์ซื้อขายน้้ามันดีเซลจะยอมรับการเจือปนของก้ามะถันในน้้ามัน ที่น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 50 
ppm ชัดเจนว่าปริมาณก้ามะถันในน้้ามันดีเซลจากโรงกลั่นน้้ามันฝาง มีปริมาณสูงเกินกว่าค่าท่ีก้าหนด 
(Specification) ของ Euro IV และกรมธุรกิจพลังงาน ส่งผลให้ไม่สามารถจ้าหน่ายภายในประเทศ 
และต่างประเทศท่ีใช้เกณฑ์มาตรฐาน Euro IV  (กรมธุรกิจพลังงาน, 2552) 
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     ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของการติดตั้งระบบลด
ก้ามะถันในน้้ามันดีเซลของ กรมการพลังงานทหาร โดยมีขอบเขตการประเมินโครงการ แนวทาง   
แนวความคิด ในการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ การลงทุนระบบลดก้ามะถันในกระบวนการผลิต
น้้ามันดีเซล เพ่ือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส้าหรับทางการค้า โดยน้าข้อมูล ด้านเศรษฐศาสตร์ ความคุ้ม
ทุน แนวโน้มความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต เพ่ือสังเคราะห์ประโยชน์ที่กรมการพลังงานทหาร 
และประเทศจะได้รับ มาใช้ในการตัดสินใจ ลงทุนด้าเนินการติดตั้งหน่วยลดก้ามะถันในน้้ามันดีเซล 
โดยใช้งบประมาณในการด้าเนินโครงการ 300 ล้านบาท (กรมการพลังงานทหาร, 2558) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของการติดตั้งระบบเพ่ือลดก้ามะถันในน้้ามันดีเซลของ
โรงกลั่นน้้ามันฝาง อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม 
 

วิธีการวิจัย 
ขอบเขตของการศึกษา 
   ขอบเขตด้านเนื อหา  ศึกษากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวคุณภาพน้้ามันดีเซล 
เทคโนโลยีของระบบลดก้ามะถัน ประเมินความคุ้มค่า จุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

      ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาท้าการศึกษาตั้งแต่ มิถุนายน 2559 - ธันวาคม 2559 

       ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะโครงการติดตั้งระบบเพ่ือลดก้ามะถันในน้้ามันดีเซล
ของโรงกลั่นน้้ามันฝาง อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม 

ขั นตอนการด้าเนินงานศึกษา 

1. ศึกษาและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยฉบับนี้ 
       2. รวบรวบข้อมูล เทคโนโลยีการลดก้ามะถันในน้้ามันดีเซล 

3. ประเมินส่วนต่างของราคาน้้ามันดีเซลที่มีก้ามะถันสูงกับน้้ามันดีเซลที่มีก้ามะถันต่้า  
4. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลด้านการลงทุน 
5. สรุปผลงานวิจัย   

ผลการวิจัย 
 โครงการนี้เป็นโครงการปรับปรุงเครื่องจักรเพ่ือให้การผลิตน้้ามันของโรงงานมีคุณภาพดี
ขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยราคาต่อหน่วยนั้นได้ก้าหนดโดยใช้ราคาน้้ามันเฉลี่ยของผู้ค้า
น้้ามันรายใหญ่ของประเทศ 2 รายได้แก่ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ้ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และก้าหนดหนดปริมาณขายให้เท่ากับปริมาณท่ีสามารถ
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ผลิตได้คือ 1,400 บาร์เรลต่อวัน และมีจ้านวนวันท้างานในแต่ละปี หักลดวันหยุด และ ช่วงบ้ารุงรักษา
เครื่องจักรแล้วมีจ้านวน 235 วันต่อปี มูลค่าการปรับปรุงเครื่องจักรมีจ้านวน 300 ล้านบาท โดยใช้
เวลาในการปรับปรุงจ้านวน 2 ปี และมีค่าบ้ารุงรักษาระบบและเครื่องจักรรายปี คิดเป็นร้อยละ 3 ของ
ยอดขาย และมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงการผลิตที่ใช้จ้านวนบุคลากรและทรัพยากรเท่าเดิมในการด้าเนินการ 
และค่าเสื่อมราคาได้ก้าหนดเป็นแบบเส้นตรงในระยะเวลา 15 ปีตามประมวลรัษฎากร 
   จากยอดก้าไรสุทธิรวมในช่วง 16 ปีของโครงการ มีจ้านวนเงิน  787,404,711.23 บาท เมื่อ
น้ามาวิเคราะห์ NPV ที่อัตราดอกเบี้ย 3.62% จะได้ค่า NPV ที่ 487,536,417.95 บาท ซึ่ง มากกว่า
จ้านวนเงินที่ลงทุนไปคือ 300,000,000 บาท เมื่อน้ามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ IRR แล้วพบว่า IRR 
ของโครงการนี้คือ 20.57% ซึ่งสูงกว่าอัตรากลางของธนาคารไทยในปัจจุบัน ที่ 7.84% 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์โครงการด้วยเครื่องมือทางการเงิน พบว่ายอดก้าไรสุทธิรวมในช่วง 16 ปี
ของโครงการ มีจ้านวนเงิน  787,404,711.23 บาท เมื่อน้ามาวิเคราะห์ NPV ที่อัตราดอกเบี้ย 3.62% 
จะได้ค่า NPV ที่ 487,536,417.95 บาท ซึ่ง มากกว่าจ้านวนเงินที่ลงทุนไปคือ 300,000,000 บาท เมื่อ
น้ามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ IRR แล้วพบว่า IRR ของโครงการนี้คือ 20.57% ซึ่งสูงกว่าอัตรากลาง
ของธนาคารไทยในปัจจุบัน ที่ 7.84% ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2555) 
ศึกษาเรื่องการเมืองและนโยบายการคลังการแสวงหานโยบายสาธารณะที่สมเหตุสมผล  ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและนโยบายการคลัง โดยสันนิษฐานว่าฝ่ายการเมืองพยายามค้นคิด
นโยบายสาธารณะ x,y,z โดยคาดหวังว่าจะได้รับคะแนนเสียงและคะแนนนิยมจากประชาชน  แต่ใน
ขณะเดียวกันจ้าเป็นต้องค้านึงถึงความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ ไม่ขัดต่อหลักวินัยทางการคลัง  ไม่
สร้างปัญหาขาดดุลงบประมาณมากเกินไป  อยู่ภายในกรอบกฎหมาย หลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล     ตัวอย่างของเมนูนโยบาย x=การขยายการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมคนท้างาน
ในภาคไม่เป็นทางการ  y= การจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปฏิรูปที่ดิน  z=การ
ลงทุนป้องกันน้้าท่วม  พรรคการเมืองคาดคะเนว่ามาตรการ x,y,z  จะช่วยเพ่ิมคะแนนนิยมจาก
ประชาชน   ฝ่ายวิชาการของพรรคฯใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (การส้ารวจครัวเรือน) และแบบจ้าลองเพ่ือ
วิเคราะห์ว่าประชาชนกลุ่มใดจะได้ประโยชน์จากมาตรการ  ภาระทางการคลังของภาครัฐ  เพ่ือยืนยัน
ว่าอยู่ในวิสัยที่ “ด้าเนินการได้” มีงบประมาณพอเพียง  ไม่ละเมิดต่อวินัยทางการคลัง  หากมีความ
จ้าเป็นต้องกู้ยืม ก็ ไม่สร้างปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว   และรัฐสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมเติม จากภาษีน้้า
ท่วม  และภาษีทรัพย์สิน  นโยบายที่น้าเสนอเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม เช่น 
การถือหุ้นและพันธบัตรธนาคารที่ดิน การจัดสรรเงินออมสมทบเพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานนอกระบบ 
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และมีเป้าหมายส้าคัญเพ่ือช่วยเหลือคนยากจนและเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้้าการ
กระจายรายได้  รวมถึง สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2553: 238-239) ที่มุ่งบริหารแบบมืออาชีพ ยึดหลักการ
ด้าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน มีการควบคุมผลผลิตและความประหยัดในการใช้
ทรัพยากร ส่งผลให้แนวความคิดเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงไป จากการควบคุมและด้าเนินการเอง มาเป็นก้ากับดูแลและอ้านวยความสะดวกให้
ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ขณะเดียวกันมีการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการไปสู่การ
บริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มากข้ึน ท้าให้การตรวจสอบ และประเมินผลการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเปลี่ยนไปด้วย จากเดิมที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับ เป็นการให้
ความส้าคัญกับภาระรับผิดชอบต่อผลงาน (Performance Based Accountability) มากขึ้น โดยมุ่ง
ประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการบริหารงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปอย่าง
ประหยัด (Economy) เกิดความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และมีประสิทธิผล (Effectiveness) หรือไม่ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้มากน้อยเพียงใด 
 แนวคิดใหม่ดังกล่าวได้น้าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานภาครัฐในด้านต่างๆ ทั้งการ
บริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management: RBM) โดยมีตัวชี้วัดผลงานเพ่ือประเมิน
ผลส้าเร็จของการด้าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการปรับระบบงบประมาณจากแบบมุ่งเน้น
ผลงานไปสู่แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Budgeting: SPBB) เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบงบประมาณแบบ
ใหม่จะเพ่ิมความรับผิดชอบและความโปร่งใสจากการใช้งบประมาณมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ระบบ
ราชการมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือลดความเสี่ยงในด้านความคุ้มค่าของโครงการได้แก่ 

 1. ยอดผลิตจ้านวน 1,400 บาร์เรลต่อวันนั้น เป็นส่วนส้าคัญของการท้าให้เกิดความคุ้มค่า
ของโครงการ จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่โครงการต้องผลิตให้น้้ามันให้ได้จ้านวนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึง
ผู้บริหารต้องด้าเนินการบ้ารุงรักษาดูแลเครื่องจักรให้สามารถด้าเนินการผลิตได้จ้านวน 235 วันต่อป ี

 2. ราคาขายของน้้ามันมีแนวโน้มที่จะมีราคาลดต่้าลง ดังนั้นอาจจะต้องท้าการวิเคราะห์ใหม่
ทุกปี เพ่ือท้าการปรับปรุงผลการวิเคราะห์หากราคาขายของน้้ามันมีแนวโน้มลดต่้าลงมากกว่าร้อยละ 10 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

136 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์โครงการตามสถานการณ์ (Sensitivity 
Analysis) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาขายน้้ามัน อัตราดอกเบี้ย หรือ จ้านวนผลผลิตที่
เปลี่ยนไป เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการต่อไป 

 และควรท้าการศึกษาเชิงปริมาณถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการได้แก่ ก้าลัง
พล ผู้ซื้อน้้ามัน ผู้บริหารโครงการ และประชาชนที่มีภูมิล้าเนาในพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้ได้ความคุ้มค่า
ของโครงการในด้านสาธารณะ 

กิตติกรรมประกาศ  
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส้าเร็จลงได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะได้รับความเมตตากรุณา
อย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติศักดิ์   บุญปราโมทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่กรุณาให้
ค้าแนะน้าปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตั้งแต่เริ่มก้าหนดหัวข้อสาร
นิพนธ์ จนกระทั่งสารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ประจ้าหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ที่ช่วยเหลืออ้านวยความสะดวก และการ
ประสานงานระหว่างการศึกษา 
 ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อยต่อผู้ที่ให้ความสนใจ จึงขอมอบความ
ดีทั้งหมดนี้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนท้าให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวม ส้าหรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและยินดีรับฟังค้าแนะน้าติชม 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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 บทความนี้น าเสนอแนวทางการวางแผนหาขนาดและต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่
เหมาะสมที่สุดในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือให้บรรลุตามฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิด
อรรถประโยชน์สูงสุดที่ท าให้มูลค่าของพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นรวมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งคาปาซิเตอร์มีค่าน้อยที่สุด วิธีการที่น าเสนอพัฒนาขึ้นมาจากความเข้าใจที่มีต่อการไหลของ
ก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟในระบบจ าหน่ายร่วมกับองค์ความรู้ของผู้ช านาญการที่มีประสบการณ์ด้านการ
วางแผนเรื่องนี้ เกี่ยวกับการแบ่งพ้ืนที่โหลดเพ่ือรับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์จากด้านปลาย
สายป้อน แล้วหาต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ แล้วจึงประเมินความคุ้มค่าของการ
ติดต้ังคาปาซิเตอร์ก่อนที่จะมีการติดตั้งจริง นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงผลการค านวณให้ดียิ่งขึ้นโดย
พิจารณาการยุบรวมพ้ืนที่ติดตั้งคาปาซิเตอร์และพิจารณาติดตั้งใช้งานคาปาซิเตอร์แบบสวิตซ์ได้ 
วิธีการที่น าเสนอได้ทดสอบกับระบบจ าหน่าย 69 บัส ที่ใช้แบบจ าลองโหลด 3 ระดับ ผลที่ได้มีการ
เปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืน ๆ ซึ่งพบว่าวิธีการที่น าเสนอได้ผลดีกว่า และสามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ผู้วางแผน เพ่ือรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคตท่ีก้าวเข้าสู่รูปแบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
  
ค าส าคัญ : ขนาดคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสม ต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสม การแบ่งพ้ืนที่จ่าย

ก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ พลังงานไฟฟ้าสูญเสียในระบบจ าหน่าย องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ  
 

ABSTRACT 
 This paper proposed the methodology of planning optimal capacitors 
placement in a distribution system to achieve the objective function of maximizing 
benefits, which is evaluated from minimizing the cost of energy loss and investment 
cost of planning capacitors. The proposed methodology is developed from knowledge 
based of a well understanding of the reactive power flow in association with the 
experts experienced in the field of optimal capacitor planning.  That procedures started 
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with dividing reactive power load into zonal for receiving reactive power from 
capacitors within zone from remote end side. Then, the optimal placement of 
capacitor within zone is evaluated. Accordingly, worth evaluation of installing the 
marginal capacitor is verified. Additionally, the obtained pre-result is adjusted by 
considering merging adjacent zonal and replacing with switch capacitor. The proposed 
methodology is tested with a 69 buses distribution system with a 3-level load model. 
The obtained results are compared with the results obtained from various papers with 
satisfactory. Moreover, it can be created knowledge for planner to accommodate 
future power systems into the smart grid. 
  
Keywords: Optimal capacitor size, Optimal Capacitor Location, Reactive power receiving zone, Energy 

loss in distribution system, Knowledge based from experts 
 

บทน า 
 ปัญหาการวางแผนหาขนาดและต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด (Optimal 
Capacitor Placement: OCP) เป็นปัญหาการวางแผนเพ่ือประเมินหา ขนาด ชนิด และต าแหน่ง
ติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมในระบบจ าหน่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ [1] – [4] ก าลังไฟฟ้า
รีแอคตีฟที่คาปาซิเตอร์จ่ายเข้าสู่ระบบตามแนวสายป้อนปฐมภูมิ (primary distribution feeder) จะ
ช่วยลดก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟที่จ่ายจากระบบต้นทาง ท าให้ก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจ าหน่ายเหนือ
ต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ลดลงได้ และสามารถช่วยปรับปรุงขนาดแรงดันไฟฟ้าของระบบให้ดีขึ้น [1] 
 การวางแผนปัญหา OCP สามารถสร้างเป็นปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม (optimization 
problem) โดยมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดที่ส่วนใหญ่ค านวณจากผลรวม
มูลค่าของพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจ าหน่ายในรอบโครงการนั้นกับต้นทุนที่ใช้ในการ
ติดตั้งคาปาซิเตอร์ให้มีค่าน้อยท่ีสุด [1] - [4]  
 วิธีการหาค าตอบปัญหา OCP มีได้หลายวิธี วิธีที่นิยมกันใช้ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็น
กระบวนการค้นหาค าตอบที่เลียนแบบจากธรรมชาติ (meta-heuristic) เช่น งานวิจัย [1] แก้ปัญหา 
OCP โดยใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) ทดสอบระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 25 บัสที่มี
โหลด 3 ระดับ สามารถประเมินการใช้คาปาซิเตอร์ชนิดติดตั้งในระบบตลอดเวลา (Fixed Capacitor: 
CFx) ร่วมกับคาปาซิเตอร์ชนิดสามารถควบคุมการปลดสับสวิตซ์ได้ (Switched Capacitor: CSw) 
จุดเด่นของวิธีการนี้ คือหาค าตอบได้โดยละเลยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ก าหนดคุณลักษณะของ
ปัญหา แต่ใช้ความเร็วของการค านวณด้วยคอมพิวเตอร์มาชดเชย ท าให้จุดด้อยของผู้ที่ศึกษาเทคนิค
การหาค าตอบเหล่านี้อาจน าไปสู่การขาดความสนใจในรายละเอียดซึ่งเป็นเนื้อแท้ของปัญหาด้าน
วิศวกรรม  
 ด้วยเหตุนี้กระบวนการแก้ปัญหาที่พัฒนาขึ้นจากฐานความรู้และความเชี่ยวชาญประกอบ 
(Heuristic) จึงได้รับความสนใจส าหรับใช้แก้ปัญหาจริงและยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้
วางแผน เช่น [3] ใช้ค่าดัชนีความไวของก าลังไฟฟ้าสูญเสีย (loss sensitivity factor) เลือกต าแหน่ง
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บัสที่เหมาะสมส าหรับติดตั้งคาปาซิเตอร์ วิธีนี้ได้ทดสอบกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บัสและ 476 บัส 
ที่มีโหลด 3 ระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเชิงพันธุกรรม วิธีนี้สามารถแก้ไขปัญหา OCP ได้อย่าง
รวดเร็วและค าตอบที่ได้สามารถน ามาใช้ในทางปฏิบัติได้จริง จากงานวิจัยที่ผ่านมากระบวนการ
แก้ปัญหาที่พัฒนาขึ้นจากฐานความรู้และความเชี่ยวชาญประกอบ จะช่วยท าให้สามารถหาค าตอบได้
อย่างรวดเร็ว และแม่นย ายิ่งขึ้น จึงได้รับความสนใจในการน ามาใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเสมอมา 

ในบทความนี้ เสนอแนวทางการแก้ปัญหา OCP ที่ พัฒนาขึ้นมาจากองค์ความรู้ของ
ผู้ช านาญการที่มีประสบการณ์ด้านการวางแผนเรื่องนี้โดยตรงควบคู่กับความเข้าใจที่มีต่อการไหลของ
ก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแบบเรเดียล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ท าให้มูลค่าของ
พลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นรวมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งคาปาซิเตอร์มีค่าน้อยที่สุด  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือแก้ปัญหา OCP ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าปฐมภูมิ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้งาน
จริงในการวางแผนได้สะดวกและเหมาะสมในงานด้านวิศวกรรม 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาของส่วนนี้จะกล่าวถึง การค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้า การค านวณก าลังไฟฟ้า
สูญเสีย ระดับความต้องการใช้ไฟฟ้า ฟังก์ชันวัตถุประสงค์และเงื่อนไขข้อจ ากัดในปัญหา OCP ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้า 

การค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้า เป็นการค านวณเพ่ือหาแรงดันไฟฟ้า และมุมเฟสที่บัส
ต่างๆ ในกรณีทั่วไปก าลังไฟฟ้า ณ บัส i ที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โหลด และสายส่งต่ออยู่ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 การไหลของก าลังไฟฟ้า ณ บัส i 
 

ส าหรับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอยู่ จะสมมติให้สถานีไฟฟ้าย่อยเป็นบัส
ชดเชยก าลังไฟฟ้า (slack bus)  

ก าลังไฟฟ้า ณ บัสที่ i สามารถเขียนได้เป็นสมการที่ (1)      
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n

sch,i i i ij j ij j
j 1

S V Y V  


     (1) 

จากสมการที่ (1) สามารถแยกส่วนจริงและส่วนจินตภาพ ออกมาได้เป็นสมการที่ (2) และ (3) 
ตามล าดับ 

  
n

sch,i i j ij ij i j
j 1

P V V Y cos   


    (2) 

            
n

sch,i i j ij ij i j
j 1

Q V V Y sin   


     (3) 

 
2. การค านวณก าลังไฟฟ้าสูญเสีย 

ระหว่างบัส i และบัส j ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ดังรูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ไดอะแกรมของระบบจ าหน่ายระหว่างบัส i และ j 
 

ค่าก าลังไฟฟ้าสูญเสียจริงของระบบ ค านวณได้ดังสมการ (4)  

  
n n

L i j ij ij i j
i 1 j 1

P V V Y cos   
 

    (4) 

3. ระดับความต้องการใช้ไฟฟ้า 

แบบจ าลองโหลด 3 ระดับที่ประกอบด้วย โหลดระดับสูง ปานกลาง และต่ า ดังรูปที่ 3 จะใช้เป็น
แบบจ าลองโหลดในปัญหา OCP ของบทความนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ความต้องการใช้ไฟฟ้า 3 ระดับ 
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จากรูปที่ 3 ค่าก าลังไฟฟ้าในแต่ละระดับโหลดหาได้จากค่าเฉลี่ยก าลังไฟฟ้าของกลุ่มข้อมูล ณ 
ระดับโหลดนั้น จ านวนชั่วโมงของแต่ละระดับโหลดสังเคราะห์จากช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล ซึ่งอาจเป็นวัน 
สัปดาห์ หรือ ปี ท าให้ค านวณพลังงานไฟฟ้าสูญเสียได้ดังสมการ (5) 

 
1

m
i

L i L
i

E (T P )


            (5) 

โดยที่  LE  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่ลดลงตลอดโครงการ (kWh) 
 i

LP  คือ  ค่าก าลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดที่ลดลง (kW) 
         T   คือ  ระยะเวลาของแต่ละระดับโหลด 
 m  คือ  ระดับโหลดสูง,ปานกลาง,ต่ า  
 อักษรตัวห้อย L คือ ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย, ตัวยก i คือ ระดับโหลด ข้อดีของการใช้โหลด 3 ระดับ 
คือ ผลการค านวณค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่ได้จะมีความแม่นย ากว่าการใช้โหลดระดับเดียว และ
ค าตอบที่ได้จากการค านวณท าให้สามารถหาชนิดของคาปาซิเตอร์ที่เป็นทั้งแบบ CFx และ CSw  

4. ฟังก์ชันวัตถุประสงค์และเงื่อนไขข้อจ ากัด 

รูปแบบฟังก์ชันวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด แสดงดังสมการที ่(6)  

 
n

c c

p L i i
i 1

Min f ( x ) K E K Q


             (6) 

 
min i max

V V V             (6a) 

 c

i max
Q Q            (6b) 

โดยที่  
pK คือ  ต้นทุนพลังงานไฟฟ้าสูญเสียต่อหน่วย  

  c

iQ คือ  ชนิดของคาปาซิเตอร์ชนิดที่ i  
     c

iK คือ  ต้นทุนรวมของคาปาซิเตอร์ชนิดที่ i 
 n   คือ  จ านวนรูปแบบคาปาซิเตอร์ที่น ามาพิจารณา 
 

5. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน 

บทความนี้ใช้ดัชนีในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในแต่ละโครงการ ดังนี้ 
 ดัชนีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ซึ่งเป็นเงินจากต้นทุนพลังงานไฟฟ้า

สูญเสียของระบบตามระยะเวลารอบปีของโครงการหักด้วยเงินลงทุนติดตั้งคาปาซิเตอร์ ค านวณได้ดัง
สมการ (7)  

 n
c c

p L p i i
i 1

NPV K E T K Q


    (7)
 

โดยที่ 
pT คือ ระยะเวลาของโครงการ 
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 ผลตอบแทนตามระยะเวลาของโครงการ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะคิดจากต้นทุนพลังงานไฟฟ้า
สูญเสียของระบบที่ลดลงในแต่ละรอบเวลา 7 ปีหักด้วยเงินลงทุนในการติดตั้งคาปาซิเตอร์ 

วิธีการวิจัย 
กฎพ้ืนฐานที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ช านาญการโดยตรงที่น าเสนอใน

บทความนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 การก าหนดสายป้อน กิ่ง หรือก่ิงแยกย่อยท่ีมีศักยภาพในการลดก าลังไฟฟ้าสูญเสีย 
 การแบ่งพ้ืนที่รับก าลังไฟฟารีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์ 
 การเลือกต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ในแต่ละพ้ืนที่ 
 การทดสอบจ าลองการติดตั้งคาปาซิเตอร์ 
 การประเมินความคุ้มค่าของการติดตั้งคาปาซิเตอร์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การก าหนดสายป้อน กิ่ง หรือกิ่งแยกย่อยที่มีศักยภาพในการลดก าลังไฟฟ้าสูญเสีย 

 ค่าก าลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบสามารถแสดงได้ดังสมการที่ (8) 

 
2

i , j i , j

L i , j

i

P jQ
P r

V

 
  

 
            (8) 

เมื่อติดตั้งคาปาซิเตอร์เข้าไปค่าก าลังไฟฟ้าจริงเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ถ้าสมมติให้ค่าแรงดันไฟฟ้า
ที่บัสมีค่าประมาณ 1 p.u. และค่า ri,j เป็นค่าคงที่ ดังนั้นปัญหาการหาต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ใน
พ้ืนที่สามารถพิจารณาได้จากค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟที่ต้องลดลงไปได้มากที่สุด ดังสมการที่ (9) 

 2

i , j i , jMin Q r             (9) 

จากสมการที่ (19) สายป้อนที่มีผลคูณของค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟกับความต้านทานของสายป้อนมี
ค่ามากท่ีสุด ย่อมเป็นสายป้อนที่มีศักยภาพในการลดก าลังไฟฟ้าสูญเสียได้มากท่ีสุด 

2.  การแบ่งพื้นที่รับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์ 

ใช้คุณสมบัติการไหลของก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟในระบบจ าหน่ายจากคาปาซิเตอร์เพ่ือจัดแบ่งพ้ืนที่
กลุ่มโหลด ดังนี้ 

2.1 แบ่งพ้ืนที่รับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์ พิจารณาจากผลรวมของค่าก าลังไฟฟ้ารี
แอคตีฟของโหลดในระบบที่นับจากปลายสายขึ้นมา ให้มีค่าประมาณเท่ากับขนาดของคาปาซิเตอร์ที่
น ามาติดตั้งใช้งาน ดังสมการที่ (10) 

 b,i

a ,i CQ Q            (10) 

โดยที่ a, b คือ หมายเลขบัสที่นับจากปลายสายขึ้นมาจนถึงบัสที่ท าให้ สมการ (20) เป็นจริง 
และ i คือ กิ่ง หรือสายป้อนหลักของระบบ  
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2.2 โหลดบัสต้นทางของแต่ละพ้ืนที่รับก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟมีแนวโน้มคร่อมรวมกับโหลดบัส
ปลายทางของพ้ืนที่ที่อยู่เหนือขึ้นไป พิจารณาเป็นพ้ืนที่ร่วมรับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ ดังรูปที่ 4 เป็นบัส
ที่รับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งเข้าไปได้บางส่วน จึงเป็นต าแหน่งที่คร่อมกับพื้นที่อยู่
เหนือปลายทางขึ้นมา ซึ่งจะรับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์ตัวถัดไป 

 

  

 

รูปที่ 4 โหลดบัสที่รับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟร่วมจาก 2 พ้ืนที่ 
 

2.3 บริเวณจุดต่อแยกระหว่างกิ่งแยกกับกิ่งแยกย่อย หรือระหว่างกิ่งแยกกับสายป้อนหลัก 
พิจารณาคล้ายข้อ 2.1 ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 จุดต่อแยกระหว่างก่ิงแยกกับกิ่งแยกย่อยหรือระหว่างก่ิงแยกกับสายป้อนหลัก 
 

2.4 ในกรณีที่ระดับค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟของโหลดในระบบบางบัสมีค่าสูงกว่าขนาดคาปาซิ
เตอร์ที่ก าลังพิจารณา ให้ติดคาปาซิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่บัสนั้นก่อนได้เลย จนกระทั่งค่าก าลังไฟฟ้า
รีแอคตีฟของโหลดในบัสนั้นมีค่าต่ ากว่าขนาดคาปาซิเตอร์ที่ก าลังพิจารณา 

บัสร่วมรับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ 
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2.5 ก าหนดพ้ืนที่รับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์ไปเรื่อยๆ จนถึงพ้ืนที่ต้นทางที่ไม่ใช่บัส
ที่สถานีไฟฟ้าย่อย ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ที่ติดคาปาซิเตอร์ไปจนถึงสถานีไฟฟ้าย่อย 
 

การจัดแบ่งพ้ืนที่ในขั้นตอนนี้ สามารถด าเนินการได้ โดยที่ยังไม่ต้องค านวณการไหลของ
ก าลังไฟฟ้า แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ จาก 2 สาเหตุ คือ 

1) ก าลังไฟฟ้าสูญเสียรีแอคตีฟในพ้ืนที่ 
2) ค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์ ซึ่งแปรผันตามค่าก าลังสองของขนาดแรงดันไฟฟ้า 
ดังนั้น ในการค านวณจะต้องมีการปรับพ้ืนที่ตามผลการค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้าในระบบ 
 

3.  การเลือกต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

ต าแหน่งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ จะเป็นต าแหน่งบัสที่อยู่กึ่งกลางกลุ่มโหลดรีแอคตีฟ 
ค านวณได้จากสมการ (11) 

 2 2

1 1

m n

i i j j
i j

Q R Q R
 

             (11) 

โดยที่ Q  คือ ค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟที่ไหลในสายแต่ละเส้น  
 R  คือ ค่าความต้านทานของสาย 

  อักษรตัวห้อย i และ j ในสมการ (11) หมายถึงด้านซ้ายและ ขวา ตามล าดับ 
 จากสมการ (11) การก าหนดต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่จุดกึ่งกลางของโหลดในพ้ืนที่ สามารถ

แสดงได้ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 จุดกึ่งกลางโหลดของพ้ืนที่รับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

145 

 กรณีที่ระบบมีปลายสายหลายเส้น กลุ่มโหลดที่เลือกติดคาปาซิเตอร์จะเป็นกลุ่มโหลดที่มี

ก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟไหลในเส้นทางมากที่สุด ดังสมการ 2

1

n

i i
i

Q R


 มากที่สุด ในการประมาณตอนเริ่ม

วางแผนอาจละเลยค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสียของระบบ แต่เมื่อมีการค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้า
แล้ว จะมีการปรับพ้ืนที่ตามก าลังไฟฟ้าที่ไหลจริง 

4. การทดสอบจ าลองติดตั้งคาปาซิเตอร์จริง 

 ท าการทดสอบจ าลองติดตั้งคาปาซิเตอร์ ตามข้ันตอนดังนี้ 
4.1 ณ แต่ละระดับโหลด ประเมินหาต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมตามข้อ 2 และ 3 
4.2 จากข้อ 4.1 ประเมินต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์จริง จากต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่

เหมาะสมจากโหลดทั้ง 3 ระดับท่ีท าให้อรรถประโยชน์ ตามสมการที่ (6) มากที่สุด 

5. การประเมินความคุ้มค่าของการติดตั้งคาปาซิเตอร์  
 พิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนกับผลตอบแทนจากพลังงานไฟฟ้าสูญเสียของระบบที่ลดลงได้ ตลอด
ระยะเวลาโครงการ ซึ่งยังคงมีความคุ้มค่าตามเกณฑ์ ดังสมการ (12) 

C

p L iK E K              (12) 

โดยที่  LE  คือ ผลต่างของพลังงานไฟฟ้าสูญเสียเมื่อมีการติดตั้งคาปาซิเตอร์เพิ่มเติม (kWh) 
      คือ เกณฑ์ขั้นต่ าของความคุ้มค่าท่ียอมรับได้ 
 เกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าของการติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ CFx จะพิจารณาเป็น 3 กรณี คือ  

1) กรณีติดตั้งคาปาซิเตอร์เพ่ิมเติมจากระบบเดิมได้ก็ต่อเมื่อมูลค่าของพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่
ลดลงมีค่ามากกว่าเงินลงทุนติดตั้งคาปาซิเตอร์ชุดนั้นเข้าไปในระบบ 

2) กรณียุบรวมพ้ืนที่ติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่อยู่ติดกันได้ ก็ต่อเมื่อมูลค่าเงินลงทุนติดตั้งคาปาซิเตอร์
ที่ลดลงไปได้มีค่ามากกว่ามูลค่าของพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่ลดลงของระบบมาเปรียบเทียบกัน  

3) พิจารณาติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ CSW ซึ่งเป็นกรณีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในทางปฏิบัติ 
ระบบที่มีการติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ CSW จะพิจารณาจาก 

 ก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟของระบบจากโหลดระดับปานกลางและสูง หลังจากติดตั้งคาปาซิเตอร์
แบบ CFx ตามเงื่อนไขข้อ 1) แล้ว มีค่าใกล้เคียงหรือมากกว่าขนาดของคาปาซิเตอร์แบบ CSW  

 เปรียบเทียบมูลค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่สามารถลดลงได้จากการติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ 
CSW กับ CFx ต้องมีค่ามากกว่าเงินลงทุนส่วนต่างที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 

 มีรูปแบบการควบคุมการสวิตซ์ ตามเวลาที่เหมาะสม สามารถใช้ในทางปฏิบัติได้จริง เช่น 
ตามช่วงเวลา หรือตามค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟหรือค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าส าหรับควบคุม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่น าเสนอเป็นขั้นตอนที่เกิดจากองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
เกี่ยวกับการไหลของก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟที่จ่ายจากคาปาซิเตอร์ มาช่วยก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการ
ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ท าให้ได้ชนิด ขนาด และต าแหน่งที่เหมาะสม 
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6. แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
จากหัวข้อ 1 – 5 สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังรูปที่ 8 และอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
6.1 เตรียมระบบทดสอบ ได้ข้อมูล Line data และข้อมูล Bus data ของแต่ละระดับโหลด 
6.2 ค านวณหาค่าก าลังไฟฟ้าสูญเสีย พลังงานไฟฟ้าสูญเสียตั้งต้นของระบบ ในโหลดระดับต่ า 

ปานกลาง และสูง ตามสมการที่ (4) และ (5) ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 8 ขั้นตอนการค้นหาค าตอบ โดยใช้องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 

i = 1:c 

 ข้อมูล Topology ระบบ  
และข้อมูล Line data 

j = 1:m 

ติดตั้งคาปาซิเตอร์ตัวท่ี i 
ณ บัสท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีท่ีเลือกไว้ 

ค านวณพลังงานไฟฟ้าสูญเสียของ
ระบบรวมทุกระดับโหลด  EL(i,j) 

จบการท างาน 

ก าหนดพื้นท่ีจ่ายก าลังไฟฟ้า 
รีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์ ตัวท่ี i 

แต่ละระดับโหลด 

ติดคาปาซิเตอร์ในบัสท่ีท าให้ 
ELรวมทุกระดับโหลดสูงสุด 

 ค านวณหาค่าก าลังไฟฟ้าสูญเสียตั้งต้นของสายป้อน 

ประเมินความคุ้มค่าของการ
ติดคาปาซิเตอร์แบบ Csw 

ติดคาปาซิเตอร์แบบ Csw  

คุ้มค่า 

ไม่ครบตามเง่ือนไข 

ข้อมูล Bus data ของระดับโหลด j 
  

ประเมินความคุ้มค่า
ของการยุบรวมพื้นท่ี 

ยุบรวมพื้นท่ีจ่ายก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ 
และติดตั้งคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่ข้ึน 

เปลี่ยนระดับโหลด ให้ j = j+1 

ก าหนดสายป้อนท่ีมีศักยภาพในการ
ลดก าลังไฟฟ้าสูญเสีย ระดับโหลด j 

ติดคาปาซิเตอร์ตัวถัดไป i = i+1 

ไม่คุ้มค่า 
ให้ติด C แบบแยก 

ไม่คุ้มค่า 
ให้ติด CFx 

ตรวจสอบเง่ือนไขแรงดันไฟฟ้า,  
จ านวนคาปาซิเตอร์ 

คุ้มค่า 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

147 

6.3 เลือกขนาดคาปาซิเตอร์จากขนาดต่ าสุด ตัวแรก 
6.4 ที่ระดับโหลดต่ า 
6.5 ก าหนดสายป้อนท่ีมีศักยภาพในการลดก าลังไฟฟ้าสูญเสีย ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 1 
6.6 ก าหนดพื้นที่รับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟในระบบทดสอบจากคาปาซิเตอร์ให้มีค่าก าลังไฟฟ้ารีแอค

ตีฟใกล้เคียงกับขนาดคาปาซิเตอร์ ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 
6.7 ก าหนดต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่จุดกึ่งกลางของโหลดในพ้ืนที่ดังสมการที่ (11) ในแต่ละ

ระดับโหลด ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 3 ได้ต าแหน่งติดตั้งคาปาซิเตอร์ ของระดับโหลดต่ า 
6.8 เปลี่ยนเป็นระดับโหลดปานกลาง และสูง ด าเนินการตามข้อ 6.6 – 6.7 ได้ต าแหน่งคาปาซิ

เตอร์ ในระดับโหลดปานกลาง และสูงตามล าดับ  
6.9 ท าการทดสอบจ าลองการติดคาปาซิเตอร์เพ่ือหาต าแหน่งเหมาะสมที่แท้จริง โดยน า

ต าแหน่งบัสติดตั้งคาปาซิเตอร์แต่ละระดับโหลด มาทดสอบติดในระดับโหลดอ่ืนด้วย พร้อมทั้งค านวณ 
EL ตามสมการ (5) ของแต่ละระดับโหลดน ามาเปรียบเทียบกัน เพ่ือเลือกจุดติดตั้งที่ท าให้ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าสูญเสียในระบบลดลงมากที่สุด ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 4 

6.10 จากนั้นท าการประเมินความคุ้มค่าของการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงใน
หัวข้อ 5 ถ้าประเมินแล้วพบว่ามีความคุ้มค่าจะท าการติดตั้งจริง ให้ขยับพ้ืนที่การรับก าลังไฟฟ้ารีแอค
ตีฟของสายป้อนเส้นที่เพ่ิงติดตั้งคาปาซิเตอร์ขึ้นไป  

6.11 ตรวจสอบเงื่อนไขแรงดันไฟฟ้า และจ านวนคาปาซิเตอร์ที่ได้รับจัดสรร ตามสมการที่ (6a) 
และ (6b) ตามล าดับ ถ้ายังไม่ครบตามเงื่อนไข ให้ด าเนินการตามข้อ 6.12) ต่อไป 

6.12 เลือกขนาดคาปาซิเตอร์ ตัวถัดไป และด าเนินการตามข้ันตอนข้อที่ 6.4 – 6.10 
6.13 ท าการประเมินความคุ้มค่าของการติดตั้งคาปาซิเตอร์ตัวถัดไป เพ่ือติดตั้งคาปาซิเตอร์ ณ 

ต าแหน่งบัสที่มีค่า NPV สูงสุด ตามสมการที่ (7) 
6.14 ประเมินความคุ้มค่า ส าหรับการยุบรวมพ้ืนที่ติดตั้งคาปาซิเตอร์ แบบ CFx ในระบบขนาด

เล็กหลายตัวให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้น หากไม่คุ้มค่าให้ติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบแยก แต่หากคุ้มค่าให้ติดตั้ง
คาปาซิเตอร์แบบยุบรวมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

6.15 ประเมินความคุ้มค่า ส าหรับติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ CSW ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงข้อที่ 5 
หากไม่คุ้มค่าให้ติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ CFx แต่หากคุ้มค่าให้ติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ CSW  

6.16 จบการท างาน 
 

7. ระบบทดสอบ 

ใช้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บัส แบบเรเดียล มีกิ่งแยก 7 กิ่ง ดังรูปที่ 9 และเป็นระบบทดสอบซึ่งมี
ข้อมูลบัส ณ ระดับโหลด 1 pu. และข้อมูลสายป้อนตาม [3] ความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าแบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ 0.5 pu. 1.0 pu. 2.45 pu. และระยะเวลาเป็นชั่วโมงของแต่ละระดับโหลดในรอบ 1 ปี ดัง
รูปที่ 10 
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รูปที่ 9 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บัส 
 

      เป็นระบบทดสอบซึ่งมีข้อมูลบัส ณ ระดับโหลด 1 pu. และข้อมูลสายป้อนตาม [3] ความ
ต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 0.5 pu. 1.0 pu. 2.45 pu. และระยะเวลาเป็นชั่วโมงของ
แต่ละระดับโหลดในรอบ 1 ปี ดังรูปที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 10 ระยะเวลาของความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้า 3 ระดับ 
 

ข้อมูลคาปาซิเตอร์ที่ใช้ทดสอบมี 2 ชนิด คือแบบ CFx และ CSw โดยมีขนาด 200 kVar/ตัว 
ภายใต้เงื่อนไขที่พิจารณาร่วมคือแรงดันไฟฟ้าอยู่ในขอบเขต (0.95 – 1.05 p.u.)  และผลรวมของคา
ปาซิเตอร์ที่ติดตั้งต้องไม่เกินค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟของโหลดในระบบ โดยมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งคา
ปาซิเตอร์เท่ากันท่ี 4 $/kVar และต้นทุนมูลค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสียของระบบ มีค่า 0.06 $/kWh 

ผลการวิจัย 
เมื่อแก้ไขปัญหา OCP ตามข้ันตอนที่กล่าวถึงในข้อที่ 3 ผลการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ณ ระดับ

โหลด ต่ า ปานกลาง และสูง ได้ผลดังตารางที่ 1 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
1 

22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

47 48 49 50 

51 52 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 6
2 

63 64 65 

66 67 

68 69 

ก า
ลัง

ไฟ
ฟ้า

ขอ
งโ

หล
ด 

(M
W

) 
 ระยะเวลา (ชม.) 

2.45 pu. 

1.0 pu. 

0.5 pu. 

1,000 6,760 1,000 
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ตารางท่ี 1 ล าดับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ โดยใช้องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ของระบบไฟฟ้า 69 บัส 

 

คาปาซิเตอร์ 
ทดลองติดต้ังคาปาซิเตอร์ ณ ระดับโหลดต่างๆ 

ติดต้ังคาปาซิเตอร์จริง 
ต่ า ปานกลาง สูง 

บัส PL kW) บัส PL kW) บัส PL kW) บัส EL kWh/ปี) 
  200 kVar ตัวที่ 1 64 8.39 64 18.94 64 87.66 64 224,084 
  400 kVar ตัวที่ 2 61 7.53 61 27.84 61 170.24 61 365,967 
  600 kVar ตัวที่ 3*   61 23.44 61 240.66 61 399,113 
  200 kVar ตัวที่ 4 18 1.28 21 4.73 24 63.80 21 96,524 
200 kVar ตัวที่ 5*   59 4.53 58 31.36 59 57,223 
200 kVar ตัวที่ 6*   12 1.83 15 29.02 12 39,201 

 

หมายเหตุ  *  คือ คาปาซิเตอร์ชนิด  CSw 
 

จากตารางที่ 1 สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ดังนี้ 

 คาปาซิเตอร์ตัวที่  1ติดตั้งคาปาซิเตอร์ขนาด 200 kVar ตามขั้นตอนการแบ่งพ้ืนที่รับ
ก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์ที่บัสหมายเลข 64 ท าให้มีค่าก าลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบน้อย
ที่สุด ตามรายละเอียดวิธีการวิจัย ข้อ 2-4 

 คาปาซิเตอร์ตัวที่ 2 ติดตั้งคาปาซิเตอร์ขนาด 400 kVAr ที่บัสหมายเลข 61 เป็นการยุบรวม
คาปาซิเตอร์ขนาด 200 kVar จ านวน 2 ตัวที่บัสเดียวกัน  

 คาปาซิเตอร์ตัวที่ 3 ติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ CSW ขนาด 600 kVAr ที่บัสหมายเลข 61 เป็น
การยุบรวมคาปาซิเตอร์ขนาด 200 kVar แบบ CSW จ านวน 3 ตัว และเมื่อประเมินความคุ้มค่าการ
ติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ CSW พบว่ามูลค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่สามารถลดลงได้มีค่ามากกว่าเงิน
ลงทุนส่วนต่างที่ต้องใช้เพ่ิมข้ึน แต่คาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งในกรณีนี้ไม่มีค่าแรงในการติดตั้งมีแต่ค่าอุปกรณ์
เท่านั้นจึงไม่มีส่วนต่างของเงินลงทุน 

 คาปาซิเตอร์ตัวที่ 4 ติดตั้งคาปาซิเตอร์ขนาด 200 kVar ตามขั้นตอนการแบ่งพ้ืนที่รับ
ก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟจากคาปาซิเตอร์ที่บัสหมายเลข 21 ท าให้ก าลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบน้อยที่สุด  

 คาปาซิเตอร์ตัวที่ 5, 6 ติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ CSW ขนาด 200 kVAr ที่บัสหมายเลข 59, 12 
เมื่อประเมินความคุ้มค่าการติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบ CSW มีค่ามากกว่าตามรายละเอียดวิธีการวิจัยข้อ 5 

 
ผลการทดสอบ โดยใช้องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน โดยพิจารณาความคุ้มค่า

ของการลงทุนภายในรอบโครงการ 7 ปี ได้ผลดังตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางท่ี 2 ต าแหน่งบัส และขนาดคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บัส โดยใช้องค ์ 
ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน 

 

HCA [3] GA [3] องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 
บัส ขนาด C (kVar) บัส ขนาด C (kVar) บัส ขนาด C (kVar) 
13  
22  
60  
62  
63  
65  

200* 
200 
200 
600* 
200* 
400 

13  
22  
60  
62  
63  
65  

200* 
400 
200 
600* 
200* 
400 

12 
21   
61 
59   
64   
  

200* 
200 

400, 600* 
200* 
200 

 
 

 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บัส โดยใช้องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ

เปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน 
 

รายละเอียด 
ก่อนติดต้ัง 

คาปาซิเตอร์ 

หลังติดต้ังคาปาซิเตอร์ 

HCA [3] GA [3] 
องค์ความรู้ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าก าลังไฟฟ้าสูญเสีย (kW) ระดับโหลดต่ า 
                           ระดับโหลดปานกลาง 
                           ระดับโหลดสูง 

51.61 
225.00 

1,970.39 

56.63 
145.90 

1,382.10 

64.00 
143.4 

1,366.00 

34.41 
144.69 

1,349.84 
ผลรวม Q ของคาปาซิเตอร์ที่ติดตัง้ (kVar)  1,800 2,000 1,800 
ค่าใช้จ่ายติดตั้งคาปาซิเตอร์ ($)  7,200 8,000 7,200 
มูลค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสยีของระบบท่ี
ลดลง ($/ปี) 

 67,079 68,617 70,926 

มูลค่าราคารวมสุทธิ (NPV) ($/ปี) 
ผลตอบแทนตามอายุของโครงการ ($/7ปี)  

 
 

59,879 
419,153 

60,617 
424,319 

63,726 
446,082 

 

 
จากตารางที่ 2, 3 ค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในระบบที่ลดลง 1,182,112 kWh/ปี มูลค่าราคารวม

สุทธิ 63,726 $/ปี เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน พบว่าผลตอบแทนตามอายุของโครงการ
ภายใน 7 ปี มีมูลค่า 446,082 $ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี HCA, GA พบว่าวิธีองค์ความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญได้ผลดีกว่า ระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด และค่าก าลังไฟฟ้า
สูญเสียที่ลดลง ได้ผลดังรูปที่ 11 
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รูปที่  11  ก าลังไฟฟ้าสูญเสียที่ลดลงของระบบเมื่อติดตั้งคาปาซิเตอร์เข้าไปในระบบไฟฟ้า 69 บัส 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการแก้ปัญหา OCP โดยใช้องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวางแผนเรื่อง
นี้โดยตรงควบคู่กับความเข้าใจที่มีต่อการไหลของก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแบบ
เรเดียล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด พบว่าสามารถท าให้ค่าก าลังไฟฟ้า
สูญเสียในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าลดลงจาก 2,247 kWh เป็น 1,494 kWh คิดเป็น 33.48 % ซึ่งได้ผล
ดีกว่า วิธีการนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาเอาไปใช้งานได้จริงในการวางแผนทางวิศวกรรมได้
สะดวกและมีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากสามารถรองรับความไม่แน่นอนของตัวแปรที่ใช้ได้ดี  
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บทคัดย่อ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เพ่ือ
บรรเทาความรุนแรง ทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นแรงกดดันให้
อุตสาหกรรมหลายประเภทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทยด้วย 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากตัวอย่างหนังสือที่ พิมพ์ด้วยระบบ
ออฟเซตลิโธกราฟี 4 สี ขนาด A4 จัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาตั้งแต่การ
ได้มาซึ่งวัตถุดิบ การพิมพ์ และการจัดส่งไปยังแหล่งกระจายสินค้า โดยใช้แนวทางของข้อก าหนด
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้านบริการงานก่อนพิมพ์ (PCR Prepress) และด้านบริการงานพิมพ์และหลัง
พิมพ์ (PCR Press and Post Press) พบว่า ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวอย่างหนังสือ 1 เล่ม มีค่า
เท่ากับ 2.83 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นผลมาจากกิจกรรมการผลิตในโรงพิมพ์ร้อยละ 
53.21 เนื่องจากต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการด าเนินงาน และการใช้ระบบปรับอากาศเพ่ือรักษา
อุณหภูมิให้เครื่องจักรสามารถท างานงานได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการได้ซึ่งวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 
46.65 เป็นผลจากปริมาณการใช้แม่พิมพ์อลูมิเนียมส าเร็จรูปในขั้นตอนการพิมพ์ และกิจกรรรมการ
ขนส่งคิดเป็นร้อยละ 0.13  
 
ค าส าคัญ : คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินวัฏชีวิต การพิมพ์ออฟเซตลิโธกราฟี 

 
ABSTRACT 

 Climate change is a global issue and greenhouse gas emission reduction is 
requirement of all sectors for climate change mitigation. It is pressure of many 
industries into green industries. This also includes publishing industry in Thailand. The 
aim of this paper to assessed carbon footprint of the printed book using 4-color offset 
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lithography on A4 pages printed by Thammasat Printing house. The life cycle includes 
extraction of raw materials from the earth, processing of raw materials, transportation, 
printing, and distribution to customer based on the concept of the Product Category 
Prepress and the Product Category Press and Post Press. The study showed the result 
that carbon footprint of a book is 2 . 83 kgCO2eq. It is the result of the production 
activity in printing about 53.21% due to the power consumption in operation and the 
use of the air conditioning system to keep the temperature for the machine. The 
activity for extraction of raw materials from the earth and production of raw materials, 
which accounted about 46 . 65% as a result of consumption of aluminum plates in 
printing and the activity of the transportation, which accounted for only 0.13%.  
 
Keywords: Carbon Footprint, Life Cycle Assessment, Offset Lithogrophy 
 

บทน า 
 ในศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น 1.0-3.7 องศาเซลเซียส 
จากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Greenhouse Gases) ได้แก่  
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์
ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ (SF6)  ท าให้การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือควบคุมไม่ให้
อุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส (Anderson, T. R., Hawkins, E., & Jones, P. D., 2016)  โดย
ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (Conference of Parties : COP21) ประกาศนโยบายลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกร้อยละ 20-25 ภายใน พ.ศ. 2573 และจากดัชนีผลการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (The Climate Change Performance Index) ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ 5 
อันดับที่ 49 เพ่ิมสูงขึ้น 2 อันดับจากพ.ศ. 2558 ชี้ให้เห็นว่าการด าเนินงานเพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ (Burck, J., Marten, F., Bals, C., 2016) ซึ่งการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะภาค
การคมนาคมขนส่ง (กระทรวงพลังงาน, 2559)  มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงหลัก ส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยสู่บรรยากาศเพ่ิมข้ึน 

 จากความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้หลายประเทศเริ่มสนใจ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการเลือกน าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ ท าให้ในอนาคตประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าเนื่องจาก
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมบางประเภทในประเทศไทยจึงก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ก็เช่นเดียวกัน 
สามารถมีส่วนในการช่วยลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้จากการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า จากการศึกษาพบว่า การประเมินวัฏจักรชีวิตของหนังสือ 1 
เล่ม มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่ากับ 0.85 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นผลจากขั้นตอน
การได้มาซึ่งวัตถุดิบถึงร้อยละ 62.87 ดังนั้นศักยภาพคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหนังสือขึ้นกับการจัดซื้อ
และเลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการกระบวนการพิมพ์ (Hansuebasi, A., 2011) ส าหรับหนังสือโฟโต้บุ๊ค 1 
เล่มท าด้วยปกแข็ง 4 สี ขนาด A4 น้ าหนัก 500 กรัม (35-45 หน้า) และน้ าหนัก 800 กรัม (80-90 
หน้า) พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล ถูกห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษลูกฟูก และพลาสติกพอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นต่ า มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่ากับ 1.000 และ 1.420 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตามล าดับ (Kariniemi, M., Nors, M., et al., 2010) และการตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์ 1 
ฉบับ โดยศึกษาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น การค้นหาข้อมูลการดาวน์โหลด การอ่านงานประพันธ์ และ
การเขียน มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เฉลี่ยเท่ากับ 5.44 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อนัก
นักศึกษา 1 คน ร่วมกับการใช้พลังงานงาน 37.65 MJ ซึ่งการอ่านผ่านสื่อออนไลน์และผ่านการพิมพ์มี
สัดส่วนการปล่อยก๊าซมากที่สุด ตามมาด้วยการเขียนและการสืบค้นข้อมูล (Song, G., Che, L., & 
Zhang, S., 2016) นอกจากนี้อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ยังมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านอ่ืนๆ รวมถึง
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ ด้วยวิธีประเมิน EDIP97 ของสิ่งพิมพ์ออฟเซตชนิดป้อนแผ่นจ านวน 1 ตัน 
มีศักยภาพท าให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่ากับ 1,350 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภาวะฝนกรด
เท่ากับ 4 กิโลกรัมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เทียบเท่า การเพ่ิมขึ้นของปริมาณสารในน้ าเท่ากับ 5.390 
กิโลกรัมไนเตรตเทียบเท่า ความเป็นอันตรายต่อมนุษย์เท่ากับ 38,800,000 ลูกบาศก์เมตรในอากาศ 
และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศเท่ากับ 133,000 ลูกบาศก์เมตรในน้ า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ (Larsen, H. F., Hansen, M. S., & Hauschild, M., 2009) 
 จะเห็นได้ว่า มีการน าคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือในจัดการปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก โดยอาศัยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต พิจารณาตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การ
ขนส่ง การใช้งาน และการก าจัดซาก ซึ่งคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นการบอกปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ผลิตภัณฑ์ปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิต ในรูปของค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมถึงสามารถ
ระบุกระบวนการที่ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ ท าให้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการของผู้บริโภค กระตุ้นให้ผู้ผลิตปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการผลิตเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และพัฒนาสินค้าด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในขณะที่คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรจะเป็นข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และองค์กรได้ทราบสาเหตุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มี
นัยส าคัญ ท าให้สามารถจัดการลดปริมาณการปล่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของหนังสือ 4 สี พิมพ์ด้วยระบบ
ออฟเซตลิโธกราฟี จัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพ่ือ
หาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของหนังสือ เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกเป็น
ปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความกังวลและต้องการลดปริมาณการปล่อย 
โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปล่อยสูง เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สภาพ
ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของโรง
พิมพ์ได้อีกด้วย 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 
The 41st National and International Graduate Research Conference 

  
 

 

155 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหนังสือ พิจารณาตั้งแต่ได้มาซึ่งวัตถุดิบ  
การพิมพ์ และการจัดส่งไปยังแหล่งกระจายสินค้า จากการค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวอย่าง
หนังสือที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซตลิโธกราฟี 4 สี ขนาด A4 โดยอาศยัหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม อาศัยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ศักยภาพของผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การใช้
งาน การบ าบัดหรือการรีไซเคิล และการก าจัดซาก 
 การประเมินวัฏจักรชีวิตมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1).การก าหนดเป้าหมายและขอบเขต (Goal 
and Scope Definition) เป็นการบอกสิ่งที่ต้องการศึกษาและจะน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร ซึ่ง
เป้าหมายและขอบเขตจะต้องสอดคล้องกัน 2).การวิเคราะห์บัญชีรายการ (Inventory Analysis) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลปริมาณการไหลของสารขาเข้าและสารขาออกของระบบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ศึกษา โดยใช้
สมดุลมวลสารและพลังงาน 3).การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) เป็นการแปลงข้อมูลบัญชี
รายการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในรูปของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4).การแปรผล (Interpretation) เป็นการวิเคราะห์
ผลเพ่ือทราบช่วงชีวิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และน าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุง
หรือแก้ไขกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับงานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของตัวอย่างหนังสือที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต
ลิ โธกราฟี  4 สี  ขนาด A4 จ านวน 334 หน้ า จั ดพิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์   
ดังตารางที่ 1 มีหน่วยการท างาน คือ หนังสือ 1 เล่ม พิจารณาครอบคลุมวัฏจักรชีวิตของหนังสือตั้งแต่การ
ได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตประกอบด้วยงานบรรณาธิการ จัดวางหน้า ปรู๊ฟดิจิตอล ท าแม่พิมพ์ งาน
พิมพ์ งานหลังพิมพ์ และการขนส่งประกอบด้วยการขนส่งวัตถุดิบ และจัดส่งหนังสือไปจ าหน่ายที่ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังภาพที่ 1 ได้แก่ ปริมาณการใช้
วัตถุดิบในกระบวนการท าแม่พิมพ์ออฟเซตและการพิมพ์ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ปริมาณการใช้
น้ าประปาและสารเคมีต่างๆ และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพิมพ์ ตามข้อก าหนดเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ด้านบริการงานก่อนพิมพ์ (PCR Prepress) และด้านบริการงานพิมพ์และหลังพิมพ์ (PCR Press 
and Post Press)  
 
ตารางท่ี  1 กรณีศึกษาวัฏจักรชีวิตของตัวอย่างหนังสือ จ านวน 500 เล่ม จัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ 
              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ผลิตภณัฑ ์ หนังสือไสสันกาว ขนาด A4 จ านวน 334 หน้า (รวมปก) 

ระบบการพมิพ์ ออฟเซตลิโธกราฟี 4 ส ี
กระดาษ ปกและเนื้อใน : กระดาษอารต์มัน 130 แกรม 

น้ าหนักหนังสือ 1.5 กิโลกรัมต่อเล่ม 
การจัดส่ง  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
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ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตหนังสือตัวอย่าง 
 

 ในการศึกษานี้ค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาตลอดวัฏ
จักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยแสดงในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของวัตถุดิบและทรัพยากรแต่ละชนิดอ้างอิงจาก Ecoinvent Database Ver.2.2. (Ecoinvent Centre, 2010) ด้วยวิธีการ
ประเมิน Intergovernmental Panel Climate Change : IPCC2006 และฐานข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (MTEC, 2014) โดยค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะเท่ากับข้อมูลกิจกรรมคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

ผลการวิจัย 
 การค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหนังสือ 1 เล่ม โดยอาศัยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่การได้มา
ซึ่งวัตถุดิบและการผลิตวัตถุดิบ กระบวนการพิมพ์ในโรงพิมพ์ประกอบด้วยกระบวนการก่อนพิมพ์ กระบวนการพิมพ์
และกระบวนการหลังพิมพ์ และการขนส่งประกอบด้วยการขนส่งวัตถุดิบ และจัดส่งหนังสือไปยังจุดกระจายสินค้า โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังตารางที่ 2 มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวอย่างหนังสือจ านวน 500 
เล่ม พิมพ์ด้วยระบบออฟเซตลิโธกราฟี 4 สี ขนาด A4 จ านวน 334 หน้า เท่ากับ 1,416.11 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือ 2.83 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเล่ม ดังตารางที่ 3 ซ่ึงประกอบด้วย 
 - การได้มาซึ่งวัตถุดิบ มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่ากับ 1.32 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเล่ม 
คิดเป็นร้อยละ 46.65 
 - การผลิตในโรงพิมพ์ มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่ากับ 1.51 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเล่ม 
คิดเป็นร้อยละ 53.21 
 - การขนส่ง มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยกว่า 0.01 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเล่ม คิดเป็นร้อยละ 0.13 

งานบรรณาธิการ 

วางหน้าและปรู๊ฟ 

ท าแม่พิมพ ์

การพิมพ ์

การขึ้นรูป 

การจัดส่ง 

กระดาษปรู๊ฟ 

แม่พิมพ์และสารเคม ี

กระดาษ หมึก IPA  
น้ ายาฟาวน์เทน และน้ ายาล้าง

เครื่อง 
พลาสติกเคลือบปก และกาว

ไสสัน 

น้ าเสีย 

กระดาษเสีย 
และน้ าเสีย 

เศษกระดาษ 
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 ส าหรับกิจกรรมการผลิตในโรงพิมพ์ ขั้นตอนการวางหน้า การปรู๊ฟ และท าแม่พิมพ์มีสัดส่วนค่าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์สูงถึงร้อยละ 47.88 จากการปล่อยทั้งหมด ซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดผลกระทบมากที่สุด 
เนื่องจากมีการใช้เครื่องจักรหลายเครื่องในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรู๊ฟดิจิตอล เครื่องยิง
แม่พิมพ์ (Computer-to-plate) และเครื่องล้างแม่พิมพ์ และใช้ระบบปรับอากาศเพ่ือรักษาอุณหภูมิของเครื่องล้างที่
ประมาณ 23 องศาเซลเซียสส าหรับการท างานล้างแม่พิมพ์ ส่วนกิจกรรมการได้มาซึ่งวัตถุดิบ แม่พิมพ์ส าเร็จรูปเป็น
ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดผลกระทบในกิจกรรมนี้ มีสัดส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ร้อยละ 37.91 จากการปล่อยทั้งหมด 
เนื่องจากแม่พิมพ์ส าเร็จรูปผลิตจากอลูมิเนียมมีค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 10.60 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมแม่พิมพ์อลูมิเนียมส าเร็จรูป ซึ่งในกระบวนการพิมพ์ออฟเซตจะต้องใช้
แม่พิมพ์ส าเร็จรูป 1 แผ่นต่อ 4 หน้ากระดาษขนาด A4 ต่อการพิมพ์ 1 สี ท าให้ตัวอย่างหนังสือ 4 สี จ านวน 334 หน้า 
ใช้แม่พิมพ์ส าเร็จรูปจ านวน 336 แผ่นหรือ 50.64 กิโลกรัม และกิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบมีสัดส่วนค่าคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ร้อยละ 0.12 ในขณะที่การจัดส่งหนังสือไปจ าหน่ายมีสัดส่วนค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพียงร้อยละ 0.01 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 
 

วัตถุดิบและทรัพยากร หน่วย 
 Emission Factor 

ที่มาของแหล่ง EF หมายเหต ุ
 (kgCO2eq/หน่วย) 

ไฟฟ้า kWh 0.6093 MTEC อ้างอิงจาก Electricity, grid mix (ไฟฟ้า) 
น้ าประปา m3 0.7043 MTEC อ้างอิงจาก น้ าประปา-การประปาส่วนภมูิภาค 
สารท าความเย็น R22 kg 75.7860 MTEC อ้างอิงจาก Chlorodifluoromethane, R22 
แม่พิมพ์ส าเร็จรูป kg 10.6000 PCR อ้างอิงจาก แม่พิมพ์อลูมิเนียมส าเร็จรูป 
กระดาษปรู๊ฟ kg 1.5000 PCR อ้างอิงจาก กระดาษหนังสือพิมพ ์
น้ ายา Developer kg 1.5992 MTEC อ้างอิงจาก Sodium silicate* 
น้ ายาเสริม R-T9 kg 1.3586 MTEC อ้างอิงจาก Alkyl benzene sulfonate*  
Gum solution kg 1.4067 MTEC อ้างอิงจาก Phosphoric acid* 
กระดาษอาร์ต kg 1.0300 PCR อ้างอิงจาก กระดาษเคลือบผิว 
หมึกส ีBlack kg 2.3900 PCR อ้างอิงจาก หมึกสีด า 
หมึกส ีCyan kg 4.1200 PCR อ้างอิงจาก หมึกสี Cyan 
หมึกส ีMagenta kg 3.2900 PCR อ้างอิงจาก หมึกสี Magenta 
หมึกส ีYellow kg 3.2300 PCR อ้างอิงจาก หมึกสี Yellow 
IPA kg 2.1300 PCR อ้างอิงจาก IPA 
น้ ายาฟาวน์เทน kg 1.4280 MTEC อ้างอิงจาก Ethylene glycol* 
Solvent ws200 kg 1.9900 Ecoinvent อ้างอิงจาก Ethylbenzene* 
Bi-oriented 
polypropylene 

kg 2.8700 Ecoinvent อ้างอิงจาก Oriented polypropylene film 

Ethylene vinyl 
acetate  

kg 1.8100 Ecoinvent 
อ้างอิงจาก Ethylene vinyl acetate 
copolymer 

กาวไสสัน kg 4.3000 Ecoinvent อ้างอิงจาก Titanium dioxcide* 

หมายเหตุ *ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ของสารที่มีคุณสมบัติทดแทนกันได้ 
และมีค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดขององค์ประกอบที่แสดงในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
สารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) เป็นตัวแทนในการค านวณ  เนื่องจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยไม่ได้แสดง
ข้อมูลองค์ประกอบท้ังหมดของสารเคมี และสัดส่วนขององค์ประกอบโดยตรง 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวอย่างหนังสือจ านวน 500 เล่ม 
 

กิจกรรม องค์ประกอบ 
kg 

CO2eq 
ผลรวม  kg CO2eq ร้อยละ ผลรวมร้อยละ 

 kg CO2eq ต่อเล่ม kg CO2eq kg CO2eq 

การได้มา
ซึ่งวัตถุดบิ 

แม่พิมพ์ส าเร็จรูป 536.82 

660.65 1.32 

37.91 

46.65 

น้ ายาหลัก developer + น้ ายาเสริม  
0.04 <0.00 

R-T9 + Gum solution 

กระดาษปรู๊ฟดิจิตอล 4.30 0.30 

กระดาษอาร์ต 99.45 7.02 

หมึกพิมพ ์ 7.71 0.54 

น้ ายาฟาวน์เทน + IPA 0.17 0.01 

น้ ายาลา้งเครื่องพิมพ์ 0.17 0.01 

ฟิล์มลามิเนต 0.11 0.01 

กาวไสสัน 11.86 0.84 

การผลิต 

งานบรรณาธิการ 10.04 

753.58 1.51 

0.71 

53.21 

การวางหนา้ ปรู๊ฟ และท าแม่พิมพ ์ 677.98 47.88 
การพิมพ ์ 45.28 3.20 

การเคลือบปก 0.61 0.04 

การท าเล่ม 19.67 1.39 

การขนส่ง 

ขนส่งวัตถุดิบ 1.69 

1.88 <0.00 

0.12 

0.13 จัดส่งหนังสือไปยังศูนย์หนังสือ 
0.19 0.01 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

ผลรวม  1,416.11 1,416.11 2.83 99.99 99.99 

  
 จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2557 ภาคอุตสาหกรรมมีการน าวัสดุ    
รีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ทั้งวัสดุประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียม ซึ่งมี
สัดส่วนการรีไซเคิลอลูมิเนียมด้วยวิธีการแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่ร้อยละ 35.00 ของการรีไซเคิลทั้งหมด 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2557) งานวิจัยนี้จึงได้สมมติสถานการณ์การใช้แผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียมส าเร็จรูปที่
ผลิตจากอลูมิเนียมรีไซเคิลแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตแผ่นแม่พิมพ์ในอัตราส่วนร้อยละ 
25, 50, 80 และ 100 โดยใช้ฐานข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก จาก Ecoinvent 
Database Ver.2.2. ด้วยวิธีการประเมิน Intergovernmental Panel Climate Change : IPCC2006 
มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแม่พิมพ์ส าเร็จรูปในกิจกรรมการได้มาซึ่งวัตถุดิบของหนังสือตัวอย่าง
จ านวน 500 เล่มเท่ากับ 470.48, 320.57, 140.79 และ 49.63 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแม่พิมพ์ส าเร็จรูปที่ผลิตจาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่มีการรีไซเคิลอลูมิเนียม พบว่า ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงร้อยละ 2.57, 
9.43. 20.32 และ 27.45 ตามล าดับ ท าให้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหนังสือ 1 เล่มลดลงจากเดิม 2.83 
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กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเป็น 2.70, 2.40, 2.04 และ 1.86 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าตามล าดับ ดังภาพที่ 3 เนื่องจากกระบวนการการรีไซเคิลแม่พิมพ์อลูมิเนียมมีอัตราการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการท าเหมือง ถลุงแร่และหลอม
เพ่ือน ามาผลิตแผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียม   
 

 
 

ภาพที่ 2 ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการรีไซเคิลแม่พิมพ์อลูมิเนียมส าเร็จรูป 
 

 
 

ภาพที่ 3 ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของของหนังสือตัวอย่าง 1 เล่ม 
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการรไีซเคิลอลูมิเนียมกับค่าคารบ์อนฟุตพริ้นท์
ของหนังสือตัวอย่าง

การขนส่ง

การได้มาซึ่งวัตถุดิบ

การพิมพ์
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวอย่างหนังสือ 1 เล่ม ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต
ลิโธกราฟี มีค่าเท่ากับ 2.83 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจาก
กิจกรรมการผลิตในโรงพิมพ์ถึงร้อยละ 53.21 เนื่องจากในกระบวนการผลิตต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
จ านวนมากในการด าเนินงาน ตั้งแต่งานบรรณาธิการ ท าแม่พิมพ์ออฟเซต การพิมพ์ งานหลังพิมพ์ที่
ประกอบด้วยการตกแต่งสิ่งพิมพ์และการขึ้นรูป ซึ่งขั้นตอนการท าแม่พิมพ์เป็นขั้นตอนที่ใช้พลังงาน
มากที่สุด เพราะใช้หลอดยูวีในการยิงแม่พิมพ์ส าเร็จรูป รวมถึงการใช้ระบบปรับอากาศเพ่ือรักษา
อุณหภูมิของเครื่องล้างแม่พิมพ์ส าเร็จรูปให้ท างานได้ ส่วนกิจกรรมการได้มาซึ่งวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 
46.65 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด โดยแม่พิมพ์อลูมิเนียมส าเร็จรูปมีสัดส่วนมากท่ีสุด และ
ถ้าสามารถน าแผ่นแม่พิมพ์อลูมิเนียมที่ใช้แล้วมารีไซเคิลในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ใหม่จะช่วยลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึงร้อยละ 27.45 และกิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 0.13 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบมากกว่าการจัดส่ง
หนังสือไปจ าหน่าย เนื่องจากแหล่งจ าหน่ายหนังสือและโรงพิมพ์อยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน ในขณะที่การ
จัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลกระทบส่วนใหญ่เกิดในกิจกรรมการได้มาซึ่งวัตถุดิบ 
กิจกรรมการผลิตในโรงพิมพ์ และการขนส่งตามล าดับ (Hansuebasi, A., 2011) เนื่องจากกิจกรรม
การผลิตในโรงพิมพ์นั้น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะขึ้นกับการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่ง
เครื่องจักรแต่ละยี่ห้อและรุ่นจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ต่างกัน ท าให้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่จัดพิมพ์ใน
แต่ละโรงพิมพ์มีความแตกต่างกัน รวมถึงกิจกรรมการได้มาซึ่งวัตถุดิบก็จะขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบที่โรง
พิมพ์เลือกใช้ ความต้องการของลูกค้าและจ านวนการผลิต  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีการผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ ใน
ปริมาณร้อยละ 15 โดยน้้าหนักร่วมกับเถ้าลอยในปริมาณร้อยละ 30  โดยน้้าหนัก และเถ้าแกลบด้าใน
ปริมาณร้อยละ 5 โดยน้้าหนักตามล้าดับ และมีการแทนที่ดินเหนียวด้วยดินตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 
0 50 และ 100 โดยน้้าหนัก จากนั้นท้าการทดสอบก้าลังรับแรงอัด และการซึมผ่านน้้า ผลการทดสอบ
พบว่า ดินเหนียวที่มีการผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมกับเถ้าลอยและเถ้าแกลบด้ามีค่าขีดจ้ากัดเหลว 
พิกัดการหดตัว ค่าก้ารับแรงอัดและค่าการซึมผ่านน้้าลดลง เมื่อปริมาณดินตะกอนประปาเพ่ิมขึ้น โดย
วัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีการผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ และเถ้าลอยมีค่าก้าลังอัดสู งกว่าการผสม
เถ้าแกลบด้าทุกอัตราส่วนที่มีการผสมดินตะกอนประปา ที่อายุการบ่ม 28 วัน วัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัด
ที่มีการแทนที่ด้วยดินตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้้าหนัก ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ กับ
เถ้าลอย และเถ้าแกลบด้ามีค่าก้าลังอัดเท่ากับ 739 และ 531 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร เมื่อผสมดิน
ตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้้าหนัก และมีค่าลดลงเท่ากับ 488 และ 256 กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์
ที่มีการแทนที่ดินเหนียวด้วยดินตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้้าหนักร่วมกับเถ้าลอยและเถ้า
แกลบด้า ที่อายุการบ่ม 14 วัน มีค่าเท่ากับ 3.850X10-8และ 1.680X10-7 เซนติเมตรต่อวินาที ผลการ
ทดสอบก้าลังอัดและการซึมผ่านน้้า แสดงให้เห็นว่า ดินตะกอนประปาสามารถใช้แทนที่ดินเหนียวในวัสดุ
กันซึมดินเหนียวบดอัดในแหล่งฝังกลบได้ไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้้าหนัก 
 
ค าส าคัญ : ดินเหนียว กากแคลเซียมคาร์ไบด์ ดินตะกอนประปา เถ้าลอย เถ้าแกลบด้า 
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ABSTRACT 
 This research studied properties of compacted clay liner materials from 
industrials and agriculture waste. The propotion mixes contsined clay with 15 wt.% of  
calcium carbide residue (CCR), 30 wt.% of fly ash (FA), 5 wt%. of black rice husk (BHA) 
and replaced clay using water treatment residues (WTR) at levels of   0 50 and 100 
wt.%. The liquid, plastic and shrinkage limit, unconfined compressive strength and the 
water permeability were investigated in this research. The results showed that the liquid 
limit, shrinkage limit, compressive strength and permeability of compacted clay liner 
containing CCR-FA and CCR-BHA decreased with increasing of levels of WTR. The 
unconfined compressive strength of compacted clay liner with CCR-FA was higher than 
liner mixed CCR-BHA at all levels of WTR.  At day 28 days, the strength of compacted 
clay liners with CCR-FA and CCR-BHA decreased to 739, 531 and  488, 256 kg/cm2 with 
containined 50 and 100 wt.% of WTR. At 14 days, the water permeability of compacted 
clay liner with CCR-FA and CCR-BHA and replaced 50 wt.% of WTR was 3.850x10-8 and 
1.680x10-7 cm/s. Both of unconfined compressive strength and the water permeability 
showed that the level of WTR replaced clay in compacted clay liner mixed other 
wastes in sanitary landfill did not exceed 50 wt%. 
 
Keyword: Clay, Calcium Carbide, Water Treatment, Fly Ash, Black Rice Husk  

 

บทน า 
   ปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศทั้งในเขตชุมชนและเขตท้องถิ่น ส่วน
ใหญ่จะก้าจัดโดย การฝังกลบ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี ซึ่งได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและ
การฝังกลบอย่างปลอดภัย ในการแหล่งฝังกลบจะประกอบไปด้วยชั้นดินเหนียวบดอัด โดยวัสดุกันซึมดิน
เหนียวบดอัดจะต้องมีความสามารถในการซึมผ่านของน้้าต่้า  ซึ่งมีค่าประมาณ 1×10-7เซนติเมตรต่อ
วินาที แต่ดินเหนียวในประเทศไทยที่น้ามาท้าการบดอัดนั้นมักจะเกิดการแตกร้าวเนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศไทยนั้นเป็นสภาพอากาศแบบร้อน ท้าให้ดินเหนียวที่ท้าการบดอัดเกิดพฤติกรรมการ
หดตัวอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดการแตกร้าวบนดินเหนียว จึงท้าให้น้้าฝนสามารถไหลซึมผ่านชั้นดินเหนียว
บดอัดด้านบนได้ท้าให้ปริมาณน้้าชะขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วดินเหนียวบดอัดยังมี
ราคาแพงและรวมถึงค่าขนส่งจึงจะท้าให้ปริมาณค่าใช้จ่ายนั้นมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน จากปัญหาดังกล่าวจึง
ต้องมีการหาวัสดุทดแทนเพ่ือเป็นการปรับปรุงสมบัติดินเหนียว โดยการหาวัสดุทดแทนดินเหนียวที่
สามารถเพ่ิมก้าลังความแข็งแรงในการปรับปรุงสมบัติของดินเหนียว และความสามารถในการซึมผ่านน้้า
จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการน้าดินตะกอนประปามาใช้แทนดินเหนียวบางส่วนในวัสดุกันซึมดินเหนียว
บดอัด(พรพชรห์ ตากะชาติ) พบว่า ดินตะกอนประปาสามารถน้ามาใช้แทนดินเหนียวได้ในอัตราส่วนไม่
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เกินร้อยละ 50 โดยน้้าหนัก นอกจากนั้นแล้วยังมีงานวิจัยที่ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมกับเถ้าลอย 
และเถ้าแกลบด้าในวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัด (วีระเชษฐ์ ชิยางคะบุตร) (กนกพร เดชโหมด)พบว่า 
ปริมาณกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่เหมาะสมในการผสมในวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัด  คือ ดินร้อยละ 15 
โดยน้้าหนัก ส่วนเถ้าลอย และเถ้าแกลบด้าที่เหมาะสม คือ ปริมาณร้อยละ 30  และ ร้อยละ 5 โดย
น้้าหนัก ซึ่งท้าให้ค่าก้าลังรับแรงอัดและค่าการซึมผ่านน้้าสูงกว่ามาตรฐาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้มีการ
น้าองค์ความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการศึกษา โดยท้าการศึกษาสมบัติของวัสดุกันซึมดิน
เหนียวบดอัด ที่ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ เถ้าลอย และเถ้าแกลบด้าในอัตราส่วนที่เหมาะสม และ
ปริมาณ ดินตะกอนประปาที่มีผลต่อสมบัติของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัด เพ่ือน้ามาใช้ทดแทนดินเหนียว
จากธรรมชาติได้จริง  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ศึกษาสมบัติของดินตะกอนประปาต่อสมบัติวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีส่วนผสมของ                              
กากแคลเซียมคาร์ไบด์ เถ้าลอยและเถ้าแกลบด้า  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การเตรียมวัสดุและตัวอย่างการทดลอง 
 ในงานวิจัยนี้ได้น้าดินเหนียวที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความลึกประมาณ 7 เมตร ส่วนดิน
ตะกอนประปาได้มาจากโรงผลิตน้้าประปาบางเขน กรุงเทพมหานครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  2557 และ
กากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตก๊าซอะซิทิลีน ได้มาจากบริษัท เอ็มไทย อินดัส
เทรียล จ้ากัด จ.สมุทรสาคร ซึ่งน้ามาท้าการตากแห้ง ส่วนวัสดุปอซโซลานที่น้ามาผสมได้แก่ เถ้าลอย
ลิกไนต์ที่ได้จากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี และเถ้าแกลบด้าจากโรงสีข้าว เรียบหลี พัฒนา จ้ากัด จังหวัด
อ่างทอง โดยน้าดินเหนียว ดินตะกอนประปา กากแคลเซียมคาร์ไบด์ และเถ้าแกลบด้ามาท้าการบดลด
ขนาด ด้วยเครื่อง Los Angeles Abrasion Machine และน้ามาจากร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และ 
ตะแกรงเบอร์ 40 จากนั้นน้ามาท้าการผสม ตามอัตราส่วนผสมในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  อัตราส่วนของวัสดุที่ใช้ในการทดลอง 

ตัวอย่าง 
ร้อยละของส่วนผสม ปริมาณน  า

ที่เหมาะสม 
ร้อยละ 

ดิน
เหนียว 

ดินตะกอน
ดินประปา 

กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ 

เถ้า
ลอย 

เถ้าแกลบ
ด า 

Clay 100 0 0 - - 29.0 
CWTR 50 50 0 - - 28.5 
WTR 0 100 0 - - 28.0 
WTRCFA 0 55 15 30 - 42.50 
CLAYWCFA 27.5 27.5 15 30 - 43.50 
WTRCBHA 0 80 15 - 5 38.50 
CLAYWCBHA 40 40 15 - 5 38.50 
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วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ท้าการศึกษาสมบัติพ้ืนฐานในด้านขีดจ้ากัดเหลว ขีดจ้ากัดพลาสติกขีดการหดตัวของ
วัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดผสม ตามมาตรฐาน ASTM  D4318-93 และหาปริมาณน้้าที่ใช้ในการบดอัด
จากปริมาณความชื้นที่เหมาะสมของดินโดยใช้วิธีการบดอัดแบบมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ASTM  D698-
00 จากนั้นท้าการทดสอบความสามารถในการรับก้าลังอัดทิศทางเดียว โดยเตรียมตัวอย่างรูป
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร โดยท้าการบดอัดจ้านวน 3 ชั้น 
จากนั้นท้าการบ่มโดยใช้แผ่นพลาสติกหุ้มตัวอย่างเพ่ือป้องกันการสูญเสียน้้าเป็นเวลา 7, 14, 28, และ 56 
วัน ตามมาตรฐาน ASTM  D2166-00 โดยในแต่ละการทดสอบท้า 6 ซ้้าและท้าการทดสอบหา
ความสามารถในการซึมผ่านน้้า ที่ความดันของน้้าคงที่เท่ากับ 0.7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ผ่าน
ตัวอย่างดินรูปทรงกระบอกท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร ที่ระยะเวลาบ่ม 14 วัน  
ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน ASTM  D5084-90  โดยในแต่ละตัวอย่างท้าการทดสอบ 3 ซ้้า 
     

ผลการวิจัย 
 ผลของตะกอนดินประปาต่อสมบัติด้าน ขีดจ ากัดเหลว ขีดจ ากัดพลาสติกและพิกัดการหดตัว
ของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมกับเถ้าลอยและเถ้าแกลบด า 
 

 

รูปที่ 1  สมบัติทางกายภาพของดินเหนียวที่ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในปริมาณร้อยละ 15 ที่มีและไม่มี
การแทนที่ด้วยตะกอนดินประปาร่วมกับเถ้าลอยในปริมาณร้อยละ 30 และเถ้าแกลบด้าร้อยละ 
5 โดยน้้าหนัก 

 จากรูปที่ 1 แสดงอิทธิพลของขีดจ้ากัดเหลวของดินเหนียวที่แทนที่ด้วยดินตะกอนประปาใน
ปริมาณร้อยละ 0 50 และ 100 โดยน้้าหนัก ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในปริมาณร้อยละ 15 โดย
น้้าหนัก ร่วมกับ  เถ้าลอยในปริมาณอัตราส่วนร้อยละ 30 โดยน้้าหนัก พบว่า เมื่อมีการแทนที่ดินเหนียว
ด้วยดินตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 50 และ 100 โดยน้้าหนัก ค่าขีดจ้ากัดเหลวลดลงและขีดจ้ากัด
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พลาสติกมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น แต่ค่าพิกัดการหดตัวมีค่าลดลง ส่วนดินเหนียวที่แทนที่ด้วยดินตะกอน
ประปาในปริมาณร้อยละ 0 50 และ 100 โดยน้้าหนัก ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในปริมาณร้อยละ 15 
โดยน้้าหนักร่วมกับเถ้าแกลบด้าในปริมาณร้อยละ 5 โดยน้้าหนัก มีค่าขีดก้าจัดเหลวลดลง แต่ค่าขีดจ้ากัด
พลาสติกและค่าพิกัดการหดตัวมีค่าลดลง เมื่อดินตะกอนประปาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 50 และ 100 โดย
น้้าหนัก เนื่องจากดินตะกอนประปา เถ้าลอย และเถ้าแกลบด้า เมื่อท้าปฏิกิริยาจับตัวของเม็ดดิน
เกิดปฏิกิริยาการรวมตัวที่เกิดที่ผิวและโพรงของดินเหนียวบดอัดท้าให้อนุภาคที่ใหญ่ขึ้นเกาะกันเป็นกลุ่ม 
และมีการขัดกันระหว่างเม็ดดินมากขึ้น ผลปฏิกิริยาดังกล่าวท้าให้ค่าขีดก้าจัดเหลวและค่าพิกัดการหดตัว
ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อน้าดินตะกอนประปาไปใช้งานที่ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
มาก ดังนั้น การน้าดินตะกอนประปาสามารถน้ามาใช้เป็นวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดได้ เนื่องจากมีค่า
พิกัดการหดตัวน้อยกว่าวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัด 

 ผลของตะกอนดินประปาต่อสมบัติด้านก าลังรับแรงอัดของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดผสม
กากแคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมกับเถ้าลอยและเถ้าแกลบด า 

 

รูปที่ 2 การพัฒนาก้าลังอัดตามแนวแกนของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีและไม่มีการแทนที่ด้วยดิน
ตะกอนประปาผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในปริมาณร้อยละ 15 โดยน้้าหนัก ร่วมด้วยเถ้าลอยใน
ปริมาณร้อยละ 30 โดยน้้าหนัก เถ้าแกลบด้าในปริมาณร้อยละ 5 โดยน้้าหนัก 

 
 จากรูปที่ 2 การพัฒนาก้าลังอัดตามแนวแกนของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีการแทนที่ด้วย
ดินตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 0 50 และ 100 โดยน้้าหนักร่วมด้วยเถ้าลอยในปริมาณร้อยละ 30 
โดยน้้าหนัก เถ้าแกลบด้าในปริมาณร้อยละ 5 โดยน้้าหนัก มีค่าก้าลังอัดลดลง โดยการทดสอบหาค่าก้าลัง
อัดของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีการผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในปริมาณร้อยละ 15 โดยน้้าหนัก
ร่วมกับเถ้าลอยในปริมาณร้อยละ 30 โดยน้้าหนัก  พบว่า ที่ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน มีค่าก้าลังอัดตาม
แนวแกนเท่ากับ 1,337 กิโลปาสคาล และมีค่าลดลงเท่ากับ 739 , 488 กิโลปาสคาล เมื่อมีการเพ่ิมดิน
ตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 50 และ 100 โดยน้้าหนัก ส่วนวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีการผสม
กากแคลเซียมคาร์ไบด์ในปริมาณร้อยละ 15 โดยน้้าหนักร่วมกับเถ้าแกลบด้าในปริมาณร้อยละ  5 โดย
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น้้าหนัก พบว่า ที่ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน มีค่าก้าลังอัดตามแนวแกนเท่ากับ 856 กิโลปาสคาล และเมื่อ
เพ่ิมปริมาณมีดินตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 50 และ 100 โดยน้้าหนัก จะมีค่าก้าลังรับแรงอัดตาม
แนวแกนลดลง  เท่ากับ 531 , 256 กิโลปาสคาล ค่าก้าลังอัดมีค่าลดลงเนื่องจากดินตะกอนประปามี
องค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่เป็นสารอนินทรีย์ และมีลักษณะเนื้อเหมือนกับดินเบา ซึ่งจะมีการพองตัว
สัมผัสกับความชื้นและเมื่อมีการเกิดปฎิกิริยาระหว่างกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับวัสดุปอซโซลานท้าให้น้้าที่
อยู่ในโครงสร้างวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดถูกน้ามาใช้ในการท้าปฎิกิริยาปอซโซลานโดยน้้าที่ถูกน้ามาใช้
บางส่วนอาจถูกดึงจากดินตะกอนประปาเพ่ือมาท้าปฎิกิริยาเป็นผลให้ดินตะกอนประปามีปริมาณลดลง
และส่งผลให้โครงสร้างวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดมีรูพรุนเพ่ิมมากขึ้นจึงส่งผลให้ค่าก้าลังอัดของวัสดุกัน
ซึมดินเหนียวบดอัดมีค่าลดลง  (พรพชรห์ ตากะชาติ)  

 ผลของตะกอนดินประปาต่อสมบัติด้านการซึมผ่านน  าของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดผสม
กากแคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมกับเถ้าลอยและเถ้าแกลบด า 

 การศึกษาหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่ านน้้ า ของวัสดุกันซึมดิน เหนี่ ยวบดอัดผสมกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมกับเถ้าลอยและเถ้าแกลบด้า โดยท้าการศึกษาน้าก้อนตัวอย่าง 3 ก้อน มาท้าการ
ทดสอบที่อายุการบ่มที่ 14 วันมาท้าการทดสอบ เนื่องอายุการบ่มที่ 14 วัน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การน้ามาทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้า 

ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าในส่วนผสมระหว่างดินเหนียวบดอัด ดินตะกอนประปากาก 
 แคลเซียมคาร์ไบด์เถ้าลอยและเถ้าแกลบด้า  
 

 
ตัวอย่าง 

ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน  า 
(เซนติเมตรต่อวินาที) 

Clay + CCR 15% 1.224×10-8 
CWTR + CCR 15% 2.761×10-8 
WTR + CCR 15% - 
CLAY + CCR 15% + FA 30% 2.890×10-8 
CWTR + CCR 15% + FA 30% 3.850×10-7 
WTR + CCR 15% + FA 30% 9.110×10-7 
CLAY + CCR 15% + BHA 5% 3.540×10-8 
CWTR + CCR 15% + BHA 5% 1.680×10-7 
WTR + CCR 15% + BHA 5% - 

   หมายเหตุ  ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าของกรมควบคุมมลพิษ 1×10-7  เซนติเมตรต่อวินาที 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัด ที่อายุบ่ม 14 
วัน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ใน
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ปริมาณร้อยละ 15 โดยน้้าหนักผสมกับเถ้าลอยในปริมาณร้อยละ 30 และเถ้าแกลบด้าในปริมาณร้อยละ 
5 โดยน้้าหนัก มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้ามีค่าเท่ากับ 2.890×10-8  และ 3.540×10-8 เซนติเมตรต่อ
วินาที และมีการแทนที่ดินเหนียวด้วยดินตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้้าหนัก ค่าสัมประสิทธิ์
การซึมผ่านน้้ามีค่าลดลง เท่ากับ 3.850×10-7และ 1.680×10-7เซนติเมตรต่อวินาที ตามล้าดับ และเมื่อมี
การแทนที่ดินเหนียวด้วยผสมดินตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้้าหนักร่วมกับกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอยในปริมาณร้อยละ 30 โดยน้้าหนัก มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้ามีค่า
เท่ากับ 9.110×10-7เซนติเมตรต่อวินาที และเมื่อมีการแทนที่ดินเหนียวด้วยดินตะกอนประปาในปริมาณ
ร้อยละ 100 โดยน้้าหนักผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในปริมาณร้อยละ 15 โดยน้้าหนัก ร่วมกับเถ้าแกลบ
ด้าในปริมาณร้อยละ 5 โดยน้้าหนัก พบว่าไม่สามารถทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าได้ 
เนื่องจากวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีการแทนที่ด้วยตะกอนดินประปาที่ผสมเป็นสารอนินทรีย์ที่มี
สมบัติการพองตัวมากกว่าดินเหนียว โดยเมื่อดินตะกอนประปาประปาอยู่ในสภาวะอ่ิมน้้า เม็ดดินตะกอน
ประปาเกิดการพองตัว ส่งผลให้เกิดแรงดันระหว่างอนุภาคของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดผสม เป็นผลท้า
ให้เกิดช่องว่างระหว่างดินตะกอนประปาประปา จึงท้าให้ น้้าจึงสามารถไหลผ่านได้อย่างรวดเร็ว ท้าให้ค่า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้ามีค่าต่้ากว่าวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ (การ
ประยุกต์ใช้ตะกอนดินจากน้้าประปา, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบก้าลังอัดตามแนวแกนของ
วัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีการแทนที่ด้วยดินตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 50 และ 100 โดย
น้้าหนัก ที่ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมด้วยเถ้าลอย และเถ้าแกลบด้าที่ค่าก้าลังอัดมีค่าลดลง เมื่อ
ปริมาณดินตะกอนประปาเพ่ิมข้ึน (พรพชรห์ ตากะชาติ) 
 

สรุปและอภิปายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีการแทนที่ดินเหนียวด้วยดิน
ตะกอนประปาในปริมาณร้อยละ 0 50 และ100 โดยน้้าหนัก ผสมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในปริมาณ
ร้อยละ 15 โดยน้้าหนัก เถ้าลอยในอัตราส่วนร้อยละ 30 โดยน้้าหนัก และเถ้าแกลบด้าในอัตราส่วนร้อย
ละ 5 โดยน้้าหนักแสดงให้เห็นว่าการน้าดินตะกอนประปาแทนที่ดินเหนียวในวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัด
ได้ไม่เกินในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้้าหนัก เป็นอัตราส่วนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากเมื่อมีการ
เพ่ิมปริมาณของดินตะกอนประปาในอัตราส่วนร้อยละ 50 และ 100 โดยน้้าหนัก ท้าให้ค่าก้าลังอัดมีค่า
ลดลง และค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้ามีค่าเพ่ิมขึ้น ดังนั้นวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดที่มีการแทนที่ดิน
เหนียวด้วยดินตะกอนประปาในปริมาณที่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้้าหนัก อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด
สามารถน้ามาใช้เป็นวัสดุดินเหนียวบดอัดในแหล่งฝังกลบได้เนื่องจากมีค่าก้าลังอัดที่ดีที่สุดรวมถึงมีค่าต่้า
กว่าค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนดค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าเท่ากับ 1x10-7 
เซนติเมตรต่อวินาที ซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถน้ากากของเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่ ดินตะกอนประปา 
กากแคลเซียมคาร์ไบด์ เถ้าลอย และเถ้าแกลบด้า มาใช้ปรับปรุงสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุกันซึมดิน
เหนียวบดอัดในแหล่งฝังกลบได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและ
ขนส่งของดินเหนียวรวมทั้งยังเป็นการน้ากากของเสียอุตสาหกรรมที่เหลือใช้มาท้าให้เกิดประโยชน์และยัง
สามารถช่วยในการลดกากของเสียอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการน้ากากของเสียอุตสาหกรรม คือ ดินตะกอน
ประปา กากแคลเซียมคาร์ไบด์ เถ้าลอย และเถ้าแกลบด้ามาใช้ปรับปรุงสมบัติทางวิศวกรรมของดิน
เหนียวบดอัดส้าหรับเป็นวัสดุกันซึมที่ใช้ในแหล่งฝังกลบ ซึ่งงานวิจัยนี้อาจจะทดสอบได้ไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด อาจจะต้องมีการศึกษาด้านอ่ืนประกอบอีก ดังนี้ 

1. ศึกษาสมบัติดินตะกอนประปาจากแหล่งต่างๆเพ่ือที่จะสามารถน้ามาใช้ทดแทนดินเหนียวในวัสดุ
กันซึมดินเหนียวบดอัด 

2. ศึกษาการน้าวัสดุปอซโซลานชนิดอ่ืนๆน้ามาใช้ในการทดแทนดินเหนียวในวัสดุกันซึมดินเหนียว
บดอัด 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ส้าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากทุนวิจัยวิทยานิพนธ์ของคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ช่วยในการสนับสนุนงานวิจัย
วิทยานิพนธ์นี้และขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผศ. ดร.
รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวมถึง ดร.ทรงสุดา วิจารณ์ และ ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัย
อนันต์ ที่ให้ค้าปรึกษา แนะน้าแนวทาง และการแก้ไขปัญหาต่างๆในการศึกษา ตลอดจนการให้ค้าแนะน้า 
และข้อคิดเห็นอันท่ีเป็นประโยชน์แก่งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอการปรับปรุงกระบวนการติดตั้งโปรแกรมออนไลน์บนตู้
เอทีเอ็ม จากการติดตั้งแบบเดิมใช้เวลาในการติดตั้งตู้เอทีเอ็มเป็นเวลานานเนื่องจากฝ่ายติดตั้งไม่
ช านาญในการติดตั้ง ท าให้การติดตั้งตู้เอทีเอ็มล่าช้า ลูกค้าได้รับโปรแกรมที่ขาดการพัฒนาใหม่ๆ จาก
ปี 2557- 2558 มีการติดตั้ งล่าช้าและเกิดข้อบกพร่อง 1759 ปัญหา ซ่ึงการปรับปรุงครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์หลักคือลดความซับซ้อนในการด าเนินงาน มีความแม่นย ามากขึ้นในการแก้ไขโปรแกรม
บนตู้เอทีเอ็มเพ่ิมขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าป้องกันความผิดพลาดในการใช้บริการตู้เอทีเอ็ม  
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของความเสียหายและผลกระทบที่ตามมา (Failure Mode and 
Effect Analysis : FMEA) เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการท างานและได้ผลที่ได้จากการ
ประเมิน FMEA ตามหลัก SOD และมีการระดมสมองวิธีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการติดตั้งโดย
สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นซึ่งผลที่ได้คือลดขั้นตอนความซับซ้อน ลดความผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาตู้
เอทีเอ็ม สามารถติดตั้งออนไลน์ตู้เอทีเอ็มได้รวดเร็วขึ้นซึ่งในปี 2559 เกิดข้อบกพร่องลดน้อยลง
ประมาณ 40% ของปี 2557- 2558  ซึ่งสามารถลดข้อบกพร่องทั้งหมด 703.6 ปัญหา 
 
ค าส าคัญ : เทคนิค FMEA ลดขั้นตอนการท างาน ลดความซับซ้อน 
 

ABSTRACT 
 Studying aims to offer improving installation online system on ATMs. From 
the original installation took times, due to installation department was inexpert, and 
ATMs installation was delayed. The customers earned program which lacking develop, 
from year 2557 to 2558 was delayed installing and 1759 problems happened. This aims 
to simplify implementation and improve it accurately on fixing program on ATMs. 
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Making confidence to customers for preventing mistakes when they use ATMs by using 
characterization of damages and effect (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) as an 
option to improve processes and result of FMEA assessment by following SOD and 
brainstorming about fixing and reorganize installation  by making application  which 
reduce complicated progresses. Reduce errors on fixing ATMs. ATMs can be installed 
online quickly which in year 2559, errors decreased about 40% of year 2557 to 2558 
which decreased errors about 703.6 problems. 
 

Keywords: FMEA Technical, Reduce work Procedures, Reduce Complexity 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันการแฮกเกอร์ข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากตู้เอทีเอ็ม หรือการสกิมเมอร์มี
การพบเจอบ่อยครั้ง ทางธนาคารต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเอทีเอ็มใหม่ๆเพ่ือป้องการการ
ลักลอบขโมยข้อมูลบัตรอิเล็กทอนิกส์ (บัตรเอทีเอ็ม) ท าให้ต้องมีการลงโปรแกรมตู้เอทีเอ็มใหม่ทั้งหมด 
โดยการติดตั้งโปรแกรมเอทีเอ็มของบริษัทกรณีศึกษาในปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.6 หรือ 229 ตู้ 
ในปี 2557 มีจ านวนตู้เอทีเอ็มทั้งหมด 2375 ตู้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับตัว และวางแนวทางการ
แก้ไขเพ่ือต่อสู้กับสภาวะการติดตั้งโปรแกรมเอทีเอ็มที่เพ่ิมขึ้น เมื่อสภาวการณ์เช่นนี้จึงเป็นภาระหนัก
ของฝ่ายติดตั้งที่ต้องบริหารจัดการการติดตั้งโปรแกรมให้ทันเวลา รวมทั้งลดปัญหาการตั้งติดไปพร้อม
กับการแข่งขันกับเวลา โดยเน้นการติดตั้งโปรแกรมที่ทันเวลาตรงตามแผนของการติดตั้ง ซึ่งเป็นภาวะ
ที่ยากล าบากเป็นอย่างยิ่งส าหรับการอัพเกรดที่ทันเวลา และไม่ประสบปัญหาจากการอัพเกรด
ซอฟต์แวร์ โดยข้อบกพร่องที่จะน ามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะพิจารณาจากความถี่ท่ีเกิดปัญหาโดยดูจาก
ข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนมาจากธนาคารและแผนภูมิพาเรโตแสดงข้อมลูของปัญหา และงานวิจัย
นี้ได้น า FMEA ประเภทที่จะเน้นถึงข้อบกพร่องอันเนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ
ติดตั้งมาเป็นเครื่องมือหลัก เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาข้อบกพร่อง (Ford Motor 
Company, 2008) โดยมีจุดมุ่ งหมายในการปรับปรุง คือ ลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิด
ข้อบกพร่องรวมถึงลดขั้นตอนความซับซ้อนในการด าเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการใน
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือความสะดวกสบายในการใช้งาน (ธัญญาภรณ์ ธนบุญสมบัติ, 2546)   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการติดตั้งโปรแกรมเอทีเอ็ม และลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิด
ข้อบกพร่องในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาระบบโปรแกรมการบริหารการจัดการในฝ่ายติดตั้ง และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าป้องกันความผิดพลาดในการใช้บริการตู้เอทีเอ็ม 
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วิธีการวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นการด าเนินงานตามขั้นตอนตามหลักการ FMEA ซึ่งประกอบด้วย 

1. ทบทวนกระบวนการด าเนินการติดตั้งโปรแกรมตู้เอทีเอ็มทีละขั้นตอน จากก าหนดผังการ
ไหลของกระบวนการออนไลน์ตู้เอทีเอ็ม เพ่ือทราบขอบเขตที่ชัดเจนในการศึกษากระบวนการตลอดจน
มีการระบุวัตถุประสงค์ ของการท างานของแต่ละกิจกรรม 
 

2. ระดมสมองค้นหาแนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่องจากการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล
และศึกษาระบบงานเดิมเนื่องจากการออนไลน์ตู้เอทีเอ็มในแต่ละครั้งจะประสบปัญหาการออนไลน์ตู้
เอทีเอ็มไม่ส าเร็จ ท าให้ธนาคารที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากท าให้สูญเสียรายได้  
 

Tool 
ตารางแสดงปัญหาสะสม 

Incomplete 2557 Incomplete 2558 Total 
Terminal Internal Control 160 147 307 
Barcode   114 156 270 
Monitor 106 143 249 
Pin 97 109 206 
Presenter 127 95 222 
Printers 101 107 208 
CardReader 125 172 297 
ผลรวม  830 929 1759 

 
ตารางท่ี 1 แสดงของปัญหาสะสมตั้งแต่ปีพ.ศ 2557 – 2558 
 

3. หลังจากได้ทราบลักษณะปัญหาหลักที่ท าให้เกิดปัญหาในแต่ละกระบวนการแล้วผู้วิจัย
ได้ร่วมกับทีมติดตั้งในการหาสาเหตุของลักษณะปัญหาแต่ละชนิดโดยการการน าผังก้างปลามา
ประยุกต์ใช้โดยระดมความคิดจากทีมผู้ช านาญโดยแบ่งแขนงก้างปลาออกเป็นสาเหตุที่เกิดจากตู้
เอทีเอ็ม, พนักงาน, เครื่องมือที่ประสบปัญหาและวิธีการท างาน จากสาเหตุหลักก็แตกเป็นแขนงของ
สาเหตุย่อย เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้ง่ายขึ้นเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

4. วิเคราะห์และแจกแจงลักษณะการเกิดผลกระทบที่เกิดจากด าเนินงานและหาสาเหตุที่
ท าให้ เกิดปัญหาโดยประยุกต์ใช้ เทคนิค FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) ส าหรับ
กระบวนการในการติดตั้งโปรแกรมเอทีเอ็ม การประเมินตัวเลขความเสี่ยงชี้น า (Risk Priority 
Number: RPN) โดย RPN เท่ากับผลคูณของระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Sev: Severity) และ
โอกาสหรือความถี่ของสาเหตุที่ท าให้เกิดบกพร่อง (Occ: Occurrence) และระดับความสามารถใน
การตรวจจับ (Det: Detection) โดยในแต่ละค่ามี เกณฑ์ตั้ งแต่1-10 โดย RPN (Risk Priority 
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Number) = Sev x Occ x Det ค่ามากท่ีสุดคือ 1,000 (10x10x10) หมายถึง ความรุนแรงของปัญหา
รุนแรงที่สุด มีโอกาสเกิดบ่อยครั้งและความสามารถในการตรวจจับได้ต่ ามากค่าน้อยที่สุดคือ 1 
(1x1x1) หมายถึง ความรุนแรงของปัญหาน้อยมากโอกาสเกิดปัญหาแทบไม่มีเลย 

4.1. การวิเคราะห์และก าหนดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาเมื่อทราบ
ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นใน แต่ละกระบวนการแล้วทีมติดตั้งได้ร่วมกัน สรุปรูปแบบของปัญหาที
เกิดข้ึนตลอดจนผลกระทบเพื่อพิจารณาถึงระดับความรุนแรง (Severity : S)  
 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของความเสียหาย 
 

ผลกระทบจากข้อบกพร่อง ความรุนแรงของผลกระทบ คะแนน 

ผลกระทบเดือดร้อนมาก ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีระยะเวลาก าหนดในการแก้ไข
ปรับปรุง มีผลกระทบกับทุกระบบการท างาน 10 

ผลกระทบเดือดร้อน ไม่สามารถใช้งานได้ มีระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขที่
ไม่ชัดเจนมากกว่า 3 วันไม่เกิน 7 วัน มีผลกระทบกับทุก
ระบบการท างาน 

9 

ผลกระทบสูงมาก ไม่สามารถใช้งานได้ มีระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขไม่
เกิน 1-2 วัน มีผลกระทบกับระบบหลักสูญเสียหน้าที่
การท างานหลักท่ีเชื่อมโยงกับการให้บริการ 

8 

ผลกระทบสูง  สามารถใช้งานได้ ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข
มากกว่า 7 ชม. ไม่เกิน 8 ชม. มีผลกระทบกับระบบรอง 
สูญเสียหน้าที่การท างานเชื่อมโยงกันหลายส่วน ซึ่งเป็น
ส่วนที่มีความส าคัญมากในการให้บริการ  

7 

ผลกระทบปานกลาง  สามารถใช้งานได้ ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข
มากกว่า 6 ชม. ไม่เกิน 7 ชม. มีผลกระทบกับระบบที่ใช้
งานหลายส่วนสูญเสียหน้าที่การท างานบางส่วน ซึ่งเป็น
ส่วนที่ใช้ในการให้บริการระดับปานกลาง 

6 

ผลกระทบต่ า  สามารถใช้งานได้ ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข
มากกว่า 5 ชม.ไม่เกิน 6 ชม. มีผลกระทบกับระบบที่ใช้
งานส่วนเดียวสูญเสียหน้าที่การท างานหลายส่วน ซึ่งเป็น
ส่วนที่มีท่ีใช้งานในการให้บริการต่ า 

5 

ผลกระทบต่ ามาก สามารถใช้งานได้ ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข
มากกว่า 4 ชม.ไม่เกิน 5 ชม. มีผลกระทบกับระบบที่ใช้
งานส่วนเดียวสูญเสียหน้าที่การท างานส่วนเดียว ซึ่งเป็น
ส่วนที่มีท่ีใช้งานให้บริการต่ ามาก 

4 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากข้อบกพร่อง ความรุนแรงของผลกระทบ คะแนน 

ผลกระทบเล็กน้อย  สามารถใช้งานได้ ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข
มากกว่า 3 ชม.ไม่เกิน 4 ชม. มีผลกระทบกับระบบที่ใช้
งานส่วนเดียวสูญเสียหน้าที่การท างานซึ่งเป็นส่วนที่มีที่
ใช้งานในการให้บริการเล็กน้อย 

3 

เกือบไม่มีผลกระทบ สามารถใช้งานได้ ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข
มากกว่า 2 ชม.ไม่เกิน 3 ชม. เกือบไม่มีผลกระทบกับ
ระบบการท างาน สูญเสียหน้าที่การท างานได้ ซึ่งเป็น
ส่วนที่แทบจะไม่มีการใช้บริการ 

2 

ไม่มีผลกระทบ สามารถใช้งานได้ ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมี การรอ
คอยน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ชม. 1 

 
ตารางท่ี 3 เกณฑ์การประเมินความถี่ของการเกิดปัญหา 
 

โอกาสการเกิดข้ึนของข้อบกพร่อง อัตราข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ คะแนน 
สูงมาก : เกิดข้อบกพร่องเป็นประจ า ตั้งแต่ 271 ครังขั้นไป/อาทิตย์ 10 

241 ครั้งข้ึนไปแต่ไม่เกิน 270 ครั้ง/อาทิตย์  9 
สูง : เกิดข้อบกพร่องน้อย 211 ครั้งข้ึนไปแต่ไม่เกิน 240 ครั้ง/อาทิตย์ 8 

มากกว่า 181 ครั้งไม่เกิน 210 ครั้ง/อาทิตย์ 7 
ปานกลาง : เกิดข้อบกพร่องเป็นครั้ง
คราว 

151 ครั้งข้ึนไปแต่ไม่เกิน 180 ครั้ง/อาทิตย ์ 6 
มากกว่า 121 ครั้งไม่เกิน 150 ครั้ง/อาทิตย์ 5 
91 ครั้งข้ึนไปแต่ไม่เกิน 120 ครั้ง/อาทิตย์ 4 

ต่ า : เกิดข้อบกพร่องค่อนข้างน้อย มากกว่า 61 ครั้งไม่เกิน 90 ครั้ง/อาทิตย์ 3 
31 ครั้งข้ึนไปแต่ไม่เกิน 60 ครั้ง/อาทิตย์ 2 

ห่างไกล : เกือบไม่มีโอกาสจะเกิด
ข้อบกพร่อง 

น้อยกว่าเท่ากับ 30 ครั้ง /อาทิตย์ 1 
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ตารางท่ี 4 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
 
การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการแก้ไขปัญหา คะแนน 

ไม่สามารถแก้ได้ ไม่สามารถแก้ไขได้เลย ไม่มีอะไหล่เปลี่ยนหรือต้องส่งซ่อมของบริษัท 10 

มีความไม่แน่นอน ไม่สามารถแก้ไขได้เลย รอการจัดหาอะไหล่เฉพาะทางมาเปลี่ยน 9 

ซับซ้อน ไม่สามารถแก้ไขได้เลย มีการแก้ไขท่ีซับซ้อน รอการเบิกอะไหล่มา
เปลี่ยน 

8 

ยากมากท่ีสุด สามารถแก้ไขได้ แต่อาศัยการวิเคราะห์จากผู้ช านาญ มีอะไหล่และ
อุปกรณ์ส ารองที่ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา 

7 

ค่อนข้างยาก สามารถแก้ไขได้ แต่อาศัยการวิเคราะห์จากผู้ช านาญ มีอะไหล่
อุปกรณ์ส ารองที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา 

6 

ยาก สามารถแก้ไขได้ แต่อาศัยการวิเคราะห์จากผู้ช านาญ โดยไม่ได้ใช้
อะไหล่อุปกรณ์ส ารองใดๆ 

5 

ปานกลาง สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง มีอะไหล่และอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหา 

4 

ง่าย สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง มีอะไหล่และอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหา 

3 

ง่ายที่สุด สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยตัวเอง ไม่ต้องใช้อะไหล่   2 

ไม่มีปัญหา ไม่พบปัญหาใดๆ 1 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษากระบวนการด าเนินการติดตั้งโปรแกรมเอทีเอ็มในปัจจุบัน และปัญหาที่เกิด
ในส่วนงานด้านการติดตั้ง สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 

1. กลุ่มผู้ช านาญการได้พิจารณากระบวนการในฝ่ายการติดตั้ง โดยมีกระบวนการที่มี
ลักษณะปัญหาที่ท าให้ตู้ เอทีเอ็มไม่สามารถออนไลน์ได้ คือ บาร์โค้ด (Barcode) ช่องเสียบบัตร 
(Cardreader) หน้าจอ (Moniter)  ปุ่มกด (Pinpad)  ช่องจ่ายธนบัตร  (Presenter)  ปริ้นเตอร์ 
(Printer)  การตั้งค่าภายในโปรแกรม (Terminal Internal Control) และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
เป็นกระบวนการรับรองชิ้นงานก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าหรือเป็นกระบวนการตรวจจับของเสียขั้น
สุดท้ายซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่ได้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดของเสียถ้าพบปัญหาบ่งชี้ว่ามีของเสียเกิด
ขัน้จากกระบวนการติดตั้ง  

2. บริษัทกรณีศึกษามีการรวบรวมปัญหาการออนไลน์ตู้เอ็มในแต่ละสถานที่ในแต่ละปีและ
มีการวิเคราะห์ปัญหาที่พบและน ามาท าการวิจัยมี  7 ประเภท ได้แก่ 1) บาร์โค้ด (Barcode) 2) ช่อง
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เสียบบัตร (Card reader) 3)  หน้าจอ (Moniter) 4)  ปุ่ มกด (Pin pad) 5) ช่องจ่ ายธนบัตร  
(Presenter) 6) ปริ้นเตอร์ (Printer) 7) การตั้งค่าภายในโปรแกรม (Terminal Internal Control) 
โดยพบว่ามีปัญหาสะสมเพ่ิมขึ้น โดยตู้เอทีเอ็มทั้งหมดมีการติดตั้งหลายพ้ืนที่และเป็นตู้เอทีเอ็มที่มี
รายได้ให้กับธนาคารเป็นจ านวนมากท าให้ทางธนาคารสูญเสียรายได ้

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงของปัญหาสะสมพาเรโตตั้งแต่ปีพ.ศ 2557 – 2558. 

 
3. ผู้วิจัยและทีมผู้ช านาญโดยแบ่งแขนงก้างปลาออกเป็นสาเหตุที่เกิดจากตู้เอทีเอ็ม , 

พนักงาน, เครื่องมือที่ประสบปัญหาและวิธีการท างาน จากสาเหตุหลักก็แตกเป็นแขนงของสาเหตุย่อย 
ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากการไม่พกพาคู่มือ หรือประสบการณ์ท างานไม่เพียงพอ และขาดการวิเคราะห์
ปัญหา การลองผิดลองถูก 

4. ทราบปัญหาและสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดปัญหาด้านเวลาในการอัพเกรดซอฟต์แวร์โดย
เรียงจากมากไปน้อย ประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) ส าหรับกระบวนการ
ในการติดตั้งโปรแกรมเอทีเอ็ม ค านวณจากค่า RPNเกิดจาก RPN (Risk Priority Number) = Sev x Occ x 
Det แสดงสรุปผลการวิเคราะห์หาแนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องการออนไลน์ตู้เอทีเอ็ม         
 
ตารางท่ี 5 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์หาแนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องการออนไลน์ตู้เอทีเอ็ม  
 

ตารางสรุปแนวโน้มสาเหตุของข้อบกพร่อง 
ล าดับที่ แนวโน้มสาเหตุของข้อบกพร่อง ค่า RPN % สะสม 

1 2.2a) เครื่องเอทีเอ็มแฮงค์ 180 9.24 
2 3.1b) ประกอบอุปกรณ์ผิด 180 18.48 
3 5.1b) ไดร์เวอร์ไม่ตรงตามชนิดปริ้นเตอร์ 168 27.1 
4 1.2b) ธนาคารไม่เปิด Port ที่ก าหนด  120 33.26 
5 1.1a) IP ซ้ าซ้อน 120 39.43 
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ตารางท่ี 5 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์หาแนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องการออนไลน์ตู้เอทีเอ็ม (ต่อ) 
 

ตารางสรุปแนวโน้มสาเหตุของข้อบกพร่อง 

ล าดับที่ แนวโน้มสาเหตุของข้อบกพร่อง ค่า RPN % สะสม 

6 2.1b) Senser มีปัญหา 112 45.17 

7 2.1a) ตั้งค่าไม่สอดคล้องกับฮาร์ดแวร์ 105 50.56 
8 5.1a) ตั้งค่าไม่สอดคล้องกับฮาร์ดแวร์ 105 55.95 

9 5.3a) ตั้งค่าปริ้นเตอร์ไม่สอดคล้องกับฮาร์ดแวร์ 105 61.34 

10 3.1a) ตั้งค่าไม่สอดคล้องกับฮาร์ดแวร์ 90 65.97 

11 3.2a) โปรแกรมสแกนไม่ท างาน 84 70.28 
12 1.1b) ขาดประสบการณ์ 72 73.97 
13 3.2b) เครื่องสแกนมีปัญหา 72 77.67 

14 3.2c) แผ่นกระจกมีปัญหา 72 81.37 

15 2.2a) เครื่องเอทีเอ็มแฮงค์ 60 84.45 

16 3.1b) ประกอบอุปกรณ์ผิด 50 87.01 

17 3.2b) เครื่องสแกนมีปัญหา 48 89.48 

18 4.2a) การ์ดจอหลวม 48 91.94 

19 5.1c) สายช ารุด 42 94.1 

20 4.2b) ตั้ง Resution ไม่ถูกต้อง 32 95.74 

21 5.3b) ใส่กระดาษไม่ได้ขนาด 30 97.28 

22 4.1b) หลอดจอภาพมีปัญหา 18 98.2 

23 5.2b) ตัวจ่ายหมึกมีปัญหา 18 99.13 

24 4.1a) การ์ดจอมีปัญหา 9 99.59 

25 5.2a) หัวหมึกตัน 8 100 

 
5. จากสาเหตุข้อบกพร่องในตารางที่ 5 ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ด้วย FMEA ทางทีม

ติดตั้งได้น าสาเหตุของข้อบกพร่องดังกล่าวมาประชุมร่วมกัน และมีการระดมสมองในการก าหนด แนว
ทางการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยน ามาพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือท าการแก้ไขปัญหา จากการน าระบบ IT เข้ามา
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ประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการบริหารโครงการสามารถน ามาออกแบบเป็น  ระบบโปรแกรมการ
บริหารจัดการโครงการในการทดสอบระบบการติดตั้งตู้เอทีเอ็มออนไลน์ 

5.1  ระบบทะเบียนผู้ใช้ (Login)  ระบบเข้าใช้งานระบบสามารถตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้ 
จะสามารถตรวจสอบการเข้าระบบ ผู้ใช้งานแต่ละคน , เก็บข้อมูลการเข้าใช้ระบบงาน, ข้อมูลผู้ดูแล
ระบบ, ข้อมูลสมาชิก, เก็บประวัติการเข้ามาใช้งานระบบ 

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงการเข้าใช้งานระบบ 

 
5.2  ระบบตารางเก็บข้อมูลงาน (Add job) ระบบตารางจะเก็บข้อมูล ผู้ใช้แต่ละคนที่

เข้ามาแจ้งปัญหาต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลไปยังหน้าแรก เพ่ือโปรแกรมเมอร์หรือช่างเข้าระบบจะได้ท าการ
แก้ไขและรับทราบถึงปัญหาดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการแจ้งปัญหา 
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5.3  ระบบการบ ารุงรักษา (Maintenace) ระบบการบ ารุงรักษา เก็บข้อมูลผู้ใช้แต่ละคน
ที่เข้ามาแจ้งปัญหาต่างๆ และวิธีการแก้ปัญหาโดยมีโปรแกรมเมอร์และผู้ช านาญงานเข้ามาตอบแก้ไข
ปัญหา เพ่ือเก็บข้อมูลและสะดวกต่อการค้นหาจากคนรุ่นหลัง 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงระบบการบ ารุงรักษา   
 

5.4  ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory) ระบบสินค้าคงคลัง เก็บข้อมูลแบบบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์ฝ่ายเทคโนโลยี เพ่ือส ารวจการเก็บข้อมูลว่ามีใครยืมอุปกรณ์อะไรไปบ้าง 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงระบบสินค้าคงคลัง 
 

5.5  ระบบการจัดการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ระบบการจัดการผู้ดูแลระบบ 
สามารถตรวจสอบการเข้าระบบ ผู้ใช้งานแต่ละคน จะสามารถมองเห็นหน้าตาโปรแกรมแตกต่างกัน 
และสามารถใช้งานได้ต่างกันด้วย และยังสามารถจัดกลุ่มในการเข้าใช้ระบบรวมไปถึงก าหนดสิทธิ์การ
เข้าใช้งานได้อีกด้วยบันทึกการเข้าสู่ระบบ , ท าหน้าเก็บข้อมูลสมาชิก, เก็บข้อมูลผู้ดูแล, ข้อมูลที่ถูก
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บันทึกแล้ว, ข้อมูลผู้ดูแลระบบชุดใหม่, ข้อมูลผู้ดูแลระบบที่ถูกแก้ไข, ก าหนดข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน
ระบบภายในระบบ 

5.5.1 ระบบการจัดการสิทธิ์การเข้าระบบ (Add uesr) ท าหน้าที่ก าหนดสิทธิ์การเข้า
ใช้งานเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของสมาชิก 

5.5.2  ระบบการจัดการชื่อแผนก (Add Department) ท าหน้าที่เพ่ิม ลบ แก้ไข
ข้อมูลของแผนกต่างๆ 

5.5.3 ระบบการจัดการล าดับความส าคัญของปัญหา (Add Priority) ท าหน้าที่เพ่ิม 
ลบ แก้ไขข้อมูลของล าดับความส าคัญของปัญหาต่างๆ  

5.5.4 ระบบการจัดการปัญหา (Add Problem) ท าหน้าที่เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลของ
ปัญหาต่างๆ ระบุปัญหาว่าเป็นปัญหาด้านใด ท าให้ท าการแก้ไขปัญหาได้โดยง่าย 

5.5.5 ระบบการจัดการออกรายงานรายละเอียดงานทั้งหมด (Report System) ท า
หน้าที่รายงานถือเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งของระบบงานมีการประมวลผลข้อมูล ในส่วนนี้จะ
เป็นการน าข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลจากฟอร์ม มาประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามต้องการ เป็นการน า
ข้อมูลที่ได้จากการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงระบบการจัดการผู้ดูแลระบบ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดจากบริษัทกรณีตัวอย่าง โดยใช้ FMEA 
เพ่ือให้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และมีการระดมสมองในการหาข้อสรุปของปัญหาและวิธีการแก้ไข 
รวบรวมใน เพ่ือจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ซ่ึงสามารถลดความ
ผิดพลาดในการด าเนินการแก้ไขปัญหาตู้เอทีเอ็ม โดยที่ฝ่ายติดตั้งโปรแกรมเอทีเอ็มจะไม่เสียเวลาใน
การทดลองแก้ไขปัญหา จะสามารถติดตั้งออนไลน์ตู้ เอทีเอ็มได้รวดเร็วขึ้นซึ่งในปี 2559 เกิด
ข้อบกพร่องลดน้อยลงประมาณ 40% ของปี 2557- 2558  ซึ่งสามารถลดข้อบกพร่องทั้งหมด 703.6 
ปัญหา และการใช้เว็บเว็บแอพพลิเคชั่นเป็นคู่มือในการติดตั้งโปรแกรมเอทีเอ็มสามารถใช้ได้จริงและ
ครอบคลุมไปยังพ้ืนที่ต่างจังหวัด เนื่องมาจากการการเชื่อมโยงจากอินเตอร์เน็ตไร้สาย ท าให้ฝ่ายติดตั้ง
พ้ืนที่ต่างจังหวัดท างานได้ง่ายขึ้น และสืบค้นข้อมูล พร้อมทั้งเช็คเวลาการท างานในแต่ละบุคคล  เพ่ือ
เก็บข้อมูลในการสืบค้นในภายหลัง พบว่าเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ฝ่ายติดตั้ง สามารถ
สืบค้นข้อมูลที่ได้มีการท าเคยแก้ไขได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ท างาน
สอดคล้องกับการใช้พลังงานโดยรวมของระบบ และเพ่ือหาประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและลด
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด การออกแบบและสร้างระบบควบคุมดังกล่าวเป็นการสร้างระบบ
ควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งเป็นโหลดชนิดไม่คงที่ โดยการจัดรอบการท างานตามกรณีศึกษา
ทั้งหมด 3 กรณี โดยท าการเก็บข้อมูลในทุกๆสัปดาห์ เคร่ืองมือทางสถิติที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ คือ แผนภูมิ
การกระจาย (Scatter diagram) และแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม (Cumulative sum control) ผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด พบว่า การ
ออกแบบระบบควบคุมเงื่อนไขหน่วงเวลาสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าเงื่อนไขการสลับการ
ท างาน แต่มีการประหยัดพลังงานได้น้อยกว่าเงื่อนไขการควบคุมอัตโนมัติ ในด้านการลดความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าสูงสุด พบว่า เมื่อพิจารณาจากสมการเส้นตรง การควบคุมแบบหน่วงเวลา (y1) จะ
สามารถลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าการควบคุมแบบสลับ  (y2) การท างานและการ
ควบคุมแบบอัตโนมัติ (y3) 
 
ค าส าคัญ : ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าสูงสุด การประหยัดพลังงาน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to design and develop electrical appliances’ control 
system which is consistent with total energy consumption of the electrical system 
and to find energy efficiency and reduce a peak electricity demand. The control 
system is designed for partial air conditioning unit which is non-constant load. There 
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are three case studies which data were collected every week. Scatter diagram and 
Cumulative sum controls are used as a statistics tool for data analysis. The results of 
analyzed data include, energy consumption rate and peak electricity demand which 
obtain from testing laboratory room show that Time delay and sequence-mode 
designed system performed a reduction of total energy consumption better than 
Switching-mode designed system but less than Autonomous-mode designed system. 
This research found that in case of, one consider the linear programming of reduction 
a peak electricity demand, the Time delay and sequence-mode (y1) was able to 
decrease an electricity demand better than other modes which are Switching-mode 
(y2) and Autonomous-mode(y3) 
 
Keywords: Electrical Control Systems, Peak electricity demand, Energy saving. 
 

บทน า 
มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ที่ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้

ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้ งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 
กิโลวัตต์ หรือ 1,175 กิโลโวลต์แอมแปร์ จะถูกเรียกว่า อาคารควบคุม ที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการ
อนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แนวทางที่น ามาใช้ คือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า(Demand Side management: DSM) 
ประมาณการในระดับการใช้ไฟฟ้า (Consumption) และพิจารณาผลประหยัดพลังไฟฟ้า ณ เวลาที่
เกิดการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ (Peak Load) หรือการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Promotion of Electricity Energy Efficiency) นอกจากจะส่งผลต่อประเทศชาติโดยตรงในด้าน
การลดการน าเข้าพลังงานสิ้นเปลือง ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ ซึ่งเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และเพ่ิมผลก าไรโดยตรงในการบริหารสถานศึกษา[1]  

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักเพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียน การสอน 
และกิจกรรมอ่ืนที่เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาได้ก าหนดไว้ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมจากรายงานการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ส่งให้กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [5] พบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ในระบบปรับ
อากาศร้อย 66.79 รองลงมาได้แก่ ระบบแสงสว่างร้อยละ17.98 และระบบอุปกรณ์อ่ืนๆร้อยละ 
15.23 ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยจะมีส่วนประกอบของค่าไฟฟ้าทั้งส่วน
ที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ส่วนที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ คือ อัตราค่าไฟฟ้า ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญและพิจารณาในส่วนที่สามารถควบคุมได้เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า โดยงานวิจัยนี้จะเน้นการศึกษาพฤติกรรมการใช้
พลังงานไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการตัวอย่าง ในช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา 08:00–
17:00น. ของวันท างานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ไปหาแนวทางการ
ออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือการประหยัดพลังงานและลดความต้องการพลังงาน
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มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

ระบบปรับอากาศ 
ร้อยละ 66.79 

ระบบแสงสว่าง 
ร้อยละ 17.98 

ระบบอุปกรณ์อื่นๆ 
ร้อยละ 15.23 

เครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแยกส่วน 

หลอดไฟฟลูออเรสเซ๊นต์ชนิด
ต่างๆ 

และบลัลาสต ์

 ปั๊มน้ า 
 ลิฟต ์

อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 

ไฟฟ้าสูงสุด โดยพิจารณาการออกแบบระบบควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศเนื่องจากมีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับระบบแสงสว่างและอุปกรณ์อ่ืนๆ ผลที่ได้น ามาใช้เป็น
แนวทางในการประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานและลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 1 การใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าสามารถด าเนินการได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ การ
ด าเนินการจัดท าระบบการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ
การควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน จากการศึกษาระบบการจัดการพลังงาน พบว่า การอนุรักษ์พลังงาน
จ าเป็นที่จะต้องสร้างระบบการจัดการพลังงานขึ้นในหน่วยงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับ ทุกฝ่าย 
รวมทั้งผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนรวมในทุกกระบวนการ และควรพิจารณาในเรื่อง
ขนาดและชั่วโมงการใช้พลังงานเป็นหลักในการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย [3,4,6]  และจากศึกษา
ระบบควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน พบว่า จากการออกแบบและทดลองวงจรตรวจสอบสถานะ การ
ปิด-เปิดของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโหลดทางไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 
[7] 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 เพ่ือออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ท างานสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการใช้พลังงานโดยรวมของระบบ 

2 เพ่ือหาประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของ
ระบบ โดยการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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วิธีการวิจัย 

 สร้างห้องปฏิบัติการที่ใช้เป็นห้องทดลองเพ่ือการเก็บข้อมูลปฏิบัติการตัวอย่าง จะต้องเป็น
ห้องปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่างและอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือจะได้มี
ศักยภาพในการประหยัดพลังงานและความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ดังนั้น จึงมีข้อก าหนดว่าห้องปฏิบัติการตัวอย่างต้องเป็นห้องเรียนที่สามารถติดตั้ง  ระบบปรับ
อากาศขนาด 50,000 Btu/hr ระบบแสงสว่างขนาด 616 วัตต์ และระบบอ่ืนๆขนาด 910 วัตต์ ขึ้นไป 
ตามล าดับ การส ารวจและการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการตัวอย่าง 
ประกอบด้วย 

1.ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในห้องปฏิบัติการตัวอย่างและการใช้งาน เช่น 
ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาในการออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือการประหยัดพลังงานและลดความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 

2.ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการตัวอย่างโดยการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดทาง
ไฟฟ้า (kilowatt-hour meter CVM-96 SERIES Power Demand) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2 เพ่ือบันทึก
ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการพิจารณาหาแนวทางการประหยัดพลังงาน
และลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด โดยวิเคราะห์และตีความข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ห้องปฏิบัติการตัวอย่าง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานและลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 
 
3.การพิจารณาการจัดรอบการท างาน เพ่ือจัดหลีกเหลี่ยงจังหวะการท างานพร้อมกันของ

ระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน จากนั้นท าการออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือการ
ประหยัดพลังงานและลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่
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สามารถโปรแกรมได้ (Programmable Logic Controller: PLC) มาด าเนินการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
ควบคุมรอบการท างานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในแต่ละกรณีที่ท าการศึกษา [2] โดย
ควบคุมการท างานผ่านอุปกรณ์ช่วยขับโหลด (Final Control Element) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3  สัดส่วน คาบเวลาการท างานของอุปกรณ์ตามกรณีที่ท าการจัดรอบการท างาน 4 รูปแบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ชุดทดลองที่ได้ออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า  

 
ในการออกแบบทดลองระบบควบคุม พิจารณาจากสัดส่วนการท างานของอุปกรณ์ใน

ปัจจุบัน เพ่ือน าไปด าเนินการควบคุมการท างานของระบบไฟฟ้า ให้มีความเที่ยงตรง และสามารถใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากข้อมูลการเก็บรายการอุปกรณ์ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าราย
ชั่วโมง สามารถน ามาเขียนรายละเอียดของสัดส่วนการท างานของอุปกรณ์  [8] โดยพิจารณาจาก
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ลักษณะการท างานและการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับระบบไฟฟ้า ดังแสดงไว้ในรูปที่  2 
รูปที่ 3 รูปที่ 4 และรูปที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการติดตั้งระบบควบคุมภายในห้องปฏิบัติการ 
 
การศึกษาการออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

และลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ผู้วิจัยได้จัดล าดับ  น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
เก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นแต่ละข้ันตอนดังนี้ 

1 แผนภูมิการกระจาย (Scatter diagram) น าข้อมูลจากการตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของห้องปฏิบัติการตัวอย่าง มาสร้างเป็นแผนภาพการกระจ่ายระหว่างความต้องการพลังงานไฟฟ้า
สูงสุดและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

1 จัดท าบัญชีรายการอุปกรณ์ และตารางเวลา
การใช้งานของห้องปฏิบัติการตัวอย่าง 

2 ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของ
ห้องปฏิบัติการตัวอย่าง 

3 สร้างกราฟจ าลองการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ห้องปฏิบัติการตัวอย่าง 

4 ออกแบบ 
และสร้างระบบควบคุม

การท างาน 

5 วิเคราะห์ผลการใช้พลังงาน 
ตามการออกแบบระบบควบคมุ 

จบการท างาน 

เริ่มต้น 

ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามการ
ออกแบบระบบควบคุมการท างาน 
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และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งระบบควบคุมตามกรณีที่ท าการจัดรอบ
การท างาน 4 รูปแบบ โดยใช้รูปแบบสมการเส้นตรง  

สมการเส้นตรงมีรูปแบบทั่วไป [8] ดังสมการที่ 1 
 
y = mx + c         (1) 
 

เมื่อ y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (kW-h) 
X = ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (kW) 
m = ค่าความชันของเส้นตรง (พลังงานที่ต้องใช้เมื่อเกิดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า

สูงสุด)  
c = ค่าคงที่และจุดตัดแกน y (พลังงานที่ใช้ในส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับค่าความต้องการ

พลังงานไฟฟ้าสูงสุด) 
ส่วนค่า R2 (สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีค่าระหว่าง 0 – 1 

แสดงให้เห็นการกระจายตัวของข้อมูล ถ้า R2 เข้าใกล้ 1 สมการเส้นตรงที่ได้ จะน าไปใช้ในการควบคุม 
การตั้งค่าเป้าหมาย และการประเมินผลลัพธ์ได้แม่นย ามากข้ึน 

2 การวิเคราะห์และประเมินผลจากพฤติกรรมการใช้พลังงาน โดยการใช้ข้อมูลจริงของ
ห้องปฏิบัติการตัวอย่าง ในการเลือกข้อมูลอ้างอิงจะพิจารณาจากสมการเส้นตรงที่ได้หาความสัมพันธ์
แล้วเป็นสมการอ้างอิง ค านวณปริมาณพลังงานที่ควรจะเป็นจากสมการฐาน ผลต่างพลังงานไฟฟ้าและ
ค่าผลต่างสะสมของแต่ละชั่วโมงที่ค านวณได้ทั้งหมด เพ่ือน าไปสร้างเป็นแผนภูมิเชิงเส้น โดยให้แกน X 
เป็นแกนเวลา (ชั่วโมง) และแกน y เป็นแกน CUSUM (kW-h) การค านวณแสดงไว้ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งหมด 
 

 

ชั่วโมงท่ี
ใช้งาน 

ก าลังไฟฟ้าสูงสุด
เฉลี่ย 15 นาที 

ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้า 

ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าประเมิน 

DIFF CUSUM 

(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 
1 2.773 2.769 2.6658946 0.103105 0.103105 
2 2.799 2.792 2.6835798 0.10842 0.211526 
3 2.838 2.825 2.7101076 0.114892 0.326418 
4 2.902 2.864 2.7536404 0.11036 0.436778 
5 2.886 2.877 2.7427572 0.134243 0.57102 
6 4.226 3.5 3.6542252 -0.15423 0.416795 
7 3.854 3.264 3.4011908 -0.13719 0.279604 
8 2.9 2.858 2.75228 0.10572 0.385324 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 ข้อมูลและเส้นฐานของข้อมูลรวมทั้ง 3 เงื่อนไขการควบคุม 

ชั่วโมงท่ี
ใช้งาน 

ก าลังไฟฟ้าสูงสุด
เฉลี่ย 15 นาที 

ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้า 

ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าประเมิน 

DIFF CUSUM 

(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 
9 4.378 3.223 3.7576156 -0.53462 -0.14929 
10 3.51 3.026 3.167202 -0.1412 -0.29049 
11 3.595 3.466 3.225019 0.240981 -0.04951 
12 3.858 3.6 3.4039116 0.196088 0.146576 
13 4.08 3.762 3.554916 0.207084 0.35366 
14 4.341 3.984 3.7324482 0.251552 0.605212 
15 4.338 3.586 3.7304076 -0.14441 0.460804 
16 5.097 4.192 4.2466794 -0.05468 0.406125 
17 1.954 1.534 2.1088108 -0.57481 -0.16869 
18 2.628 2.371 2.5672656 -0.19627 -0.36495 
19 3.244 2.96 2.9862688 -0.02627 -0.39122 
20 3.285 3.154 3.014157 0.139843 -0.25138 
21 4.184 3.489 3.6256568 -0.13666 -0.38803 
22 3.047 3.02 2.8522694 0.167731 -0.2203 
23 3.407 3.193 3.0971414 0.095859 -0.12444 
24 3.462 3.256 3.1345524 0.121448 -0.003 
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เมื่อพิจารณารูปแบบและการกระจายตัวของข้อมูลรวมรายชั่วโมง และเส้นฐานของข้อมูล
รายชั่วโมงในรูปที่ 6 สามารถสรุปผลในเบื้องต้นได้ว่า การใช้พลังงานทั้ง 3 เงื่อนไขการควบคุม มี
ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากการกระจ่ายตัวของข้อมูลไม่ห่างจากเส้นฐานของพลังงานไฟฟ้าประเมินท า
ให้ค่า R2 ของข้อมูลรวมมีค่า 0.8371 โดยมีกราฟ DIFF และ CUSUM แสดงไว้ดังรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 แผนภูมิกราฟ DIFF และ CUSUM ของข้อมูลรวมทั้ง 3 เงื่อนไขการควบคุม 
 

ในภาพรวมเส้นกราฟ CUSUM แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ตามเงื่อนไขการออกแบบและสร้าง
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือประหยัดพลังงานและลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด เมื่อเลือก
ข้อมูลอ้างอิงพฤติกรรม แล้วน าข้อมูลที่เหลือไปสร้างกราฟกระจายตัวของข้อมูลเพื่อติดตามพฤติกรรม
การใช้พลังงานทั้ง 3 เงื่อนไขการควบคุม แสดงไว้ดังรูปที่ 8 – 9 จากนั้นท าการค านวณร้อยละของผล
ประหยัดเมื่อเทียบกับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ซึ่งจะบอกได้ว่าเกิดการประหยัดพลังงานไปเท่าไรเมื่อ
เทียบกับปริมาณการใช้พลังงานก่อนการจัดท ามาตรการ โดยค านวณจากสูตรในสมการที่ 2 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 กราฟ CUSUM ของข้อมูลรวมเงื่อนไขการควบคุมหน่วงเวลาและสลับการท างาน 

(2) 
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รูปที่ 9 กราฟ CUSUM ของข้อมูลรวมเงื่อนไขการควบคุมหน่วงเวลาและอัตโนมัติ 

 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเส้นกราฟ CUSUM แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ตาม
เงื่อนไขการออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อประหยัดพลังงานและลดความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าและผลต่างสะสมตามเงื่อนไขการออกแบบและสร้างระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประหยัด 
 

ผลการประเมินพฤติกรรม
การใช้พลังงาน 

ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้ารายวัน (kW-h) 

ผลต่างสะสมพลังงาน
ไฟฟ้ารายวัน (kW-h) 

เปอร์เซ็นต์ 
การประหยัด(%) 

การควบคุมหน่วงเวลาและ
สลับการท างาน 52.88 

1.26233 2.40 
0.81154 1.54 

การควบคุมอัตโนมัติและ
หน่วงเวลาท างาน 41.726 

0.89686 1.92 
0.79002 1.69 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษางานวิจัยนี้พบว่า การจัดรอบการท างานของระบบการท างานของระบบปรับ
อากาศ โดยทดลองปรับเลื่อนเวลาท างานให้จัดหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากพร้อมกันใน
คาบเวลา 15 นาที สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดได้ และ
การวิเคราะห์และประเมินผลจากพฤติกรรมการใช้พลังงานทั้งก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งระบบควบคุม
ตามกรณีที่ท าการจัดรอบการท างาน 4 รูปแบบ พบว่า การออกแบบระบบควบคุมเงื่อนไขหน่วงเวลา
สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าการเงื่อนไขการสลับการท างาน แต่มีการประหยัดพลังงานได้
น้อยกว่าเงื่อนไขการควบคุมอัตโนมัติ ในด้านการลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด พบว่า เมื่อ
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พิจารณาจากสมการเส้นตรงตามรูปที่ 6 การควบคุมแบบหน่วงเวลา (y1) จะสามารถลดค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าการควบคุมแบบสลับ (y2) การท างานและการควบคุมแบบอัตโนมัติ
(y3)  
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1,2,3นักศึกษาปริญญาเอก สังกัด หลักสูตรบรหิารธุรกจิดุษฎีบณัฑติ คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ouijishiro@yahoo.com 084-880-0068 
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7สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวทิยาลัยปทุมธานี 

8 สังกัด หลักสตูรบริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑติ คณะวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
บทคัดย่อ 

รัฐบาลได้ก าหนดรูปแบบเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ “ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการก าหนดรูปแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลง “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ 
“ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา และต่อยอดความได้เปรียบ 
โดยแบ่งกลุ่มการพัฒนาเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันประกอบด้วย 1. กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. 
กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4.
กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง  ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง : การ
พัฒนาประเทศให้มีความคงอยู่ของนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งความคงอยู่ของนวัตกรรมสามารถ
วัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจดสิทธิบัตร การจดลิขสิทธิ์ เป็นต้น และการประเมินการคงอยู่ของ
นวัตกรรมสามารถประเมินได้หลายอย่างทั้งการคงอยู่ของนวัตกรรมตามระยะเวลา การคงอยู่ของ
นวัตกรรมตามเทคโนโลยี  ดังนั้นการด าเนินการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
นั้น ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของนวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ : ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
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ABSTRACT 
The government has set the pattern under the development strategy for 

prosperous and sustainable economy by strengthening the domestic driven by the 
concept of sufficiency economy philosophy. This would be done by determining the 
structure of the economy that is innovation-driven to propel economic growth with 
the new changes. “Biodiversity” and “cultural diversity” to be the competitive.   This 
would be done by the development of creativity, innovation, science, technology, 
research and development and further advantages.  This can be divided into 5 groups; 
the development of the target technologies and industries comprises of 1 .  Food, 
agriculture and biotechnology, 2. Public health and medical technology, 3. Tools and 
intelligent devices, robots, and mechanical systems controlled by electronic, 4. Digital 
and technology Internet that connect and control equipment, artificial Intelligence 
Embedded technology, 5 .  Creative industries, cultural, and high-value services. The 
country development to have persistent innovation is important. The persistence of 
innovation can be measured in several ways, such as registering patents, copyrighting, 
evaluating. The persistence of innovation can be evaluated in many ways the existence 
period of innovations and the innovative technology persistence. Therefore, driving 
Thailand based on 4 . 0  policy must takes the changes into account and remain 
innovative to fit the context of Thailand.  
 
Keywords: Thailand 4.0, Innovation, New Engines of Growth 
 

บทน า 
ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องตั่งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งการพัฒนาในยุค

แรกเรียกว่า ประเทศไทย 1.0 เป็นการเน้นการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักทั้งการผลิตและการขาย 
ยุคที่สองเรียกว่า ประเทศไทย 2.0 เป็นการเน้นอุตสาหกรรมแบบใช้แรงงานมีฝีมือหรือเรียกว่า
อุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตรองเท้า เสื้อผ้าต่างๆ ยุคที่ 3 เรียกว่าประทศไทย 3.0 เป็นยุคที่ที่เน้น
อุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมน้ ามัน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
เป็นต้น และในยุคปัจจุบันจะเข้าสู่ยุค ประทศไทย 4.0 คือยุคเศรษฐกิจใหม่ เป็นยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ในปี 2559 รัฐบาลได้ก าหนดรูปแบบเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสู่ 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2016) การขับเคลื่อนปฏิรูปของรัฐบาลไทย
จากการที่หลายประเทศได้ก าหนดรูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่เพ่ือสร้างความมั่นคั่งในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับประเทศไทยการก าหนดรูปแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งการขับเคลื่อนจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ
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ที่ส าคัญคือ 1. การเปลี่ยนจากผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2. เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตไปสู่การเน้นภาคการบริการมากขึ้น ประเทศไทย 4.0 
จึงเป็นการเปลี่ยนผ่าน โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมโดยเน้นความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการ
เปลี่ยนแปลง “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็นความ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยการเพ่ิมขีดความสามารถด้าน วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา และต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันประกอบด้วย  

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)  
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotic & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, loT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 

High Value Service) (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2559) 
รัฐบาลได้ก าหนด 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นรูปแบบในการสร้าง 

“New Startups” มากมายโดยการสิ่งที่ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ใช้ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 คือ
นวัตกรรม การที่จะน าก าหนดนโยบายและน านวัตกรรมมาใช้ในทันที ดังนั้นผู้เขียนได้รวบรวมค้นคว้า 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามนโยบายประเทศ 4.0  โดยศึกษาความคงอยู่ของนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี เพื่อน ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในบริบทปัจจุบัน  

การคงอยู่ของนวัตกรรมได้กลายมาเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการปรับเปลี่ยนการศึกษาใน
องค์การอุตสาหกรรม จนกระทั่งน าเสนอสู่สาธารณะงานวิจัยและศึกษาเชิงประจักษ์ (เชิงประจักษ์
หมายความถึง เกี่ยวกับการทดลอง/จากการสังเกต/จากประสบการณ์ที่ดี และมีความชัดเจน) การ
เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นการเชื่อมต่อความสามารถของบริษัท ส่งผลให้เกิดการสะสมทางเศรษฐกิจมี
ประโยชน์ในความรู้ทางเทคโนโลยี และบางส่วนของการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิต สามารถ
เติบโตได้จากการสร้างสรรค์ขององค์การใหม่  ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการ
เทคโนโลยี  (Geroski et al., 1997; Antonelli, 2011; Colombelli & Von Tunzelmann, 2011; 
Dosi, 1997; Nelson & Winter, 1997; Pavitt, 2003 ) 

 
ความคงอยู่ในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

การคงอยู่ในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็นการพิจารณาทั้งองค์การ และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี (ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ) การวิเคราะห์ที่มีอยู่และการศึกษาเชิงประจักษ์เป็นการ
ด าเนินการกับปัจจัยตัวก าหนดความคงอยู่ของนวัตกรรม โดยใช้สามกรอบในการวิเคราะห์ คือ 1. 
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ทรัพยากรที่มีจ ากัด 2. ต้นทุนจม 3. ความสามารถขององค์การ  (Ganter & Hecker, 2013 ; Le Bas 
& Scellato, 2014)   

1. การคงอยู่ในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในมุมมองทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มุ่งให้
ความส าคัญกับการสังเกตการณ์การจ ากัดทางการเงินในเงินทุนของโครงการนวัตกรรม กิจกรรมทาง
นวัตกรรมเป็นการใช้เงินทุนที่มาก มีความเสี่ยง และมีความยากส าหรับการใช้เงินทุนจากภายนอก 
ส าหรับองค์การที่ประสบความส าเร็จในนวัตกรรมเกินกว่าช่วงระยะเวลา ต้องมีเงินทุนจากภายในเป็น
ส าคัญในการใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ดังนั้นนวัตกรรมจะเป็นการท าให้องค์การ สามารถ
เพ่ิมขีดความสามารถในการเพ่ิมผลประกอบการ ซึ่งจะเป็นการได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายไป
ส าหรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนา องค์การกับความคิดสร้างสรรค์ที่เพียงพอจะน ามาซึ่งความคงอยู่ ใน
นวัตกรรม เป็นอิทธิพลที่มีความส าคัญการด าเนินการก่อนความส าเร็จทางการค้า โดยคาดว่าจะมี
ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างความคงอยู่ในนวัตกรรมและความคงอยู่ของความสามารถใน
การท า ก า ไ ร เ ฉลี่ ย  (Cefis, 2003; Cefis & Ciccarelli, 2005; Ganter & Hecker, 2013; Flaig & 
Stadler, 1994; Latham & Le Bas, 2006; Antonelli et al., 2012)  
 2. การคงอยู่ในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มุมมองของต้นทุนจม ระบุถึงองค์การที่จะตัดสินใจที่
จะลงทุนในกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาต้องก่อให้เกินต้นทุน ในการเริ่มต้นบ่อยครั้งจะเป็นการไม่ได้รับ
ทุนคืน ต้นทุนจมนี้เกิดขึ้นจากกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ดังนั้นองค์การจะต้องสร้างแรงจูงใจที่แข็งแรง
ในการป้อนให้และยังอยู่ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงในกิจกรรมของการวิจัยและพัฒนา ผลการคงอยู่
ของนวัตกรรมจากความมั่นคงในระยะเวลาที่นาน นักวิจัยบางส่วนได้น าเสนอมุมมองความสามารถ
ส าหรับการคงอยู่ของนวัตกรรมในองค์การ มุมมองตามท่ีก าหนดไว้ในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นการ
เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลตอบแทนแบบไดนามิค ในรูปแบบของการการเรียนรู้จากการท าและการ
เรียนรู้จากการเรียน ซึ่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหุ้น และการท าก าไรของนวัตกรรมในอนาคต  

3. การคงอยู่ในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในมุมมองความสามารถขององค์การ คือการพัฒนา
นวัตกรรมถ้าองค์การที่มีความพร้อมและความสามารถจะได้น าองค์การสู่ความคงอยู่ของนวัตกรรมได้
ดีกว่าบริษัทที่ไม่มีเนื่องจากบริษัทที่มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมได้จะสามารถให้มีการ
คงอยู่ของนวัตกรรมได้ (Ganter & Hecker, 2013; Duguet & Monjon, 2002; Latham & Le Bas, 
2006) 

ความคงอยู่ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในแนวโน้มเชิงประจักษ์ 
 หลายการศึกษาเชิงประจักษ์ได้พิจารณาขนาดและขอบเขตของความคงอยู่ของนวัตกรรม
สามารถใช้เป็นเครื่องมือของชนิดความแตกต่างของตัวบ่งชี้ เช่น สิทธิบัตร  นวัตกรรมที่ส าคัญ หรือผล
ของการวิจัยและพัฒนา เช่นเดียวกันตามความหลากหลายของฐานข้อมูลดังเช่น The Luxembourg 
Community Innovation Survey(CIS) เป็นการส ารวจข้อมูลในระหว่าปี คศ.2006-คศ.2008 เป็น
การเก็บขอมูลระยะยาวจาก 287 บริษัท ในรูปแบบพหุนามประเมินค่าความเป็นไปได้ในแต่ละบริษัท 
เป็น 1 ใน 3 ของบริษัทที่มีการพัฒนานวัตกรรมที่มีความยาวนาน ไม่มีนวัตกรรม มีนวัตกรรม หรือมี
ความคงอยู่ในนวัตกรรม  ส าหรับตัวอย่างในการศึกษาอิทธิพลที่สูง การทดสอบประวัติของนวัตกรรม
ในประเทศอังกฤษโดยการศึกษาฐานข้อมูลสิทธิบัตร และได้ค้นพบจ านวนของการเริ่มต้นในสิทธิบัตร
ของนวัตกรรม ซึ่งปัจจัยหลักของการคงอยู่ของนวัตกรรม ดังนั้นอาจจะมีขนาดของ “กิจกรรมทาง



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

198 

นวัตกรรม” มากกว่าขอบเขตของ “กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์” และมีนักวิจัยบางส่วนได้ท าการ
วิเคราะห์เชิงประจักษ์ขององค์การในประเทศฝรั่งเศส ที่ได้ใช้งานสิทธิบัตรกับหน่วยงานสิทธิบัตรใน
ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1969 และ 1985 ได้แสดงให้เห็นเกณฑ์ขั้นต่ าของกิจกรรมนวัตกรรม
เป็นความจ าเป็นได้รับสถานะเป็น “นวัตกรรมที่คงอยู่” นั่นเป็นเพียงความคิดริเริ่มที่สอดคล้องกัน
อาจจะกลายเป็นนวัตกรรมที่คงอยู่ ท้ายสุด  ได้ตรวจสอบความคงอยู่ของนวัตกรรมโดยใช้ข้อมูล
สิทธิบัตรและพบว่ากิจกรรมนวัตกรรมในแต่ละระดับขององค์การขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของ
ความส าคัญของเทคโนโลยีในช่วงเวลาของนวัตกรรม (Geroski et al., 1997; Le Bas et al., 2003; 
Duflos, 2006) 
 การประเมินความคงอยู่ของนวัตกรรมมีผลมากกว่าการนับแต่สิทธิบัตร เพราะว่าองค์การ
ทั้งหลายสนับสนุนกับการให้ความส าคัญขององค์การที่เป็นนวัตกรรมทางเทคนิค และมีความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจ การส ารวจความคงอยู่ของเทคโนโลยีและการหาหลักฐานที่สอดคล้องกัน กับมุมมอง
ที่ว่ามีบริษัทไม่มากที่มีความคงอยู่ของนวัตกรรม บริษัทได้ยอมรับในการค้นพบและยอมรับเกี่ยวกับ
นวัตกรรมในองค์การมีจ านวนน้อยมากที่เป็นนวัตกรรมที่คงอยู่ และในอนาคตข้างหน้าการศึกษาที่
น้อยจะใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้ในการติดตามความคงอยู่ของนวัตกรรม ส่วนใหญ่ใช้การ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในการควบคุมส าหรับความเป็นไปได้ที่กระทบกับการวิจัย
ขององค์การอย่างเป็นทางการบนจุดเริ่มต้นของความคงอยู่ของนวัตกรรม 
 การใช้ข้อมูลทดแทนที่เหมือนกันของ CIS เป็นการแพร่หลายมากขึ้น มีจ านวนมากเพราะว่า
สามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ข้อมูลนวัตกรรม
เหล่านี้ได้ก าหนดให้จัดเตรียมในระดับขององค์การ ปราศจากการอ้างถึงในการประสบความส าเร็จเชิง
พาณิชย์หรือความคล้ายคลึงของสถานะทางสิทธิบัตร หมวดหมู่สถิตที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ตามสิ่งที่เรียกร้องในคู่มือ จากการศึกษาของนักวิจัยบางส่วนในการศึกษาองค์การธุรกิจจ านวน 
808 องค์การในประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับกิจกรรมของนวัตกรรมในระหว่างปี 1986 – 1996 พบว่า
ความคงอยู่ของนวัตกรรมเป็นสิ่งที่แข็งแรง ประมาณ 50% ขององค์การธุรกิจที่มีนวัตกรรมในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งยังคงต่อเนื่องอีหนึ่งหรือสองชั่วเวลาในนวัตกรรมที่ต่อเนื่องในภายหลัง องค์การธุรกิจที่
ประสบความส าเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะสามารถสร้างความสามารถในการท าก าไรที่แข็งแกร่งของ
นวัตกรรมในอนาคต ของนวัตกรรมขององค์การในช่วงเวลาแต่รวมถึงชนิดทั้งหมดของนวัตกรรม 
ดังนั้นมีความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในความคงอยู่ของนวัตกรรมส าหรับประเภทใด
ประเภทหนึ่งของนวัตกรรม (Duguet & Monjon, 2004; Raymond et al., 2010) 
 

การประเมินการคงอยู่ของนวัตกรรมเชิงประจักษ์ 
การประเมินการคงอยู่ของนวัตกรรมเชิงประจักษ์ ต้องมีความต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่

แตกต่าง ระดับของบริษัทต่อการคงอยู่ในนวัตกรรม เป็นล าดับความต่อเนื่องในระหว่างปี ซึ่งมีการ
บันทึกผลทางนวัตกรรม ความหลากหลายของการน าเสนอนวัตกรรม มีผลค่อนข้างขัดแย้งและได้จัด
ให้มีการสังเคราะห์ โดยไม่ได้มีการส ารวจโดยทั่วไปของปรากฏการณ์ทางความรู้ การแสดงบทบาทที่
ส าคัญของนวัตกรรมองค์การ ในความคงอยู่ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี บางครั้งไม่มีการประเมินเชิง
ประจักษ์ การศึกษาหลายครั้งของการติดตามมีผลค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งและไม่มีการส ารวจ
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ทั่วไป เพ่ือให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์ปรากฏการณ์การคงอยู่ของนวัตกรรม เพราะฉะนั้นใน
การวิจัยต้องให้ความส าคัญของการรวบรวมสิ่งส าคัญที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาการวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก เป็นบทบาทที่เป็นเหตุการณ์ส าคัญของนวัตกรรมองค์การในความคงอยู่ของ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

ความพยายามที่จะตรวจสอบปัจจัยหลักของความคงอยู่ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การ
ก าหนดนวัตกรรมเป็นการน าไปใช้ของความคิด พฤติกรรม ระบบ นโยบาย รายการ อุปกรณ์ 
กระบวนการ สินค้า หรือบริการ นั่นเป็นสิ่งใหม่ส าหรับองค์การ ดังนั้นนวัตกรรมองค์การกล่าวถึง
หน่วยงานทั้งหมดขององค์การ แต่นวัตกรรมสามารถเป็นเรื่องเกี่ยวข้องเฉพาะกับเทคโนโลยีหรือ
รูปแบบขององค์การ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใน ที่คลอบคลุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการทาง
นวัตกรรม เป็นการพิจารณาชนิดของความแตกต่างของนวัตกรรมและตามความแตกต่างของระดับ
ของนวัตกรรม  

การไม่เกิดขึ้นของนวัตกรรม คือ ความริเริ่มประปราย และการริเริ่มถาวร เพ่ือระบุปัจจัยที่
เฉพาะเจาะจงของแต่ละความแตกต่างของสภาวการณ์ ด้วยการทุ่มเทความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การเป็นปัจจัยหลัก การตรวจสอบกลยุทธ์ต่างๆ ของนวัตกรรมที่
องค์การอาจน ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบขององค์การ ชนิดของนวัตกรรมสามารถที่จะมี
นัยส าคัญกระทบต่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสนใจ
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะก าหนดผลการด าเนินงานของบริษัท ไม่ใช่บริษัททั้งหมดเป็น
การวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น และความหลากหลายในการศึกษาแสดงให้เห็นถึงทักษะขององค์การ
สามารถมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Geroski et al., 1997; Lokshin et 
al., 2008; Mothe & Nguyen-Thi, 2010) 

การแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจนของ 3 ระดับของพฤติกรรมนวัตกรรม 1. ความคงอยู่
ของนวัตกรรม  2. ความกระกระจัดกระจายของนวัตกรรม 3. ความไม่มีของนวัตกรรม ผลกระทบของ
กลยุทธ์นวัตกรรมที่ไม่มีเทคโนโลยีบนความคงอยู่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีในองค์การ โดยเฉพาะ
นวัตกรรมองค์การ ความก้าวหน้าของประเพณีการวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาความเชื่อมโยงของ
องค์การและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผลกระทบของนวัตกรรมที่ไม่มีเทคโนโลยีบนความคงอยู่ของ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีขอบเขตขึ้นอยู่กับข้อมูลของนวัตกรรมและชนิดของนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี (ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ) บนรากฐานของการใช้ดุลพินิจพิจารณา (Ganter & Hecker, 
2013; Le Bas & Poussing, 2014; Armbruster et al. ,2008) 
 

สรุป 
ในบริบทปัจจุบันการที่จะให้ประเทศไทยก้าวผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 นั้น จากการทบทวน

วรรณกรรมสามารถที่จะสรุปได้ว่าในการด าเนินการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 คือยุคเศรษฐกิจใหม่ เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สิ่งที่
ส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ การคงอยู่ของนวัตกรรม  ซึ่งการคงอยู่ของนวัตกรรมมีหลักการที่
ส าคัญ 3 ประการคือ 1. ทรัพยากรที่มีจ ากัด 2. ต้นทุนจม 3. ความสามารถขององค์การ ซึ่งในหลักการ
ทั้งสามเป็นการประสานระหว่างต้นทุนที่ต้องมีการใช้ในการสร้างและการพัฒนารวมถึงการคงอยู่ของ
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นวัตกรรม ซึ่งในบางองค์การอาจจะถูกก าหนดด้วยทรัพยากรที่จ ากัดดังนั้นการประสานการจัดการ
ต้นทุนและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดขององค์การหรือหน่วยงานต้องอาศัยความสามารถ
โดยรวมขององค์การ เพ่ือให้นวัตกรรมมีความคงอยู่ทั้งนวัตกรรมองค์การ และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี  และการประเมินการคงอยู่ของนวัตกรรมสามารถประเมินได้หลายแบบ ทั้งการประเมิน
ตามระยะเวลาที่มีความแตกต่างกันแต่ต่อเนื่องกัน หรือการประเมินการใช้นวัตกรรม รวมถึงจ านวน
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ   

 
กิตติกรรมประกาศ  

 บทความวิชาการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภัทรพล ชุ่มมี ในการให้ค าปรึกษาในการ
เขียนบทความวิชาการนี้  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัย
ทางสังคมของเกษตรกร 2) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทาน 3) เพื่อ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานของเกษตรกรตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของ เกษตรกรในการจัดการน้ า
ชลประทานเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.87) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เกษตรกรที่มี
ระดับการศึกษา รายได้ การใช้ประโยชน์จากน้ าชลประทาน สถานภาพภายในกลุ่มผู้ใช้น้ า  การติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ชลประทาน การได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อบุคคล ด้าน
สื่อมวลชน และด้านสื่อกิจกรรมแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานเฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ค้าส้าคัญ : การมีส่วนร่วม  การจัดการน้ าชลประทาน  เกษตรกร 
 

ABSTRACT 
 The object of this research were 1) to study personal, economic and social 
factors. 2) to determine farmer participation in irrigation management. 3) to compare 
the farmer participation in irrigation management with personal, economic and social 
factors. Result revealed that farmer participation in irrigation management was at 
moderate level (mean 1.87). Hypothesis testing indicated that farmers with different 
education level, income, use of irrigated water, status in water users group, contact 
irrigation officials, receive information from persons media, mass media and activities 
media had significantly different participation in irrigation management at 0.05 level. 
 
Keywords: Participation, Irrigation Management, Farmer 
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บทน้า 
 “น้ า” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด และมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมวล
มนุษย์ ประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าในด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาน้ าเสียซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหาย
และส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคเกษตรกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจหลัก
และเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยหลักของการผลิตภาคเกษตรกรรม การพัฒนา
แหล่งน้ าและระบบชลประทานจึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนและสร้าง
ความมั่นคงแก่ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปรากฏว่าผลที่ตอบสนอง
จากโครงการชลประทานที่แล้วเสร็จนั้นอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า การกระจายน้ ายังคงไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร การ
เพาะปลูกพืชมีผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย เกษตรกรยังไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังพบว่า
ระบบและอาคารชลประทานที่สร้างขึ้นนั้นเสื่อมสภาพช ารุดเสียหาย เนื่องจากขาดการดูแลบ ารุงรักษาที่
เหมาะสม ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความช านาญและไม่พอเพียงในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งขาดความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ใช้น้ า ดังนั้นเพ่ือหาแนวทางในการประสานความเข้าใจ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทานและเกษตรกรผู้ใช้น้ า กรมชลประทานจึงได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า
ชลประทานโดยองค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ าจากโครงการชลประทานที่ได้จัดตั้งขึ้นมีบทบาทในการเป็นศูนย์รวม
และด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 
กรมชลประทานได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายให้จัดท าโครงการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วม (Participatory Irrigation Management : PIM) ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการน้ าจึงมุ่งไปที่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ าชลประทานโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการน้ าชลประทานอย่างจริงจัง (กรมชลประทาน, 2548)  

การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเป็นการด าเนินงานรูปแบบใหม่ที่มี
กระบวนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน ทั้งในส่วนของการด าเนินงานของรัฐ (กรมชลประทาน) และของ
เกษตรกร (กลุ่มผู้ใช้น้ า) เพ่ือส่งเสริมการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ประหยัดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่จะไม่
อาจส าเร็จได้ด้วยความพยายามของส่วนราชการเพียงฝ่ายเดียว จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากเกษตรกรเป็นผู้รับผลได้ผลเสียโดยตรง รู้ปัญหาและความ
ต้องการที่ตรงกับสภาพเฉพาะพ้ืนที่ของตนเองมากที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิต
เหนือ โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมด้านการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางสังคม  
2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทาน  
3. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทานตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคม 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เกษตรกรผู้ใช้น้ ากลุ่มพ้ืนฐานของโครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษารังสิตเหนือ จ านวน 3,322 ราย ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ได้ขนาด
ตัวอย่าง 308 ราย แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามคลองระบายน้ าโดยเริ่มจากคลองระบายที่5 จ านวน 14 ราย 
คลองระบายน้ าที่ 7 จ านวน 107 ราย คลองระบายน้ าที่ 8 จ านวน 42 ราย คลองระบายน้ าที่ 9 
จ านวน 36 ราย คลองระบายน้ าที่ 10 จ านวน 109 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทาง
สังคม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าความถี่ (Frequency) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเพ่ือ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางสังคม สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t - test) ส าหรับทดสอบกับ
ตัวแปรที่มี 2 ค่า และทดสอบค่าเอฟ (F - Test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร
มากกว่า 2 ค่า โดยทดสอบภายใต้ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.0) อายุเฉลี่ย 56.36 ปี มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 73.7) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 75.7) มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน และมีระยะเวลาอยู่อาศัยในพ้ืนที่เฉลี่ย 43.06 ปี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
พบว่า เกษตรกรมีรายได้ 180,001- 300,000 บาท (ร้อยละ 52.3) มีลักษณะการถือครองที่ดินเป็น
ของตัวเอง (ร้อยละ 58.1) มีพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ได้รับน้ าชลประทานเฉลี่ย 17.91 ไร่ และใช้น้ า
ชลประทานท านา (ร้อยละ 61.0) ปัจจัยทางสังคมพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นสมาชิก
กลุ่มผู้ใช้น้ า (ร้อยละ 95.5) มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าเฉลี่ย 4.31 ปี เคยติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ชลประทาน (ร้อยละ 58.4) ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อบุคคลจาก
ผู้น าชุมชน (ร้อยละ 63.0) ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อมวลชนจากสื่อใน
ชุมชน (ร้อยละ 54.9) และได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อกิจกรรมจากการร่วม
ประชุม (ร้อยละ 89.0) การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทานพบว่า การมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การ
มีส่วนร่วมของเกษตรกรทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 2.06) ด้าน
การตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 1.88) ด้านการรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 1.80) และด้านการประเมินผล 
(ค่าเฉลี่ย 1.75) ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เกษตรกรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และระยะเวลาอยู่อาศัยในพ้ืนที่แตกต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการจัดการน้ าชลประทานไม่แตกต่างกัน ส่วนเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการจัดการน้ าชลประทานแตกต่างกัน เกษตรกรที่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ลักษณะการถือ
ครองที่ดินและพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ได้รับน้ าชลประทานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการน้ า
ชลประทานไม่แตกต่างกัน ส่วนเกษตรกรที่มีรายได้และการใช้ประโยชน์จากน้ าชลประทานแตกต่าง
กัน มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานแตกต่างกัน เกษตรกรที่มีปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ระยะเวลา
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ในการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานไม่แตกต่างกัน 
เกษตรกรที่มีสถานภาพภายในกลุ่มผู้ใช้น้ า การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน การได้รับข้อมูล
ข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อบุคคล การได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทาน
ด้านสื่อมวลชน และการได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อกิจกรรมแตกต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานแตกต่างกัน  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล เกษตรกรเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 56.36 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน และมีระยะเวลาอยู่อาศัยใน
พ้ืนที่เฉลี่ย 43.06 ปี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 195,818.18 บาทต่อปี มีลักษณะ
การถือครองที่ดินเป็นของตัวเอง มีพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ได้รับน้ าชลประทานเฉลี่ย 17.91 ไร่ และใช้น้ า
ชลประทานท านา ปัจจัยทางสังคม เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า มีระยะเวลา
ในการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าเฉลี่ย 4.31 ปี เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน ได้รับข้อมูลข่าวสาร
การจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อบุคคลจากผู้น าชุมชน จากสื่อในชุมชน และจากการร่วมประชุม การ
มีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.87) รายด้านประกอบด้วย 
ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผลพบว่า การมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร พงษ์เมษา (2550) ศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า
ชลประทานต่อโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยบังพวน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายพบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญรยาณีย์ กาฬภักดี 
(2557) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนบ้านไม้รูด ต าบลไม้รูด อ าเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราดพบว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน , เกษตรกรที่
มีรายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อรญา เขียวคุณา (2552) ศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ า โครงการชลประทาน
ระบบท่อส่งน้ าหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีพบว่า สมาชิกกลุ่มผู้ใช้ น้ าที่มีรายได้
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเข้ามามี
ส่วนร่วมมากกว่าเกษตรกรที่มีรายได้มาก เพ่ือต้องการให้ตนเองมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน , เกษตรกรที่มีการ
ใช้ประโยชน์จากน้ าชลประทานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุไอดา วงศ์อนวัช (2553) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า
ของเกษตรกรผู้ใช้น้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาน้ าอูน ต าบลไร่ อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนครพบว่า เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ าที่ปลูกพืชต่างชนิดกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าแตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ าแตกต่างกัน หากเป็นการท านาจะต้องการใช้
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น้ ามากกว่าการท าสวนหรือการเลี้ยงสัตว์ ท าให้เกษตรกรที่ท านาต้องมีส่วนร่วมมากกว่าเกษตรกรที่ท า
สวนหรือเลี้ยงสัตว์เพราะมีความจ าเป็นในการใช้น้ ามากกว่า เกษตรกรที่มีสถานภาพภายในกลุ่มผู้ใช้น้ า
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานแตกต่างกัน เนื่องจากว่าเกษตรกรที่มีสถานภาพ
เป็นผู้น ากลุ่มผู้ใช้น้ าจ าเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทในการรับผิดชอบที่มากกว่าหรือแตกต่างไปจากสมาชิก
กลุ่มผู้ใช้น้ า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุชาดา รักรอดกิจ (2554) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทาน ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
พระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรีพบว่า เกษตรกรที่มีสถานภาพในกลุ่มผู้ใช้น้ าเป็นคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้
น้ า มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานโดยภาพรวม แตกต่างกับเกษตรกรที่มีสถานภาพในกลุ่ม
ผู้ใช้น้ าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า , เกษตรกรที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทานแตกต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการจัดการน้ าชลประทานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรที่มีการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ชลประทานจะมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทานมากกว่า
เกษตรกรที่ไม่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญญารัตน์ เครือวัลย์ 
(2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ยางมณีพบว่า เกษตรกรที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน ,  
การได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อบุคคลพบว่า เกษตรกรที่มีการได้รับข้อมูล
ข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อบุคคลแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทาน
แตกต่างกัน เนื่องจากว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ที่เกษตรกรมีความรู้จัก คุ้นเคย เช่น ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าที่อบต.จะส่งผลให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมแตกต่างจากการที่เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากบุคคลอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วริศรา เนียมนก (2546) ศึกษา
การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ าในเขตโครงการชลประทานจันทบุรี: ศึกษากรณีกลุ่มผู้ใช้น้ าวังโตนด 
จังหวัดจันทบุรีพบว่า เกษตรกรที่มีการรับข่าวสารด้านการจัดการน้ าชลประทานจากสื่อบุคคลแตกต่าง
กันมีส่วนร่วมแตกต่างกัน , การได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อมวลชนพบว่า 
เกษตรกรที่มีการได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อมวลชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดการน้ าชลประทานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสื่อแต่ละชนิดส่งผลต่อความเชื่อของ
เกษตรกรแตกต่างกัน ดังนั้นการที่เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่ต่างกันจึงส่งผลให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิงห์ สิงห์ขจร (2556) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชนของประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
กรณีศึกษา จังหวัดเชียงรายพบว่า ประชาชนที่ได้รับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชนแตกต่างกัน มี
ส่วนร่วมแตกต่างกัน , การได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อกิจกรรมพบว่า 
เกษตรกรที่มีการได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการน้ าชลประทานด้านสื่อกิจกรรมแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดการน้ าชลประทานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกัน 
เกษตรกรจะได้รับรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพราะการรับสื่อกิจกรรมเป็นสื่อที่มีการใช้
ประสาทสัมผัสหลายด้าน เมื่อได้รับรู้ต่างกันจึงส่งผลให้มีส่วนร่วมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วันเพ็ญ เตียววิไล (2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาแม่น้ าท่าจีน ในเขต
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพบว่า ประชาชนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาแม่น้ าท่าจีน
ต่างกัน จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแม่น้ าท่าจีนแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. เจ้าหน้าที่ชลประทาน ผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่มผู้ใช้น้ าควรมีมาตรการในการเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านการตัดสินใจ ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการมี
ส่วนร่วมแก่เกษตรกร โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากน้ าต้นทุนใน
การเพาะปลูกมีไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้เกษตรกรงดท านาปรังทั้งประเทศ และส่งเสริมให้มี
การปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทน หากเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจจึงจะสามารถทราบถึง
ทิศทางและนโยบายเกี่ยวดับปริมาณน้ าชลประทานที่มีและสามารถท าการเกษตรได้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับปริมาณน้ าต้นทุน ท าให้ไม่เกิดปัญหาขาดทุนจากการไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย  
 2. เจ้าหน้าที่ ชลประทาน ผู้ น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่มผู้ ใช้น้ าควรมีมาตรการกระตุ้น 
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรเกิดความ
สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ าชลประทาน การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมโดยการน า
นโยบายการสร้างเสริมคุณธรรม 12 ประการมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในข้อที่ระบุไว้ว่า ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. เกษตรกรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ าของตนเอง เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มและสร้างความสนิทสนมภายในกลุ่มผู้ใช้น้ า 
อาจเป็นเครือข่ายแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ โดยผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
 4. เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนการท าเกษตรจากเกษตรเชิงเดี่ยวคือการปลูกข้าวอย่างเดียวมา
ใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือแก้ปัญหาน้ าต้นทุนที่มีไม่พอใช้ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผลผลิต
ข้าวนาปรังอยู่ในระดับต่ าหรือไม่สามารถผลิตข้าวนาปรังได้ เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นวิธีการที่จะช่วยให้
เกษตรกรที่มีที่ดินจ านวนน้อยใช้เป็นแนวทางในการจัดการที่ดินและน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้
เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีรายไดไ้ว้ใช้จ่ายและมีอาหารไว้บริโภคตลอดปี  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ า
ชลประทานของเจ้าหน้าที่ชลประทาน ผู้น าชุมชน และผู้น ากลุ่มผู้ใช้น้ า โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
รังสิตเหนือ  
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทาน
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ  
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทาน 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ เช่น โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษานครหลวง โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาป่าสักใต้ เป็นต้น 
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บทคัดยอ่ 
 การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อเปอร์เซ็นต์การงอก ความสูงของต้น ความสูงของต้น ความยาว
ราก ขนาดทรงพุ่ม จ้านวนใบ น้้าหนักสด และน้้าหนักแห้ง ของต้นผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ 
Nutrient film technique (NFT) โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 
(CRD) มีสิ่งทดลอง ได้แก่ ฟองน้้าขนาด 1 ลูกบาศก์นิ้ว ส่วนผสมของเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์ในอัตรา 
3:1, แกลบดิบ, แกลบด้า และขุยมะพร้าว สิ่งทดลองละ 3 ซ้้า โดยท้าการทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน 
2559 – สิงหาคม 2559 พบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดผักกาดหอมคอสที่เพาะในขุยมะพร้าวมี
เปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุดที่ 7 และ 14 วันหลังเพาะเมล็ด เท่ากับ 76.40 และ 98.61 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ การเจริญเติบโตของผักกาดหอมคอสในช่วง 21 และ 28 วันหลังเพาะเมล็ด มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญ โดยผักกาดหอมคอสที่ปลูกในขุยมะพร้าว ในช่วง 21 วันหลังเพาะเมล็ด มีความสูง
ต้น ขนาดทรงพุ่ม จ้านวนใบ น้้าหนักสดต้น และน้้าหนักแห้งต้นมากที่สุด (p≤0.05) เท่ากับ 17.50 
เซนติเมตร 16.28 เซนติเมตร 7 ใบ 13.52 กรัมและ 0.84 กรัม ตามล้าดับ ในขณะที่ผักกาดหอมคอสที่
ปลูกในขุยมะพร้าว ในช่วง 28 วันหลังเพาะเมล็ด มีความสูงต้น ขนาดทรงพุ่ม จ้านวนใบ น้้าหนักสดต้น 
และน้้าหนักแห้งต้นมากที่สุดเช่นเดียวกัน (p≤0.05) คือ 22.67 เซนติเมตร 25.43 เซนติเมตร 13 ใบ 
50.64 กรัมและ 3.00 กรัม ตามล้าดับ ส้าหรับผักกาดหอมคอสในช่วง 35 วันหลังจากเพาะเมล็ดในขุย
มะพร้าว ท้าให้ความสูงของต้นมากที่สุด (p≤0.05) เท่ากับ 40.27 เซนติเมตร และในช่วง 42 วันหลัง
เพาะเมล็ดในวัสดุปลูกสูตรต่างๆ พบว่าการเจริญเติบโตของผักกาดหอมคอสไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05)  
 
ค าส าคัญ : วัสดุปลูก  ผักกาดหอมคอส Nutrient Film Technique (NFT) 
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ABSTRACT 
 The study on effect of growing media on seed germination, plant height, 
root length, plant width, number of leaves, fresh and dry weight of cos lettuce in 
Nutrient film technique (NFT) system were investigated. The experimental design was 
Completely Randomized Design (CRD) consisted of 5 treatments: sponge cube, 
perlite + vermiculite (3 : 1 ), rice hull, rice husk charcoal and coconut coir with               
3 replications during June 2016 - August 2016. The results showed that high 
percentage of seed germination was obtained in coconut coir were 76.40 and 98.61 
percent at 7 and 14 days after seeding respectively. The highest plant height, plant 
diameter, number of leaves, fresh and dry weight of cos lettuces in coconut coir at 
the first 28 days after seeding in NFT system were significantly different (p≤0.05). The 
highest plant height of cos lettuces in coconut coir was significantly different at 3 5 
days after seeding (p≤0.05). Growth of lettuces was not significantly different at 4 2 
days after seeding (p>0.05).  
 
Keywords: Growing media, Cos lettuces, Nutrient Film Technique (NFT) 
 

บทน า 
 ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) มีถิ่นก้าเนิดในทวีปเอเชียและยุโรป (อุดม, 2540) เป็น
ผักที่ใช้บริโภคส่วนใบ นิยมน้ามาบริโภคเป็นผักสลัด จึงท้าให้เป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งต้อง
มีการพัฒนาระบบการปลูกที่ดีเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ในประเทศ
ไทยมีการน้าระบบการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ซึ่งเป็นระบบการปลูกที่มีการให้ธาตุ
อาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชพร้อมกับน้้าในปริมาณที่เหมาะสม (ดิเรก , 2546)  สามารถ
ควบคุมน้้า ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร โรคและแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ท้าให้ได้ผลผลิตต่อ
พ้ืนที่สูง มีความปลอดภัยต่อการบริโภค (Resh, 1978; Doulas, 1985) จึงท้าให้การปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโปนิกส์เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยมีฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีก้าลังการผลิตประมาณ 1 ตันต่อวัน อยู่
ประมาณ 30 แห่ง และผลิตได้ต่้ากว่าวันละ 1 ตัน อยู่ประมาณ 120 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ผลิตประมาณ 
800 ไร่ โดยมีผลผลิตรวมประมาณ 30 ตันต่อวัน (ธรรมศักดิ์, 2553)  
 ถึงแม้ว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จะได้ผลผลิตสูงและปลอดภัย แต่ก็ยังมีต้นทุนการ
ผลิตที่สูง เพราะต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตต่างๆจากต่างประเทศ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์การปลูก 
ตลอดจนวัสดุปลูก เช่น เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ ฯลฯ ซึ่งมีราคาแพง ท้าให้ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสูง 
จากข้อมูลของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ พบว่าปี 2557 มีการน้าเข้าเวอร์มิคูไลท์ 
เพอร์ไลท์และคลอไรท์ จ้านวนรวมกัน 4,617 ตันเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ถึง 19.65% มีมูลค่า 48.3 ล้าน
บาทเพ่ิมขึ้นถึง 40% ซึ่งทั้งเวอร์มิคูไลท์และเพอร์ไลท์มีอายุการใช้งาน 1  – 2 ครั้งเท่านั้น และ
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามมาเพราะเกิดการสลายตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็กอัดตัวกันแน่น
(พัชรี, 2557) จึงได้มีการริเริ่มที่จะใช้อุปกรณ์และวัสดุภายในประเทศ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ท้องถิ่น เช่น    
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ขุยมะพร้าว แกลบดิบ แกลบด้า มาใช้เป็นวัสดุปลูกทดแทนการใช้เพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต เนื่องจากมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการที่ใกล้เคียงกัน (เรวัตร, 2546)  
 โดยวัสดุปลูกที่เหมาะสมส้าหรับปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์นั้น จะต้องสามารถรักษา
อัตราส่วนของน้้าและอากาศให้เหมาะสมตลอดการปลูก โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ น้้า:อากาศ 
เท่ากับ 50:50 โดยปริมาตร ไม่มีการอัดหรือยุบตัวเมื่อเปียกน้้าหรือเม่ือผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน 
ไม่สลายตัวทั้งทางเคมีและทางชีวภาพ เป็นวัสดุที่รากพืชสามารถแพร่กระจายได้อย่างสะดวกทั่ วทุก
ส่วนไม่ท้าปฏิกิริยากับสารละลายธาตุอาหารและภาชนะที่ใช้ปลูกมีความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุ (C.E.C) ต่้าหรือไม่มีเลย เพ่ือจะได้ไม่มีผลต่อองค์ประกอบของสารละลายธาตุอาหารพืชในวัสดุ
ปลูก ไม่เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลง (อัมพา, 2553)  
 ส้าหรับในงานทดลองนี้ท้าการศึกษา และเปรียบเทียบวัสดุปลูกส้าหรับผักไฮโดรโปนิกส์ที่
น้าเข้าจากต่างประเทศกับวัสดุปลูกที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการคัดเลือกวัสดุปลูก
ภายในประเทศทดแทนวัสดุปลูกต่างประเทศ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของผักกาดหอมคอส 
2. เพ่ือศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ Nutrient Film 

Technique (NFT) 
 

วิธีการวิจัย 
การทดลองที่ 1 การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ 
Nutrient Film Technique (NFT) 
 1.1 การเตรียมวัสดุปลูก 
  1.1.1 เตรียมวัสดุปลูกจ้านวน 5 สูตร ดังนี้  
   สูตรที่ 1 ฟองน้้า กว้างxยาวxสูง = 1x1x1 นิ้ว  
   สูตรที่ 2 เพอร์ไลท์ 3 ส่วน : เวอร์มิคูไลท์ 1 ส่วน  
   สูตรที่ 3 แกลบดิบ 
   สูตรที่ 4 แกลบด้า 
   สูตรที่ 5 ขุยมะพร้าว 
  1.1.2 บรรจุวัสดุปลูกแต่ละชนิดลงในถ้วยปลูกจ้านวนวัสดุปลูกละ 48 ถ้วย โดยให้
วัสดุปลูกอยู่ต่้ากว่าขอบถ้วยประมาณ 1 เซนติเมตร ยกเว้นฟองน้้า ให้บรรจุฟองน้้าให้ถึงก้นถ้วยปลูก  
 1.2 เพาะเมล็ดผักกาดหอมคอส 
  1.2.1 หยอดเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมคอสลงในวัสดุปลูก จ้านวน 1 เมล็ดต่อหนึ่งถ้วย
ปลูก ให้เมล็ดจมลงในวัสดุปลูกประมาณ 0.5 เซนติเมตร ส้าหรับวัสดุปลูกที่เป็นฟองน้้าให้หยอดเมล็ด
ลงรอยกรีดของฟองน้้าที่ตัดเป็นรูปลูกบาศก์ ขนาด 1 x 1 x 1 นิ้ว ซึ่งผ่านการแช่น้้าจนชุ่มแล้ว 
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  1.2.2 รดน้้าด้วยน้้าเปล่าให้ชุ่ม และเติมสารละลายธาตุอาหารเจือจางค่า EC= 0.5 – 
0.6 mS/cm, pH = 5.5 – 6 ลงในถาดเพาะให้มีความสูงประมาณ 1 เซนติเมตร ในสภาพโรงเรือน
เปิด มุงด้วยพลาสติก 
 1.3 นับจ้านวนการงอกของผักกาดหอมคอสในวันที่  7 และ 14 หลังจากเพาะเมล็ด 
ค้านวณเปอร์เซน็ต์การงอก 
 1.4 ท้าการทดลองจ้านวน 3 ซ้้า วิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วย ONE-WAY ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ 
Nutrient Film Technique (NFT) 
  2.1 การดูแลรักษาผักกาดหอมคอสที่ปลูกด้วยระบบ NFT 
  2.1.1 เตรียมแปลงปลูก โดยเตรียมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ให้พร้อมส้าหรับ
การปลูก เปิดระบบหมุนเวียนในระบบปลูกก่อนเพ่ือเป็นการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ และผสมธาตุ
อาหาร A,B ในถังเก็บ ก้าหนดค่า EC ที่ 1.0 – 1.8 mS/cm และคุมค่า pH ไว้ที่ 5.8 - 6.2  
  2.1.2 น้าต้นกล้าผักกาดหอมคอส อายุ 2 สัปดาห์ จากการทดลองที่ 2.2 ลงแปลง
ปลูก  
  2.1.3 ควบคุมค่า EC ที่ 1.0 – 1.8 mS/cm และคุมค่า pH ไว้ที่ 5.8 - 6.2 ตลอด
การทดลอง 
 2.2 วัดผลการเจริญเติบโตของต้นผักกาดหอมคอส จ้านวน 4 ครั้งเมื่อต้นกล้ามีอายุ 21, 
28, 35 และ 42 วัน หลังเพาะเมล็ด ได้แก่ ความสูงของต้นกล้า (เซนติเมตร) ความยาวของราก 
(เซนติเมตร) น้้าหนักสดของต้นรวมราก (กรัม) น้้าหนักแห้งของต้นรวมราก (กรัม) และจ้านวนใบ 
  2.2.1 การวัดความสูงของต้น (เซนติเมตร) โดยรวบใบแล้ววัดความสูงจากระดับ
พ้ืนผิวของวัสดุปลูกจนถึงปลายที่ยาวที่สุด โดยใช้ไม้บรรทัด 
  2.2.2 การวัดความยาวของราก (เซนติเมตร) โดยวัดจากก้นถ้วยปลูกจนถึงปลายรากที่ยาวที่สุด  
  2.2.3 ขนาดทรงพุ่ม (เซนติเมตร) โดยวัดจากปลายใบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง 
  2.2.4 การวัดน้้าหนักสด (กรัม) วัดน้้าหนักสดโดยชั่งน้้าหนักสดล้าต้นรวมรากท้ังหมด  
  2.2.5 การวัดน้้าหนักแห้ง (กรัม) โดยน้าต้นผักกาดหอมคอส เมื่ออายุ 28 35 และ 
42 วันหลังเพาะเมล็ด ไปอบที่อุณหภูมิ 70 - 80 องศาเซลเซียส ภายใต้ตู้อบลมร้อนเป็นเวลา 24 - 48 
ชั่วโมง หรือจนกว่าต้นผักกาดหอมคอสจะแห้งสนิทคือน้้าหนักแห้งคงทีจ่ากนั้นชั่งน้้าหนัก 
  2.2.6 จ้านวนใบ นับเฉพาะใบที่กางเต็มที่ 
 2.3 ท้าการทดลองจ้านวน 3 ซ้้า วิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วย ONE-WAY ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ผลการวิจัย 
 การทดลองท่ี 1 การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของผักกาดหอมคอสที่ปลูก
ในระบบ Nutrient Film Technique (NFT) 
 การงอกของเมล็ดผักกาดหอมคอสหลังเพาะเมล็ด ด้วยวัสดุปลูกสูตรต่างๆ พบว่าในวันที่ 7 
หลังเพาะเมล็ด ด้วยวัสดุปลูกสูตรที่ 5 (ขุยมะพร้าว) มีจ้านวนต้นและเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมาก
ที่สุด คิดเป็น 76.40 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับสูตรที่ 2 (เพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิ
คูไลท์) ที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 72.92 เปอร์เซ็นต์ แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งกับ
สูตรอ่ืนๆ การงอกของเมล็ดผักกาดหอมคอสในวันที่ 14 หลังเพาะเมล็ด ด้วยวัสดุปลูกสูตรที่ 5 (ขุย
มะพร้าว) มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากท่ีสุดเท่ากับ 98.61 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ยิ่งกับสูตรอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุปลูกสูตรที่ 3 (แกลบดิบ) มีเปอร์เซ็นต์การงอกน้อยที่สุดทั้ง 7 
และ 14 วันหลังเพาะเมล็ดคือ 35.42 และ 84.03 เปอร์เซ็นต์ตามล้าดับ (Table 1) 
 

Table 1  Effect of growing media on germination of cos lettuce at 7 and 14 days of seeding 

growing media 
%germination 

7 days 14 days 

1 Sponge cube   61.10c1/ 84.03c 
2 3:1 v/v of perlite and vermiculite 72.92ab 90.28b 
3 Rice hull 35.42d 74.31d 
4 Rice husk charcoal 71.52b 88.19bc 
5 Coconut coir 76.40a 98.61a 
 F-test ** ** 

1/  Means within a column under each factor, means followed by a same letter are 
not    significantly difference at the 5% level by  LSD. 

**   Significant at P 0.01     
ns   Not significant 
 
การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ NFT 

2.1 การเจริญเติบโตของต้นผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ NFT อายุ 21 วัน หลังเพาะเมล็ด 
  ความสูงของต้นผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ NFT พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่  5          
(ขุยมะพร้าว) ให้ต้นผักกาดหอมคอสมีความสูงมากที่สุด เท่ากับ 17.50 เซนติเมตร รองลงมาคือวัสดุ
ปลูกสูตรที่ 2 เท่ากับ 15.53 เซนติเมตร สูตรที่ 4 เท่ากับ 14.93 เซนติเมตร สูตรที่ 3 เท่ากับ เท่ากับ 
8.65 เซนติเมตร และสูตรที่ 1 มีความสูงน้อยที่สุด เท่ากับ 6.90 เซนติเมตร (Table 2) เห็นได้ว่า     
ขุยมะพร้าว ท้าให้ต้นผักกาดหอมคอสสูงที่สุด มีความแตกต่างกับวัสดุปลูกอ่ืนๆอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งที่
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ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่วัสดุปลูกสูตรที่ 1 กับ 3 และ สูตรที่ 2 กับ 4 ไม่มีความ
แตกต่างกัน 
  ความยาวรากของต้นผักกาดหอมคอส พบว่าวัสดุปลูกทุกสูตรให้ความยาวรากไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยวัสดุปลูกสูตรที่ 2 (ส่วนผสมของเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์ในอัตรา 3:1) ให้ต้น
ผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ NFT มีความยาวรากมากท่ีสุด เท่ากับ 14.30 เซนติเมตร รองลงมาคือ 
วัสดุปลูกสูตรที่ 4 เท่ากับ 12.10 เซนติเมตร สูตรที่ 5 เท่ากับ 11.85 เซนติเมตร สูตรที่ 3 เท่ากับ 11.63 
เซนติเมตร และวัสดุปลูกสูตรที่ 1 มีความยาวรากน้อยที่สุด เท่ากับ 10.00 เซนติเมตร (Table 2)   
 ขนาดทรงพุ่มของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 5 (ขุยมะพร้าว) ให้ต้น
ผักกาดหอมคอสมีขนาดทรงพุ่มมากที่สุด เท่ากับ 16.28 เซนติเมตร รองลงมาคือวัสดุปลูกสูตรที่ 2 
เท่ากับ 13.83 เซนติเมตร สูตรที่  4 เท่ากับ 12.45 เซนติเมตร สูตรที่  3 เท่ากับ เท่ากับ 7.85 
เซนติเมตร และสูตรที่ 1 มีขนาดทรงพุ่มน้อยที่สุด เท่ากับ 6.17 (Table 2) จะเห็นได้ว่า ขุยมะพร้าว 
ท้าให้ต้นผักกาดหอมคอสมีขนาดทรงพุ่มกว้างที่สุด มีความแตกต่างกับวัสดุปลูกอ่ืนๆอย่างมีนัยส้าคัญ
ยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่วัสดุปลูกสูตรที่ 1 กับ 3 และ สูตรที่ 2 กับ 4 ไม่มี
ความแตกต่างกัน 
 จ้านวนใบของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกทุกสูตรให้ต้นผักกาดหอมคอสมีจ้านวน
ใบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวัสดุปลูกสูตรที่ 5 (ขุยมะพร้าว) มีจ้านวนใบมากที่สุด เท่ากับ 
7.00 ใบ รองลงมาคือ สูตรที่ 4 เท่ากับ 6.67 ใบ สูตรที่ 2 เท่ากับ 6.33 ใบ และสูตรที่ 3 กับสูตรที่ 1 
มีจ้านวนใบน้อยที่สุด คือ 5 ใบ (Table 2) 
 น้้าหนักสดของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 5  (ขุยมะพร้าว) ให้ต้น
ผักกาดหอมคอสมีน้้าหนักสดมากที่สุด เท่ากับ 13.52 กรัม รองลงมาคือ วัสดุปลูกสูตรที่ 4 เท่ากับ 
8.99 กรัม สูตรที่ 2 เท่ากับ 8.31 กรัม และวัสดุปลูกสูตรที่ 1 และ 3 มีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 2.34 กรัม 
(Table 2) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติน้้าหนักสดของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 5  ท้า
ให้น้้าหนักสดแตกต่างกับวัสดุปลูกสูตรอ่ืนๆ อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะที่วัสดุปลูกสูตรที่ 1 กับ 3 และสูตรที่ 2 กับ 4 มีน้้าหนักสดไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
 น้้าหนักแห้งของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 5 (ขุยมะพร้าว) ให้ต้น
ผักกาดหอมคอสมีน้้าหนักแห้งมากที่สุด เท่ากับ 0.84 กรัม รองลงมาคือ วัสดุปลูกสูตรที่ 2 เท่ ากับ 
0.53 กรัม สูตรที่ 4 เท่ากับ 0.52 กรัม สูตรที่ 1 เท่ากับ 0.13 และวัสดุปลูกสูตรที่ 3 มีค่าน้อยที่สุด 
เท่ากับ 0.12 กรัม (Table 2) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติน้้าหนักแห้งของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า 
วัสดุปลูกสูตรที่ 5 ท้าให้น้้าหนักแห้งแตกต่างกับวัสดุปลูกสูตรอ่ืนๆ อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่วัสดุปลูกสูตรที่ 1 กับ 3 และสูตรที่ 2 กับ 4 มีน้้าหนักสดไม่แตกต่าง
กันทางสถิต ิ
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Table 2  Effect of growing media on growth of cos lettuce at 21 days after seeding. 

growing media 
plant 
height 
(cm) 

root 
length 
(cm) 

plant 
width 
(cm) 

Number 
of 

leaves  
(leave) 

fresh 
weight 

(g) 

dry 
weight 

(g) 

1 Sponge cube   6.90c1/ 10.00 6.17a 5.00 2.34c 0.13c 

2 
3:1v/v of 
perlite:vermiculite 

15.53ab 14.30 13.83ab 6.33 8.31b 0.53ab 

3 Rice hull 8.65c 11.63 7.85c 5.00 2.34c 0.12c 
4 Rice husk charcoal 14.93b 12.10 12.45b 6.67 8.99b 0.52b 
5 Coconut coir 17.50a 11.85 16.28a 7.00 13.52a 0.84a 
 F-test ** ns ** Ns ** ** 
1/  Means within a column under each factor, means followed by a same letter are 

not    significantly difference at the 5% level by  LSD. 
**   Significant at P 0.01     
ns   Not significant 

 
2.2 การเจริญเติบโตของต้นผกักาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ NFT อายุ 28 วัน หลังเพาะเมล็ด 

 ความสูงของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 4 (แกลบด้า) ให้ต้นผักกาดหอมมี
ความสูงมากที่สุด เท่ากับ 24.20 เซนติเมตร รองลงมาคือวัสดุปลูกสูตรที่ 5 เท่ากับ 22.67 เซนติเมตร 
สูตรที่ 2 เท่ากับ 20.12 เซนติเมตร สูตรที่ 3 เท่ากับ 16.63 เซนติเมตร และสูตรที่ 1 มีความสูงน้อย
ที่สุด เท่ากับ 15.37 (Table 3) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 4 (แกลบด้า) กับสูตร
ที่ 5 (ขุยมะพร้าว) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ กับวัสดุ
ปลูกสูตรที่ 1 และสูตรที่ 3  
 ความยาวรากของต้นผักกาดหอมคอส พบว่าวัสดุปลูกทุกสูตรให้ความยาวรากไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยวัสดุปลูกสูตรที่ 2 (ส่วนผสมของเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์ในอัตรา 3:1) ท้าให้ต้น
ผักกาดหอมคอสมีความยาวรากมากที่สุด เท่ากับ 21.58 เซนติเมตร รองลงมาคือ วัสดุปลูกสูตรที่ 5 
เท่ากับ 21.37 เซนติเมตร สูตรที่ 4 เท่ากับ 20.30 เซนติเมตร สูตรที่ 1 เท่ากับ 18.47 เซนติเมตร และวัสดุ
ปลูกสูตรที่ 3 มีความยาวรากน้อยที่สุด เท่ากับ 17.18 เซนติเมตร (Table 3) 
 ขนาดทรงพุ่มต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่  5 (ขุยมะพร้าว) ให้ต้น
ผักกาดหอมคอสมีขนาดทรงพุ่มมากที่สุด เท่ากับ 25.43 เซนติเมตร รองลงมาคือวัสดุปลูกสูตรที่ 4 
เท่ากับ 23.43 เซนติเมตร สูตรที่ 2 เท่ากับ 20.40 เซนติเมตร สูตรที่ 3 เท่ากับ 15.90 เซนติเมตร และ
สูตรที่ 1 มีขนาดทรงพุ่มน้อยที่สุด เท่ากับ 15.57 (Table 3) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่า วัสดุปลูก
สูตรที่ 4 (แกลบด้า) กับสูตรที่ 5 (ขุยมะพร้าว) มีความแตกต่างกันทางสถิติ กับวัสดุปลูกสูตรที่ 1 และ
สูตรที่ 3 
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 จ้านวนใบของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 5 (ขุยมะพร้าว) ให้ต้นผักกาดหอมคอสมี
จ้านวนใบมากที่สุด เท่ากับ 13.00 ใบ รองลงมาคือ สูตรที่ 4 เท่ากับ 12.00 ใบ สูตรที่ 2 เท่ากับ 11.00 ใบ สูตรที่ 3 
จ้านวน 9.33 ใบ และสูตรที่ 1 มีจ้านวนใบน้อยที่สุด คือ 8.67 ใบ (Table 3) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่า วัสดุปลูก
สูตรที่ 5 ท้าให้ต้นผักกาดหอมคอสมีจ้านวนใบมากที่สุด และมีความแตกต่างกับวัสดุปลูกอ่ืน อๆย่างมีนัยส้าคัญยิ่งที่
ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่วัสดุปลูกสูตรที่ 1 กับ 3 และ สูตรที่ 2 กับ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิต ิ
 น้้าหนักสดของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 5 (ขุยมะพร้าว) ให้ต้นผักกาดหอมคอสมี
น้้าหนักสดมากที่สุด เท่ากับ 50.64 กรัม รองลงมาคือ วัสดุปลูกสูตรที่ 4 เท่ากับ 43.99 กรัม สูตรที่ 2 เท่ากับ 28.40 
กรัม วัสดุปลูกสูตรที่ 3 เท่ากับ 16.49 กรัม และวัสดุปลูกสูตรที่ 1 มีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 15.84 กรัม (Table 3) เมื่อ
เปรียบเทียบทางสถิติของน้้าหนักสดของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 5 ท้าให้น้้าหนักสดมากที่สุดและ
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับสูตรที่ 4 แต่แตกต่างกับวัสดุปลูกสูตรที่ 1 2 และ 3 อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่วัสดุปลูกสูตรที่ 1 กับ 3 ไม่แตกต่างกัน 
 น้้าหนักแห้งของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 5 (ขุยมะพร้าว) ให้ต้นผักกาดหอมคอสมี
น้้าหนักแห้งมากที่สุด เท่ากับ 3.00 กรัม รองลงมาคือ วัสดุปลูกสูตรที่ 4 เท่ากับ 2.64 กรัม สูตรที่ 2 เท่ากับ 1.82 กรัม 
สูตรที่ 1 เท่ากับ 0.85 และวัสดุปลูกสูตรที่ 3 มีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 0.76 กรัม (Table 3) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ
น้้าหนักแห้งของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 5 ท้าให้น้้าหนักแห้งมากที่สุดและไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติกับสูตรที่ 4 แต่แตกต่างกับวัสดุปลูกสูตรที่ 1 2 และ 3 อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 99 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่วัสดุปลูกสูตรที่ 1 กับ 3 และวัสดุปลูกสูตรที่ 2 กับ 4 ไม่แตกต่างกัน 
 

Table 3  Effect of growing media on growth of cos lettuce at 28 days after seeding. 

growing media 
plant 
height 
(cm) 

root 
length 
(cm) 

plant 
width 
(cm) 

Number 
of 

leaves  
(leave) 

fresh 
weight 

(g) 

dry 
weight 

(g) 

1 Sponge cube   15.37c1/ 18.47 15.57b 8.67c 15.84c 0.85cd 
2 3:1v/v of perlite:vermiculite 20.12ab 21.58 20.40ab 11b 28.40bc 1.82bc 
3 Rice hull 16.63bc 17.18 15.90b 9.33c 16.49c 0.76d 
4 Rice husk charcoal 24.20a 20.30 23.43a 12.00ab 43.99ab 2.64ab 
5 Coconut coir 22.67a 21.37 25.43a 13.00a 50.64a 3.00a 
 F-test ** ns * ** ** ** 
1/  Means within a column under each factor, means followed by a same letter are 

not    significantly difference at the 5% level by  LSD. 
*     Significant at P 0.05 
**   Significant at P 0.01     
ns   Not significant 
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2.3 การเจริญเติบโตของต้นผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ NFT อายุ 35 วัน หลังเพาะเมล็ด 
 ความสูงของต้นผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกสูตรที่  5 (ขุยมะพร้าว) ให้ต้น
ผักกาดหอมคอสมีความสูงมากที่สุด เท่ากับ 40.27 เซนติเมตร รองลงมาคือวัสดุปลูกสูตรที่ 4 เท่ากับ 
35.33 เซนติเมตร สูตรที่ 2 เท่ากับ 34.67 เซนติเมตร สูตรที่ 3 เท่ากับ 32.53 เซนติเมตร และสูตรที่ 
1 มีความสูงน้อยที่สุด เท่ากับ 22.60 (Table 4) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่า วัสดุปลูกสูตรที่ 5 
(ขุยมะพร้าว) ให้ความสูงของต้นผักกาดหอมคอสสูงที่สุด และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวัสดุปลูกสูตร
ที่ 4  แต่แตกต่างกันกับวัสดุปลูกสูตรที่ 1 2 และ 3 อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง ในขณะที่วัสดุปลูกสูตรที่ 2 3 
และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ   
 ความยาวราก ขนาดทรงพุ่ม จ้านวนใบ น้้าหนักสด และน้้าหนักแห้งของต้นผักกาดหอม
คอส พบว่า วัสดุปลูกทุกสูตรให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกที่ท้าให้ค่าความ
สูงของต้น น้้าหนักสด และน้้าหนักแห้ง สูงที่สุด เท่ากับ 40.27 เซนติเมตร 148.57 และ 7.77 กรัม
ตามล้าดับ (Table 4) 

Table 4  Effect of growing media on growth of cos lettuce at 35 days after seeding. 

growing media 
plant 
height 
(cm) 

root 
length 
(cm) 

Plant 
width 
(cm) 

Number 
of 

leaves  
(leave) 

fresh 
weight 

(g) 

dry 
weight 

(g) 

1 Sponge cube   22.6c1/ 23.87 21.73 15.67 70.44 3.45 

2 
3:1v/v of 
perlite:vermiculite 

34.67b 28.97 25.83 19.67 132.37 7.31 

3 Rice hull 32.53b 37.70 24.70 17.00 96.83 6.04 
4 Rice husk charcoal 35.33ab 36.47 27.13 20.33 114.60 6.69 
5 Coconut coir 40.27a 26.83 26.53 18.67 148.57 7.77 
 F-test ** ns ns ns ns ns 
1/  Means within a column under each factor, means followed by a same letter are 

not    significantly difference at the 5% level by  LSD. 
**   Significant at P 0.01     
ns   Not significant 
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2.4 การเจริญเติบโตของต้นผักกาดหอมคอสที่ปลูกในระบบ NFT อายุ 42 วัน หลังเพาะเมล็ด 
 ความสูง ความยาวราก ขนาดทรงพุ่ม จ้านวนใบ น้้าหนักสด และน้้าหนักแห้งของต้น
ผักกาดหอมคอส พบว่า วัสดุปลูกทุกสูตรให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกที่
ท้าให้ได้ขนาดทรงพุ่ม น้้าหนักสด และน้้าหนักแห้ง สูงที่สุด เท่ากับ 35.47 เซนติเมตร 204.28 และ 
18.25 กรัมตามล้าดับ (Table 5) 

 

Table 5 Effect of growing media on growth of cos lettuce at 42 days after seeding. 

growing media 
plant 
height 
(cm) 

root 
length 
(cm) 

plant 
diameter 

(cm) 

Number 
of 

leaves  
(leave) 

fresh 
weight 

(g) 

dry 
weight 

(g) 

1 Sponge cube   39.401/ 26.15 28.60 18.00 134.75 13.22 

2 
3:1v/v of 
perlite:vermiculite 

46.07 32.83 31.57 22.67 167.08 16.15 

3 Rice hull 39.00 39.17 31.97 20.33 145.47 14.51 

4 
Rice husk 
charcoal 

39.10 37.87 28.43 24.33 164.10 16.75 

5 Coconut coir 41.00 34.37 35.47 22.00 204.28 18.25 
 F-test ns ns ns ns ns ns 

1/  Means within a column under each factor, means followed by a same letter are 
not    significantly difference at the 5% level by  LSD. 

ns   Not significant 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การเพาะเมล็ดผักกาดหอมคอสในขุยมะพร้าว ท้าให้ เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด
ผักกาดหอมคอสในวันที่ 7 และ14 หลังเพาะเมล็ดสูงที่สุด เนื่องจากขุยมะพร้าวมีคุณสมบัติอุ้มน้้าได้ดี
มาก เก็บความชื้นไว้ได้นาน ความจุความชื้นสูง (เรวัตร, 2546) ซึ่งในช่วงแรกของการงอกของเมล็ด 
ต้องการน้้าเป็นตัวท้าให้เปลือกเมล็ดอ่อนตัว และเป็นตัวท้าละลายอาหารสะสมภายในเมล็ดที่อยู่ใน
สภาวะที่เป็นของแข็ง ให้เปลี่ยนเป็นของเหลว และเคลื่อนที่ได้ ส่งผลให้จุดเจริญของเมล็ดผักกาดหอม
น้าสารอาหารไปใช้ได้ เมล็ดจึงสามารถงอกได้ดีและเร็ว (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543) ตรงกันข้าม
กับแกลบดิบที่ให้การงอกของเมล็ดผักกาดหอมคอสต่้าสุด เนื่องจากแกลบดิบมีความจุความชื้นต่้า อุ้ม
น้้าได้น้อย (เรวัตร, 2546)   
 การเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยวัสดุปลูกต่างๆ ในช่วง 21 และ 28 วันหลังเพาะ
เมล็ด ทั้งความสูง ขนาดทรงพุ่ม จ้านวนใบ น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกที่ให้ค่าเหล่านั้นสูงที่สุด เนื่องจากขุยมะพร้าวมีความหนาแน่นต่้าท้าให้
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รากของต้นผักกาดหอมสามารถแพร่ได้อย่างสะดวกท่ัวทุกส่วนของขุยมะพร้าว จึงท้าให้สามารถดูดซึม
ธาตุอาหารได้มาก (วิทยา, 2523)  
 นอกจากนี้ขุยมะพร้าวยังมีค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง (เรวัตร, 2546) ซึ่งจะ
ช่วยในการดูดยึดธาตุอาหาร ท้าให้การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่าง เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ช่วยลด
การชะล้างธาตุอาหารพืชออกไปจากวัสดุปลูกได้  (พิสมัย, 2534)  ถึงแม้ว่าการเจริญเติบโตของ
ผักกาดหอมคอสในช่วง 35 และ 42 วันหลังเพาะเมล็ด ที่ปลูกในวัสดุปลูกสูตรต่างๆ จะไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มการเจริญเติบโตของผักกาดหอมคอสที่ปลูกในขุย
มะพร้าว ท้าให้ขนาดทรงพุ่ม น้้าหนักสด และน้้าหนักแห้งสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ 
ลักษมณ ปีตานนท์ชัย (2550) ที่พบว่าส่วนผสมของขุยมะพร้าว: ปุ๋ยหมัก อัตรา 1 : 0.5 ให้การ
เจริญเติบโตในทุกด้านของต้นมะเขือเทศดีกว่าปุ๋ยสูตรอ่ืน และเหนียวค้า ค้ามีนาที (2555) ที่พบว่า
วัสดุปลูกขุยมะพร้าวผสมปุ๋ยหมัก (3:1) มีผลท้าให้ต้นกล้ามะเขือเทศมีการเจริญเติบโตดีที่สุด  
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บทคัดย่อ 
 อะแคนทามีบาเป็นโปรโตซัวที่ด ารงชีวิตอิสระในสิ่งแวดล้อมได้หลากหลาย โดยก่อให้เกิด
โรคกระจกตาด าอักเสบและโรคสมองอักเสบแบบแกรนูโลมาตัสซึ่งอาจท าให้ตาบอดและเสียชีวิตได้ใน
ที่สุด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาอะแคนทามีบาจากตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียก และน้ า
ทะเลที่เก็บจากชายหาด 6 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย หลังจากท าการเพาะเลี้ยงอะแคนทามีบา
จากตัวอย่างที่เก็บมาอย่างละ 21 ตัวอย่าง พบว่ามีอะแคนทามีบาจากตัวอย่างทรายแห้ง 11 ตัวอย่าง 
(52.38%) ส่วนตัวอย่างทรายเปียกพบอะแคนทามีบาในทั้ง 21 ตัวอย่าง (100%) และพบอะแคนทามี
บา 3 ตัวอย่างจากน้ าทะเล (14.28%) เมื่อจัดจ าแนกกลุ่มอะแคนทามีบาที่พบในเบื้องต้นตามขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางและรูปร่างลักษณะของระยะซีสต์ พบว่าอะแคนทามีบา 19 ตัวอย่างอยู่ในกลุ่ม 2 
(Polyphagid) ส่วนอีก 16 ตัวอย่างถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 3 (Culbertsonid) ผลจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็น
ว่าทรายและน้ าทะเลอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของอะแคนทามีบาจากสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดการติด
เชื้อในคนได้       
  
ค้าส้าคัญ : อะแคนทามีบา ทราย น้ าทะเล การจัดจ าแนก การติดเชื้อในคน 
 

ABSTRACT 
 Acanthamoeba is free-living protozoa in diverse environments. It causes 
amoebic keratitis and granulomatous amoebic encephalitis that may finally lead to 
blindness and death, respectively. This research aimed at detecting Acanthamoeba 
from wet sand, dry sand and seawater collected from 6 beaches in Phuket, Thailand. 
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After cultivation each of 21 samples, Acanthamoeba was found in 11 dry sand samples 
(52 . 3 8% ) while all 21 wet sand samples were Acanthamoeba positive (100%) and 3 
isolates were detected in seawater samples (14.28%). All Acanthamoeba isolates were 
preliminarily classified based on their cyst diameter and morphology. It revealed that 
19 isolates were Group II (Polyphagid) whereas 16 isolates were Group III (Culbertsonid). 
This finding showed that sand and seawater may be the source of Acanthamoeba 
distribution from the environments to infect human. 
  
Keywords: Acanthamoeba, Sand, Seawater, Identification, Human infection 
 

บทน้า 
 อะแคนทามีบาเป็นโปรโตซัวที่ด ารงชีวิตอิสระในสิ่งแวดล้อม แต่สามารถก่อโรคแบบฉวย
โอกาสในคนได้ การติดเชื้ออะแคนทามีบาในผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องท าให้เกิดโรคสมองอักเสบแบบ
แกรนูโลมาตัส (Granulomatous amoebic encephalitis) ซึ่งเกิดจากเชื้อในสิ่งแวดล้อมเข้าทาง
จมูกผ่านลงไปที่ปอด หรือเชื้อเข้าทางบาดแผลที่ผิวหนัง แล้วเข้าสู่กระแสเลือดจนไปถึงสมอง หรือเชื้อ
จากโพรงจมูกเข้าสู่สมองโดยตรงผ่านทาง Oflactory nerve ท าให้สมองถูกท าลาย และเชื้อสามารถ
แพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ท าให้เกิดโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง (Chronic sinusitis) ปอดอักเสบ
เรื้อรัง (Pneumonitis) และแผลเรื้อรังท่ีผิวหนัง (Cutanous Acanthamoebiasis) ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่
มักเสียชีวิต นอกจากนี้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ อะแคนทามีบายังสามารถก่อโรคกระจกตาด าอักเสบ 
(Amoebic keratitis) ซึ่งกลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่สวมใส่คอนแทคเลนส์ที่ใช้หรือดูแลรักษาไม่ถูกวิธี หรือเกิด
จากดิน ฝุ่นหรือน้ าที่มีอะแคนทามีบาปนเปื้อนอยู่เข้าตา เกิดการระคายเคืองเป็นบาดแผลเล็กๆ ซึ่งเป็น
ช่องทางให้อะแคนทามีบาเข้าไปท าให้เกิดการติดเชื้อที่กระจกตาได้ แม้จะพบไม่บ่อยนัก แต่มักมี
อาการรุนแรงจนท าให้ตาบอดได้ (Martinez and Visvesvara, 1997; Khan, 2006; Khan 2009) 
นอกจากอะแคนทามีบาจะก่อโรคได้แล้ว ยังสามารถเป็นโฮสต์กักตุนและมีส่วนช่วยในการแพร่กระจาย
ของแบคทีเรียและไวรัสที่ก่อโรคในคนอีกหลายชนิด เช่น Legionella spp., Mycobacterium spp., 
Pseudomonas spp., mimivirus และ human adenoviruses (Chusattayanond et al.,2001; 
Iovieno et al., 2010; La Scola et al., 2003; Lorenzo-Morales et al., 2007)  
 วงชีวิตของอะแคนทามีบามี 2 ระยะ คือ โทรโฟซอยต์และซีสต์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปมาได้
ขึ้นกับสภาพแวดล้อม ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต เช่น มีอาหารอุดมสมบูรณ์ 
pH อุณหภูมิและความชื้นที่พอเหมาะ อะแคนทามีบาจะอยู่ในระยะโทรโฟซอยต์ ซึ่งเป็นระยะที่มีการ
กินอาหาร เช่น แบคทีเรียและยีสต์ โดยวิธี Phagocytosis มีการเคลื่อนที่โดยใช้ขาเทียม และเพ่ิม
จ านวนโดยแบ่งตัวแบบ Binary fission แต่เมื่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต โทรโฟ
ซอยต์จะเข้าสู่ระยะซีสต์ (Encyst) ซึ่งเป็นระยะที่ไม่กินอาหาร ไม่เคลื่อนที่และไม่เพ่ิมจ านวน แต่มี
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและสารเคมีต่างๆ ได้ดี เนื่องจากอะแคนทามีบาถูกหุ้ม
ด้วยผนังซีสต์ 2 ชั้น เมื่อสภาพแวดล้อมกลับมาเหมาะสมอะแคนทามีบาจะออกจากซีสต์ (Excyst) 
เป็นระยะโทรโฟซอยต์อีกครั้ง (Marciano-Cabral and Cabral 2003; Khan, 2006; Khan, 2009) 
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  อะแคนทามีบาสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลากหลาย เช่น ดิน แหล่งน้ าจืดต่างๆ 
น้ าทะเล สระว่ายน้ า น้ าประปา ฝุ่นละออง เครื่องปรับอากาศ คอนแทคเลนส์และตลับเลนส์ 
(Marciano-Cabral and Cabral 2003; Khan, 2006; Khan, 2009) ในประเทศไทยได้มีการส ารวจ
ความชุกของอะแคนทามีบาในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ดิน และน้ าที่เก็บจากแม่น้ า ล าธาร ทะเลสาบ
และบึงน้ า (Nacapunchai et al., 2001, Nuprasert et al., 2010, Soigliaw et al., 2011) แต่ยัง
ไม่เคยมีการรายงานความชุกของอะแคนทามีบาจากชายหาด 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เคยเดินทางมาประเทศไทย จ านวน 3,389 คน จาก 68 ประเทศทั่วโลก โดยท าการส ารวจตั้งแต่
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน พ.ศ.2554 ในหัวข้อ “100 Amazing Places in Thailand” ผลปรากฏว่า
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 10 อันดับแรกเป็นชายหาดถึง 8 อันดับ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 
2554) ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าจะถ้ามีอะแคนทามีบาอยู่บริเวณชายหาดเหล่านี้ อาจท าให้เกิดการ
ติดเชื้ออะแคนทามีบาได้ รวมถึงอาจเป็นแหล่งกักตุนของแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิดที่สามารถก่อโรค
ในคนได้อีกด้วย  
 จากการศึกษาของ Booton และคณะ ที่ได้ท าการเก็บตัวอย่างทรายแห้งและทรายเปียก 
และตัวอย่างน้ าทะเลจาก Fort Lauderdale Beach, Holly wood Beach และ Hobe Beach ที่อยู่
ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เพ่ือน ามาเพาะเลี้ยงเพ่ือตรวจหาอะแคนทามีบา ปรากฏว่าพบอะแคนทามี
บาจากทรายแห้ง 44% และจากทรายเปียก 32% แต่ไม่พบเชื้อในตัวอย่างน้ าทะเล ซึ่งเมื่อทดสอบ 
คุณสมบัติ Osmotolerance โดยการเพาะเลี้ยงอะแคนทามีบาในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเกลือ 0-3.2%
พบว่า อะแคนทามีบาส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีที่ระดับความเข้มข้นของเกลือ 1% ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 
Electrolytes ในน้ าตาของมนุษย์ และในการทดสอบคุณสมบัติ Thermotolerance โดยเพาะเลี้ยงอะ
แคนทามีบาที่อุณหภูมิต่างๆ ปรากฏว่าอะแคนทามีบาเหล่านี้สามารถเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 37C 
ซึ่งเป็นอุณหภูมิของร่างกายคนคุณสมบัติเหล่านี้แสดงว่าอะแคนทามีบาที่อยู่ในทรายชายหาดมี
แนวโน้มที่จะก่อโรคในคนได้ (Booton et al., 2004) นอกจากนี้ Lorenzo-Morales และคณะได้ท า
การเก็บตัวอย่างน้ าทะเลจากเกาะ Canary ประเทศสเปน จ านวน 60 ตัวอย่าง เพ่ือน ามาตรวจหาอะ
แคนทามีบา พบว่ามีอะแคนทามีบาใน 24 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็น 40% ของตัวอย่างน้ าทะเลทั้งหมด และ
เมื่ อท า กา รทดสอบความส ามา รถ ในการก่ อ โ ร คจากคุณสมบั ติ  Osmotolerance และ 
Thermotolerance พบว่า 91.6% ของอะแคนทามีบาที่พบในตัวอย่างน้ าทะเลมีแนวโน้มว่าจะ
สามารถก่อโรคในคนได้ (Lorenzo-Morales et al., 2005)     
 งานวิจัยนี้จึงท าการตรวจหาอะแคนทามีบาจากตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียกและน้ าทะเล
ที่เก็บจากชายหาดของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการป้องกันการแพร่กระจายของอะแคนทามีบา รวมทั้งแบคทีเรียหรือไวรัสที่อยู่ในอะ
แคนทามีบาจากชายหาดเข้าสู่ร่างกายจนท าให้เกิดการติดเชื้อได้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือตรวจหาอะแคนทามีบาในตัวอย่างทรายและน้ าทะเลที่เก็บจากชายหาดจังหวัดภูเก็ต 
 2. เพ่ือจ าแนกกลุ่มของอะแคนทามีบาที่ตรวจพบตามขนาดและรูปร่างลักษณะของซีสต์ 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนการพบอะแคนทามีบาในตัวอย่างทรายและน้ าทะเล 
 

วิธีการวิจัย 
 การก้าหนดต้าแหน่งที่เก็บตัวอย่างทรายและน ้าทะเล 
 งานวิจัยนี้ท าการเก็บตัวอย่างทรายและน้ าทะเลจากชายหาด 6 แห่งของจังหวัดภูเก็ต
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  เนื่องจากเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็น
จ านวนมาก โดยท าการเก็บตัวอย่างบริเวณชายหาดที่นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ าหรือมีกิจกรรมชายหาด 
ในช่วงเวลาที่น้ าทะเลลดลงต่ าสุด โดยแบ่งเป็นตัวอย่างทรายแห้งทรายเปียก และน้ าทะเล ซึ่งใช้การ
ก าหนดต าแหน่งการเก็บตัวอย่างเช่นเดียวกับการศึกษาของ Booton et al., 2004 ดังนี้  ต าแหน่งที่
เก็บตัวอย่างทรายแห้ง คือจุดที่อยู่เหนือระดับน้ าขึ้นสูงสุดขึ้นไป 5 เมตร ส่วนต าแหน่งที่เก็บตัวอย่าง
ทรายเปียก คือจุดกึ่งกลางระหว่างระดับน้ าขึ้นสูงสุดกับระดับน้ าทะเล และต าแหน่งที่เก็บน้ าทะเล คือ
จุดที่อยู่ห่างจากระดับน้ าทะเลลงมา 5 เมตร (ภาพที่ 1)  โดยเว้นระยะการเก็บตัวอย่างแต่ละจุดห่าง
กัน 500 เมตร ซึ่งจ านวนตัวอย่างที่เก็บจะข้ึนอยู่กับความยาวของชายหาดแต่ละแห่ง  
 

 
 

ภาพที่ 1 การก าหนดต าแหน่งที่เก็บตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียก และน้ าทะเล 
 

 การเก็บตัวอย่างทราย 
 ท าการเก็บตัวอย่างทั้งทรายแห้งและทรายเปียกในแต่ละจุดที่ก าหนดไว้ โดยใช้บล็อกกดลง
ไปในทรายตั้งแต่ผิวหน้าลึกลงไป 10 เซนติเมตร จากนั้นใช้พลั่วเกลี่ยทรายรอบๆ บล็อกออก แล้วตัก
ทรายภายในบล็อกข้ึนมา คลุกทรายให้ผสมกันดีแล้วเก็บตัวอย่างทรายใส่ในถุงพลาสติกสะอาด เก็บไว้
ที่อุณหภูมิห้อง 

 การเก็บตัวอย่างน ้าทะเล 
 ท าการเก็บตัวอย่างน้ าทะเลในแต่ละจุดที่ก าหนดไว้ โดยจุ่มขวดเก็บตัวอย่างน้ าลงไปในน้ า
ทะเลตั้งแต่ผิวหน้าลึกลงไป 10 เซนติเมตร จนได้ตัวอย่างน้ าทะเลเต็มขวด ปิดฝาแล้วเก็บไว้ที่
อุณหภูมิห้อง  
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 การเพาะเลี ยงอะแคนทามีบาจากตัวอย่างทราย 
 การเพาะเลี้ยงอะแคนทามีบาจากตัวอย่างทรายแห้งและทรายเปียกใช้วิธีการของ 
Chusattayond et al., 2001 คือ เตรียม 2% Non-nutrient agar ในจานเพาะเชื้อ จากนั้น Spread 
ด้วย Heat-killed E. coli ให้ทั่วผิวหน้าวุ้น ตักตัวอย่างทราย 1 กรัม วางบน Non-nutrient agar ที่เตรียมไว้ โดยให้อยู่
ตรงกลางของจานเพาะเชื้อ พันด้วยพาราฟิล์ม ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 สัปดาห ์ท าซ้ าตัวอย่างละ 3 ซ้ า 
 การเพาะเลี ยงอะแคนทามีบาจากตัวอย่างน ้าทะเล 
 การเพาะเลี้ยงอะแคนทามีบาจากตัวอย่างน้ าทะเลในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการที่ดัดแปลงจาก 
Lorenzo-Morales et al., 2005 โดยน าตัวอย่างน้ าทะเล 500 ml มากรองด้วยชุดกรองแบคทีเรีย 
ซ่ึงใช้แผ่นเยื่อกรองที่มีรูขนาด 0.45 m จากนั้นน าแผ่นเยื่อกรองมาวางคว่ าลงบน 2% Non-nutrient 
agar ที่ Spread ด้วย Heat-killed E. coli ให้ทั่วผิวหน้าวุ้น พันด้วยพาราฟิล์ม ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
2-3 วัน จากนั้นน าแผ่นเยื่อกรอง แล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องต่อจนครบ 2 สัปดาห์ ท าซ้ าตัวอย่างละ 3 ซ้ า 
 การจ้าแนกกลุ่มของอะแคนทามีบา 
 ท าการตรวจหาอะแคนทามีบาที่ เพาะเลี้ยงไว้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 
(Inverted light microscope) ทุกวัน จนครบ 2 สัปดาห์ วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอะแคนทามี
บาระยะซีสต์ โดยใช้ตัวอย่างละ 30 ซีสต์ แล้วจ าแนกกลุ่มของอะแคนทามีบาในเบื้องต้นตามรูปร่าง
ลักษณะและขนาดของซีสต์ (Passard and Pons, 1977; Khan 2009)  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (ภาพท่ี 2)    
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 การจัดจ าแนกกลุ่มอะแคนทามีบาตามขนาดและรูปร่างของซีสต์ (ex, ectocyst; en, 

endocyst; ที่มา http://protist.i.hosei.ac.jp) 
 

Group I (Astronyxid) Group II (Polyphagid) 

Group III (Culbertsonid) 
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 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 23 เพ่ือทดสอบ
ความแตกต่างของสัดส่วนการพบอะแคนทามีบาในตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียก และน้ าทะเล โดยใช้
วิธี Chi-square test ซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเม่ือ P-valve ≤ 0.01 

 
ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้ท าการเก็บตัวอย่างทรายแห้ง (DS) ทรายเปียก (WS) และน้ าทะเล (SW) จาก
ชายหาดของจังหวัดภูเก็ต จ านวน 6 หาด ได้แก่ หาดในหาน (NH) 2 จุด หาดกะตะ (KT) 3 จุด หาด
กะรน (KR) 6 จุด หาดป่าตอง (PT) 5 จุด หาดกมลา (KM) 3 จุด และหาดสุรินทร์ (SR) 2 จุด รวม
ทั้งสิ้น 21 จุด  

 การตรวจพบอะแคนทามีบาในตัวอย่างทรายและน ้าทะเล 
 เมื่อน าตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียก และน้ าทะเล มาเพาะเลี้ยงบน 2% Non-nutrient 
agar ที ่Spread ด้วย Heat-killed E. coli หลังจากตรวจดูใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพบว่ามีการ
เจริญของอะแคนทามีบาจากตัวอย่างทรายแห้ง จ านวน 11 ตัวอย่าง คือ DSNH1, DSNH2, DSKT1, 
DSKT2, DSKT3, DSKR1, DSKR4, DSKM1, DSKM2, DSKM3 และ DSSR2 ซึ่งคิดเป็น 52.38% ของ
ตัวอย่างทั้งหมด ในขณะที่ตัวอย่างทรายเปียกพบการเจริญของอะแคนทามีบาจากทุกตัวอย่างตัวอย่าง 
คิดเป็น 100% ของตัวอย่างทั้งหมด ส่วนตัวอย่างน้ าทะเลพบการเจริญของอะแคนทามีบา จ านวน 3 
ตัวอย่าง คือ SWPT3, SWPT5 และ SWKM3 คิดเป็น 14.28% ของตัวอย่างทั้งหมด 

 การจ้าแนกกลุ่มของอะแคนทามีบา 
 จากการสังเกตรูปร่างลักษณะและวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของระยะซีสต์เพ่ือท าการจัด
จ าแนกกลุ่มอะแคนทามีบาในเบื้องต้น พบว่าอะแคนทามีบาที่ได้จากตัวอย่างทรายแห้งถูกจัดอยู่ใน 
Group II (Polyphagid) จ านวน 9 ตัวอย่าง และอยู่ใน Group III (Culbertsonid) เพียง 2 ตัวอย่าง 
(ตารางที่ 1) ส่วนอะแคนทามีบาที่ได้จากตัวอย่างทรายเปียกถูกจัดอยู่ใน Group II (Polyphagid) 
จ านวน 7 ตัวอย่าง และอยู่ใน Group III (Culbertsonid) จ านวน 14 ตัวอย่าง (ตารางที่ 2) และอะ
แคนทามีบาท่ีได้จากตัวอย่างน้ าทะเลทั้ง 3 ตัวอย่าง ถูกจัดอยู่ใน Group II (Polyphagid) (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและการจ าแนกกลุ่มอะแคนทามีบาจากตัวอย่างทรายแห้ง  
 

ตัวอย่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของซีสต ์(µm) การจ้าแนกกลุ่ม 
DSNH1 18.58 ± 2.50 Group II (Polyphagid) 
DSNH2 17.32 ± 2.09 Group II (Polyphagid) 
DSKT1 16.29 ± 1.69 Group II (Polyphagid) 
DSKT2 18.20 ± 2.32 Group II (Polyphagid) 
DSKT3 12.85 ± 2.58 Group II (Polyphagid) 
DSKR1 8.95 ± 0.66 Group II (Polyphagid) 
DSKR4 7.05 ± 1.90 Group II (Polyphagid) 
DSKM1 7.95 ± 1.68 Group III (Culbertsonid) 
DSKM2 10.65 ± 1.97 Group II (Polyphagid) 
DSKM3 7.80 ± 1.52 Group III (Culbertsonid) 
DSSR2 9.89 ± 2.40 Group II (Polyphagid) 

 
ตารางท่ี 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและการจ าแนกกลุ่มอะแคนทามีบาจากตัวอย่างทรายเปียก 
 

ตัวอย่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของซีสต ์(µm) การจ้าแนกกลุ่ม 
WSNH1 9.17±1.94 Group II (Polyphagid) 
WSNH2 10.92±2.40 Group III (Culbertsonid) 
WSKT1 11.19±1.35 Group III (Culbertsonid) 
WSKT2 8.56±1.60 Group III (Culbertsonid) 
WSKT3 14.15±1.46 Group III (Culbertsonid) 
WSKR1 7.94±1.34 Group III (Culbertsonid) 
WSKR2 9.17±1.34 Group II (Polyphagid) 
WSKR3 12.45±1.76 Group III (Culbertsonid) 
WSKR4 11.71±1.94 Group III (Culbertsonid) 
WSKR5 12.94±2.00 Group III (Culbertsonid) 
WSKR6 12.34±1.49 Group III (Culbertsonid) 
WSPT1 9.58±1.52 Group II (Polyphagid) 
WSPT2 10.36±1.16 Group II (Polyphagid) 
WSPT3 10.13±1.54 Group II (Polyphagid) 
WSPT4 9.16±1.17 Group III (Culbertsonid) 
WSPT5 12.82±1.52 Group III (Culbertsonid) 
WSKM1 9.95±1.66 Group II (Polyphagid) 
WSKM2 9.42±1.14 Group II (Polyphagid) 
WSKM3 13.78±1.68 Group III (Culbertsonid) 
WSSR1 13.40±1.89 Group III (Culbertsonid) 
WSSR2 11.87±1.69 Group III (Culbertsonid) 
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ตารางท่ี 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและการจ าแนกกลุ่มอะแคนทามีบาจากตัวอย่างน้ าทะเล 
  

ตัวอย่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของซีสต ์(µm) การจ้าแนกกลุ่ม 
SWPT 3 13.22 ± 1.40 Group II (Polyphagid) 
SWPT 5 11.64 ± 0.85 Group II (Polyphagid) 
SWKM 3 12.32 ± 1.11 Group II (Polyphagid) 

 
 การเปรียบเทียบสัดส่วนการพบอะแคนทามีบาในตัวอย่างทรายและน ้าทะเล 
  จากการเก็บตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียก และน้ าทะเล อย่างละ 21 ตัวอย่าง รวมเป็น 
63 ตัวอย่าง สามารถตรวจพบอะแคนทามีบาทั้งหมด 35 ตัวอย่าง โดยพบจากทรายแห้ง จ านวน 11 
ตัวอย่าง จากตัวอย่างทรายเปียก จ านวน 21 ตัวอย่าง และจากตัวอย่างน้ าทะเล จ านวน 3 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 31.4%, 60% และ 8.6% ของตัวอย่างที่มีการพบอะแคนทามีบา ตามล าดับ ซึ่งเมื่อน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 23 เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนการพบอะ
แคนทามีบาในตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียก และน้ าทะเล โดยใช้วิธี Chi-square test พบว่าสัดส่วน
การพบอะแคนทามีบาในตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียก และน้ าทะเล มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 (P-valve < 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 

ตารางท่ี 4 สัดส่วนการพบอะแคนทามีบาจากตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียก และน้ าทะเล 
 

Group * Data Crosstabulation 

 
Data 

Total Negative Positive 
Group ทรายแห้ง Count 10 11 21 

Expected Count 9.3 11.7 21.0 
% within Data 35.7% 31.4% 33.3% 

ทรายเปียก Count 0 21 21 
Expected Count 9.3 11.7 21.0 
% within Data 0.0% 60.0% 33.3% 

น้ าทะเล Count 18 3 21 
Expected Count 9.3 11.7 21.0 
% within Data 64.3% 8.6% 33.3% 

Total 
Count 28 35 63 
Expected Count 28.0 35.0 63.0 
% within Data 100.0% 100.0% 100.0% 
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ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนการพบอะแคนทามีบาในตัวอย่างทรายแห้ง ทราย
เปียก และน้ าทะเล โดยใช้วิธี Chi-square test 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance  

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 31.371a 2 .000 
Likelihood Ratio 40.268 2 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

6.073 1 .014 

N of Valid Cases 63   
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 9.33. 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ท าการเก็บตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียกและน้ าทะเลจากชายหาดของจังหวัด
ภูเก็ตที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจ านวน 6 หาด ได้แก่ หาดในหาน หาดกะตะ หาดกะรน หาด
ป่าตอง หาดกมลา และหาดสุรินทร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถึง 26 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังชายหาดเหล่านี้เป็นจ านวนมาก 
จากนั้นน าตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียกและน้ าทะเลมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจหา
เชื้ออะแคนทามีบาจากตัวอย่างเหล่านี้ ซึ่งพบอะแคนทามีบาจ านวน 11 ตัวอย่าง จากตัวอย่างทราย
แห้ง 21 ตัวอย่าง คิดเป็น 52.38%  ส่วนตัวอย่างทรายเปียกพบการเจริญของอะแคนทามีบาจากทั้ง 
21 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็น 100% และพบอะแคนทามีบาในตัวอย่างน้ าทะเล จ านวน 3 ตัวอย่าง ซึ่งคิด
เป็น 14.28% แสดงให้เห็นว่าอะแคนทามีบาสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมได้
หลากหลาย แต่ผลการทดลองที่ได้แตกต่างกับการศึกษาความชุกของอะแคนทามีบาในตัวอย่างทราย
จากชายหาดทีม่ีการรายงานโดย Booton และคณะ ซึ่งท าการเก็บตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียกและ
น้ าทะเลจากชายหาดต่างๆ ของฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2555 เมื่อน าตัวอย่างมาเพาะเลี้ยงพบ อะแคนทามีบาจากทรายแห้ง 44% และจากทรายเปียก 32% 
โดยไม่พบอะแคนทามีบาจากตัวอย่างน้ าทะเล (Booton et al., 2004) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของ
ทรายและน้ าทะเลของชายหาดในประเทศไทยแตกต่างจากชายหาดของสหรัฐอเมริกา เช่น ค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิของทรายแห้งในงานวิจัยนี้ มีค่าเท่ากับ 33.77 ± 2.04 C ซึ่งอาจสูงกว่าทรายแห้งของ
ชายหาดต่างๆ ของฟลอริดา สหรัฐอเมริกา จึงพบอะแคนทามีบาได้น้อยว่า แต่ในทรายเปียกของ
ชายหาดในไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 31.85 ± 0.90 C ซึ่งมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของอะแคนทามีบา เนื่องจากอะแคนทามีบาสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 30C (Khan 
2006; Khan, 2009) จึงท าให้พบเชื้อได้ในตัวอย่างทรายเปียกทุกตัวอย่างที่เก็บมา ส่วนการพบอะแคน
ทามีบาในตัวอย่างน้ าทะเลอาจเป็นเพราะมีการแพร่กระจายของเชื้อจากทรายเปียกลงสู่น้ าทะเล การ
ที่ทรายเปียกมีอะแคนทามีบาอยู่มากจึงท าให้มีโอกาสพบเชื้อในตัวอย่างน้ าทะเลได้มากขึ้นด้วย 
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 จากการจัดจ าแนกกลุ่มอะแคนทามีบาที่พบในเบื้องต้น โดยสังเกตรูปร่างลักษณะและวัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของระยะซีสต์ พบว่าเป็นอะแคนทามีบา Group II (Polyphagid) จ านวน 19 
ตัวอย่าง และ Group III (Culbertsonid) จ านวน 16 ตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานว่ามีการ
พบอะแคนทามีบา Group II (Polyphagid) ในสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และเป็นกลุ่มที่พบว่าเป็นสาเหตุ
ของการติดเชื้อโรคสมองอักเสบแบบแกรนูโลมาตัส (Granulomatous amoebic encephalitis) 
และโรคกระจกตาด าอักเสบ (Amoebic keratitis) ในคนมากที่สุดเช่นกัน (Khan, 2009) ดังนั้นจึง
เป็นไปได้ว่าอะแคนทามีบาท่ีพบในงานวิจัยนี้อาจก่อโรคในคนได้  
  งานวิจัยนี้เป็นการตรวจหาอะแคนทามีบาในตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียกและน้ าทะเลที่
เก็บจากชายหาดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้ท าให้เกิดความตระหนักว่าทรายและน้ า
ทะเลบริเวณชายหาด สามารถเป็นแหล่งแพร่กระจายของอะแคนทามีบาจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ร่างกาย
คนได้ ซึ่งอาจก่อโรคที่มีความรุนแรงจนท าให้ตาบอดหรือเสียชีวิต นอกจากนี้อะแคนทามีบายังสามารถ
เป็นโฮสต์กักตุนให้กับแบคทีเรียและไวรัสที่ก่อโรคในคนได้อีกด้วย ดังนั้นผลที่ได้จากงานวิจั ยนี้จึง
สามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของอะแคนทามีบาจากชายหาดเข้าสู่ร่างกาย จนท า
ให้เกิดการติดเชื้อได้ 
 ในการศึกษาต่อไปควรจะท าการจ าแนกจีโนไทป์ของอะแคนทามีบาที่แยกได้จากตัวอย่าง
ทรายทั้งหมด โดยใช้ความเหมือนของล าดับเบสใน 18S rRNA gene ว่ามีจีโนไทป์ที่ก่อโรคในคนได้
หรือไม่ และควรใช้ผลจีโนไทป์เพ่ือเปรียบเทียบว่าอะแคนทามีบาที่พบในตัวอย่างทรายแห้งและทราย
เปียกที่เก็บจากชายหาดเดียวกัน อยู่ในจีโนไทป์เดียวกันหรือไม่ หากเป็นจีโนไทป์เดียวกันแสดงว่ามี
การแพร่กระจายของอะแคนทามีบาไปยังต าแหน่งต่างๆ ของชายหาด 
 นอกจากนี้ยังควรทดสอบคุณสมบัติ Osmotolerance และ Thermotolerance ของ      
อะแคนทามีบาที่พบจากตัวอย่างทรายแห้ง ทรายเปียก และน้ าทะเล เพ่ือศึกษาว่าอะแคนทามีบา
เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสามารถก่อโรคได้หรือไม่ ซึ่งถ้าอะแคนทามีบาสามารถเจริญเติบโตในอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่มีระดับความเข้มข้นของเกลือตั้งแต่ 1% ขึ้นไป (Osmotolerance) แสดงว่าอะแคนทามีบานั้น
สามารถทนต่อความเข้มข้นของเกลือในร่างกายคนได้ และถ้าอะแคนทามีบาที่พบในงานวิจัยนี้สามารถ
เจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 37C (Thermotolerance) ซึ่งเป็นอุณหภูมิของร่างกายคน แสดงว่าอะ
แคนทามีบาที่อยู่ในทรายชายหาดมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตและก่อโรคในคนได้ รวมถึงควรตรวจสอบ
ว่ามีแบคทีเรียหรือไวรัสที่สามารถก่อโรคได้อาศัยอยู่ภายในเซลล์ของอะแคนทามีบาที่พบใน
โครงงานวิจัยนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งถ้ามีการตรวจพบแบคทีเรียหรือไวรัสก็แสดงว่าอะแคนทามีบาเหล่านี้ยัง
เป็นโฮสต์ให้กับแบคทีเรียหรือไวรัสก่อโรคอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
ของการปลูกข้าวและการปลูกปาล์มน้้ามัน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน 150 ตัวอย่าง โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงประชากรที่มีลักษณะ
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแบ่งออกเป็น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ้านวน 75 ราย เกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้้ามัน จ้านวน 75 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามปลายเปิดและ
ปลายปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของ
การลงทุนปลูกข้าว พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 1,643.777 บาท อัตราส่วนมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.01 และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(IRR) มีค่าเท่ากับ 4.163%  ดังนั้นการลงทุน ปลูกข้าวให้ ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน และ
ระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนปลูกข้าวเท่ากับ 17 ปี 1  เดือน ส่วนผลการวิเคราะห์ทางการเงินของ
การลงทุนปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 21,639.96 บาท อัตราส่วน
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่า เท่ากับ1.176 และอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (IRR) มีค่าเท่ากับ 6.989%  ดังนั้นการ ลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการ
ลงทุน และระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันเท่ากับ 13 ปี 3 เดือน การวิเคราะห์ทาง
การเงินการลงทุนปลูกข้าวและปาล์มน้้ามันมีความคุ้มค่าทั้งคู่ แต่ค่าเสียโอกาสของเงินที่จะน้ามาใช้ใน
การลงทุนส้าหรับการปลูกข้าวและปาล์มน้้ามันนั้น ต่้ากว่าร้อยละ 7 ดังนั้นหากเกษตรกรจะต้องใช้เงิน
ลงทุนจากการไปกู้เงินควรวางแผนการเงินและเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน 
  
ค้าส้าคัญ : ต้นทุนผลตอบแทน  ข้าว  ปาล์มน้้ามัน  
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ABSTRACT 

This study aimed to do a financial comparative analysis between  Rice-
Farming  and oil palm farming in Ubonratchathani Province. The study was based on 
a total sample size of 150 By sampling the population with purposive sampling to 
meet the objectives of the study are divided. farm households composing of 75 
holders of rice farms and 75 holders of oil palm farms.  

The analytical results indicated rice farming. The net present value (NPV) is 
equal to 1643.777 Baht and BCR has a value of 1.01 and a return on investment (IRR) 
is equal to 4.163%, so rice farming investment were commercially worthwhile. 
Because NPV, BCR and IRR were positive, greater than 1 and payback period of the 
investment is 17 years, 1 month. The analytical results indicated oil palm farming. 
The net present value (NPV) is equal to 21,639.96 Baht and BCR has a value of 1.176 
and a return on investment (IRR) is equal to 6.989%, so oil palm farming investment 
were commercially worthwhile. Because NPV, BCR and IRR were positive, greater than 
1 and payback period of the investment is 13 years, 3 month. The financial analysis, 
investment rice and palm oil are worth the couple. But the opportunity cost of the 
money will be used to invest in growing rice and palm oil. Less than 7 percent if 
farmers have to invest the money to plan and prepare financial investment. 

 
Keywords: Cost and Return, Oil Palm, Rice 
 

บทน้า 
 ปาล์มน้้ามันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความส้าคัญต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ด้านพลังงานทดแทน และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ โดยร้อยละ 80 
ของปริมาณการผลิตจะใช้ภายในประเทศ พื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยในปี 2558 มีเนื้อที่ให้ผลผลิตปาล์มน้้ามัน 4,400,589 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 
ร้อยละ 6.09 เช่นเดียวกับปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 
ร้อยละ 0.55 จาก 12.50 ล้านตันเป็น 12.57 ล้านตัน โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
แหล่งผลิตที่ส้าคัญแหล่งใหม่ของประเทศ รองจากภาคใต้และภาคกลาง ดังจะเห็นได้ว่าในปี 
2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่ปลูกปาล์มน้้ามัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยแหล่งผลิตที่
ส้าคัญได้แก่จังหวัดเลย อุบลราชธานี และบึงกาฬ (ตารางที่ 1)   
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลการผลิตปาล์มน้้ามันทั้งประเทศ ปี 2555 – 2558 
 

รายการ 
การผลิตปาล์มน า้มัน 

2555 2556 2557   2558 
เนื้อที่ให้ผล (ล.ไร่) 
ผลผลิต (ล.ตัน) 
ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 
จ้านวนครัวเรือน (ล.คร.) 
มูลค่า (ล้านบาท) 

  3.71 
11.35 
3.06 
0.17 

55,729 

3.77 
12.37 
3.28 
0.18 

43,789 

4.15 
12.50 
3.01 
Na. 

55,767  

4.40 
12.57 
2.86 
Na. 
Na. 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 
 

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ (Zoning) โดยได้ศึกษาศักยภาพของความเหมาะสมทางกายภาพ (ชนิด
ดิน/ชุดดิน/สภาพน้้าฝน/แหล่งน้้า/เขตพ้ืนที่ชลประทาน/ระดับความสูงของพ้ืนที่ เป็นต้น) และทาง
เศรษฐกิจ (เส้นทางคมนาคม/แหล่งตลาด/ที่ตั้งโรงงาน) เพ่ือจ้าแนกเขตการใช้ที่ดิน และจัดท้าแผนที่
แสดงความเหมาะสมส้าหรับพืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจจ้านวน 6 ชนิด คือ ข้าวนาปี ยางพารา 
มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแบ่งเป็น เขตพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมน้อย (S3) ผลการศึกษา พบว่า เขต
เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามันอยู่ในเขตภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด และ
ภาคใต้ 14 จังหวัด (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2556) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้อยู่ในเขตที่
เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน ซึ่งผลการศึกษาของการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มพ้ืนที่เพาะปลูกที่เพ่ิมขึ้นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและจากแนวโน้มในการปลูกปาล์มน้้ามันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพ่ิมขึ้น
ใน ภาพที่ 1 ทั้งที่พ้ืนที่ปลูกไม่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มอีกทั้งยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมปาล์ม
น้้ามัน ต้องขนส่งผลผลิตไปที่ภาคตะวันออก ซึ่งไม่เหมาะทั้งด้านพ้ืนที่และโลจิสติกส์ 

 
 
ภาพที่ 1  เนื้อท่ีปลูกปาล์มน้้ามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551-2556 

  ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 
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 จากที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเปลี่ยนมาลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันเพ่ิมมาก
ขึ้นจากปี 2551 เนื้อที่ปลูกประมาณ 41,701 ไร่ จนถึง ปี 2558 มีเนื้อที่ปลูกประมาณ 130,000 ไร่ 
ผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 95,000 ตัน (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ซึ่งมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดที่ปลูกมาก 3 อันดับสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 
จังหวัดอุบลราชธานี  เลย และหนองคาย (จากตารางที่ 2) จะเห็นได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่
ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2551 มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 1,590 ไร่ มีผลผลิต 2,654 ตัน ปี 2558  มี
เนื้อที่ให้ผลผลิต 18,722 ไร่ มีผลผลิต 18,588 ตัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกปาล์มน้้ามันมากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมาคือ จังหวัดเลยและหนองคาย ตามล้าดับ  
 
ตารางท่ี 2 การผลิตปาล์มน้้ามันมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551 – 2558 
 

 ปาลม์น ้ามนั : เน้ือท่ียืนต้น เน้ือท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่   ปี 2525 - 2558 (ปี 2557-2558 พยากรณ์ ไตรมาสท่ี 3 เดือนกนัยายน 2558)

เน้ือท่ีให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ เน้ือท่ีให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ เน้ือท่ีให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่

(ไร่) (ตนั) (กก.) (ไร่) (ตนั) (กก.) (ไร่) (ตนั) (กก.)

2551 - - - 6,918 200 29 1,590 2,654 1,669

2552 1,434 846 590 17,156 9,762 569 1,742 3,019 1,733

2553 483 677 1,402 18,979 9,717 512 12,283 16,496 1,343

2554 1,677 1,784 1,064 6,192 10,056 1,624 5,226 11,236 2,150

2555 9,948 14,914 1,499 5,078 8,492 1,672 6,965 13,234 1,900

2556 6,132 9,682 1,579 6,617 9,239 1,396 7,504 14,434 1,924

2557 11,107 13,337 1,201 8,612 10,316 1,198 16,752 20,268 1,210

2558 18,164 14,353 790 12,176 11,220 921 18,722 18,588 993

จงัหวดัอบุลราชธานี

ปี

จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย

 
 ทีม่า : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 
 
  จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งการปลูกปาล์มน้้ามันถือเป็นพืชชนิดใหม่ของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเกษตรกรเริ่ม
หันมาปลูกปาล์มน้้ามันกันมากขึ้น แต่พ้ืนที่เพาะปลูกที่เพ่ิมขึ้น ไม่ใช่พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมหรือเป็น
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2558) จากการส้ารวจพ้ืนที่ของส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี 2558 พบว่าพ้ืนที่ที่ปลูกปาล์มน้้ามันนั้นพ้ืนที่เดิมเป็น
พ้ืนที่ที่ปลูกข้าว โดยเกษตรกรที่เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกปาล์มน้้ามัน บางส่วนปลูกโดยใช้
เงินทุนของตนเองหรือจากการกู้ยืม ซึ่งมีความเสี่ยงและเกษตรกรบางส่วนยังไม่มั่นใจว่าการปลูกปาล์ม
น้้ามันในพื้นที่ดังกล่าวมีความคุ้มค่าแก่การลงทุน อีกทั้งต้นทุนในการปลูกข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ท้า
ให้เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกข้าวเดิมมีรายได้น้อยลงเกษตรกรจึงให้ความสนใจที่จะเปลี่ยนจากการปลูก
ข้าวไปปลูกปาล์มน้้ามัน แต่ในเชิงเศรษฐกิจยังไม่มีข้อมูลในเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสวน
ปาล์มน้้ามันในพื้นที่ดังกล่าว   
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 ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องด้าเนินการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ลงทุน
ปลูกปาล์มน้้ามัน กับเกษตรกรปลูกข้าว และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกร ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคในการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานีว่ามีผลคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่
และมีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากการปลูกข้าวเดิมอย่างไร ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นข้อมูลที่
ช่วยประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรรวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางใน
การก้าหนดนโยบายและวางแผนการผลิตพืชของจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูก

ปาล์มน้้ามันและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
2. เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกปาล์มน้้ามันและการปลูกข้าว 
 

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ข้อมูลปฐมภมิู (primary data)  

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว และการปลูกปาล์ม
น้้ามัน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกร และเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมช่วงปี 
พ.ศ. 2558 และย้อนหลัง 5 ปี จากการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ เกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปลูกข้าวแล้วเปลี่ยนไปปลูก
ปาล์มน้้ามัน กับเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานีที่ปลูกข้าว เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนประชากรจึงได้
ก้าหนดจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรการค้านวณหาจ้านวนตัวอย่างแบบไม่ทราบจ้านวนประชากร 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ.  2551) 

n =  

 
 โดยที่  n = ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม 
          P แทน สัดส่วนของประชากรที่ก้าหนดจะสุ่ม 

d แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่จะยอมให้เกิดข้ึนได้ 
Z แทน ระดับความม่ันใจที่ก้าหนดไว้ 
Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 ส้าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ก้าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.10 เนื่องจาก พ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้้ามันมีพ้ืนที่ประมาณ 10% ของพ้ืนที่ปลูกข้าว จึงใช้สัดส่วนเท่ากับ 0.1 ณ ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5% (0.05) 
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แทนค่า     n =  

 
จากการค้านวณ ได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 138 ตัวอย่าง เพ่ือให้ครอบคลุมการเก็บข้อมูลใน

การศึกษาครั้งนี้ จึงได้ท้าการเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างอีก 12 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้เท่ากับ 
150 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกศึกษาจาก
ประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแบ่งออกเป็น 

1.1 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ้านวน 75 ราย 
1.2 เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน จ้านวน 75 ราย 

 - แบ่งเป็นช่วงอายุปาล์มน้้ามัน 5 ปีขึ้นไป 25 ราย 
 - แบ่งเป็นช่วงอายุปาล์มน้้ามัน 3-5 ปี 25 ราย 
 - แบ่งเป็นช่วงอายุปาล์มน้้ามัน ไม่เกิน 3 ปี 25 ราย 

 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปาล์มน้้ามัน และ ข้าว ได้แก่ ความส้าคัญ มูลค่า การส่งออก แหล่งผลิตที่
ส้าคัญของประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก เอกสารวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่ผ่านมา เอกสาร
เผยแพร่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive-Analysis) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อ
ที่1 โดยการศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยอาศัยวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ซึ่งจะอาศัย
ตารางควบคู่กับการใช้ค่าสถิติอย่างง่ายประกอบการอธิบาย 

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช้ในการ วิเคราะห์โครงการลงทุน
ทางการเงิน (Financial Investment Project Analysis) และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
การลงทุนทางการเงินของการการปลูกปาล์มน้้ามัน และปลูกข้าว โดยการค้านวณหาดัชนีวัดผล ดังนี้ 
(Brigham& Gapenski, 1994) 

 2.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลรวมของผลต่างระหว่าง
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการกับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปีของ
โครงการ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโครงการ คือ จะเลือกโครงการที่ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
มากกว่าศูนย์หรือเป็นบวก (NPV > 0) แสดงให้เห็นว่ามูลค่าปัจจุบันของรายได้มากกว่ามูลค่าปัจจุบัน
ของค่าใช้จ่าย  
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    2.2 อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit - Cost Ratio : 
BCR) คือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดอายุ
โครงการ ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินใจในการเลือกโครงการคือ จะเลือกโครงการที่ BCR เท่ากับ 1 หรือ
มากกว่าหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนที่เกิดข้ึนของโครงการ 

    2.3 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate 
of Return : IRR) คืออัตราคิดลด (r) ที่ท้าให้มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของรายได้หรือผลประโยชน์จากการลงทุน ซึ่ง ณ อัตราผลตอบแทนนี้จะท้าให้ 
NPV มีค่าเท่ากับ 0 เป็นอัตราที่ท้าให้ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่าปัจจุบันเท่ากันซึ่งเป็น
อัตราผลตอบแทนที่คุ้มทุนพอดี ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินใจในการเลือกโครงการคือ จะเลือกโครงการที่ 
IRR มากว่าค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  

2.4 วิเคราะห์ผลกระทบหรือความเสี่ยงโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ที่เรียกว่าการทดสอบ
ค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) เพ่ือประเมินสถานการณ์เมื่อรายได้และค่าใช้จ่าย
เปลี่ยนแปลงไปได้ร้อยละเท่าไรก่อนที่จะท้าให้ NPV มีค่าเท่ากับ 0 และ BCR ที่ค่าเท่ากับ 1 เป็นการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการลงทุน ในกรณีที่ต้นทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นต่างไปจากค่าที่น้ามา
วิเคราะห์ เช่นผลตอบแทนลดลงหรือต้นทุนสูงขึ้น การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (SVT) แยกได้เป็น 
2 วิธีดังนี้  

1. การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านทุน (SVTC) หมายความว่า ต้นทุนโครงการ 
สามารถเพ่ิมข้ึนได้ร้อยละเท่าไหร่ ก่อนที่จะท้าให้ NPV = 0 และ BCR = 1 

2. การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลประโยชน์  (SVTB) หมายความว่า 
ผลประโยชน์โครงการสามารถลดลงได้ร้อยละเท่าไร ก่อนที่จะท้าให้ NPV = 0 และ BCR = 1 
SVTC และ SVTB ที่ค้านวณได้มีค่าสูง หมายความว่า ความเสี่ยงภัยในโครงการอยู่ในระดับต้่า 
 

ผลการวิจัย 
สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 

เกษตรกรตัวอย่างในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษา จ้านวน 150 ราย เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งแบ่งออกเป็นเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าว 75 ราย เกษตรกรที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามัน 
75 ราย โดยจะแบ่งเป็น เกษตรกรที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามันอายุ 5 ปีขึ้นไป 25 ราย เกษตรกรที่ท้าการ
ผลิตปาล์มน้้ามันอายุ 3-5 ปี 25 ราย และเกษตรกรท้าการผลิตปาล์มน้้ามันอายุ ไม่เกิน 3 ปี 25 ราย 
รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ดังต่อไปนี้ 

เพศ 
เพศของเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวเป็นเพศชาย มีจ้านวน 29 ราย เพศหญิง 47 ราย 

ในทางกลับกันเพศของเกษตรกรที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ้านวน 62 ราย 
เพศหญิง 16 ราย  
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อายุ  
อายุของเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวส่วนใหญ่  มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 46-50 ปี และ 

ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป  มีจ้านวนช่วงละ 31 ราย  คิดเป็นร้อยละ 40.79 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 36-
45ปี คิดเป็นร้อยละ 18.42 ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ตามล้าดับ 

ส้าหรับเกษตรกรที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ  36-45 ปี 
รองลงมาคือช่วงอายุ 46-55 ปีขึ้นไป ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไปและ ต่้ากว่า35ปี  มีจ้านวนช่วงละ 28 ราย 
27 ราย 17 และ 6 ราย ตามล้าดับ คิดเป็นร้อยละ 35.90 ร้อยละ 34.62 ร้อยละ 21.79 และ ร้อยละ 
7.69 ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามันตามล้าดับ 
  ครัวเรือน 

ขนาดครัวเรือนของเกษตรกร  เกษตรกรผู้ผลิตข้าวส่วนใหญ่มีขนาดครัวเรือน 3-4 
คน โดยมีจ้านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.47 รองลงมาคือขนาดครัวเรือน 5-6 คนโดยมีจ้านวน 19 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือขนาดครัวเรือน 1-2 คน โดยมีจ้านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
7.89 และ ขนาดครัวเรือน 7 คนขึ้นไป โดยมีจ้านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของเกษตรกรผู้ผลิต
ข้าว ตามล้าดับ  

ส่วนเกษตรกรที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามัน จะเห็นว่า เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้้ามันส่วน
ใหญ่มีขนาดครัวเรือน 1-2 คน และ 3-4 คน โดยมีจ้านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ
ขนาดครัวเรือน 5-6 คนโดยมีจ้านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้้ามัน 
ตามล้าดับ 

แรงงานภาคการเกษตร 
จ้านวนแรงงานในภาคการเกษตรของเกษตรกร เกษตรกรผู้ผลิตข้าวส่วนใหญ่มี

จ้านวนแรงงานภาคการเกษตร 3-4 คน โดยมีจ้านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.05 รองลงมาคือ
จ้านวนแรงงานภาคการเกษตร 1-2 คนโดยมีจ้านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.74 และ จ้านวน
แรงงานภาคการเกษตร 5-6 คน โดยมีจ้านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว 
ตามล้าดับ  

ส่วนเกษตรกรที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามัน จะเห็นว่า เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้้ามันส่วน
ใหญ่มีจ้านวนแรงงานภาคการเกษตร 1-2 คน โดยมีจ้านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.15 รองลงมา
คือขนาดครัวเรือน 3-4 คนโดยมีจ้านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้้ามัน 
ตามล้าดับ 
 
ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูกข้าว  

การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูกข้าวและปาล์มน้้ามัน กับขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ อายุ
โครงการ 20 ปี และอัตราคิดลดร้อยละ 2.25 ต่อปี ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  
  ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูกข้าว พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า
เท่ากับ 1,643.777 บาท อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.01 
และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) มีค่าเท่ากับ 4.163%  ดังนั้นการลงทุน ปลูกข้าวให้ 
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากพิจารณา NPV แล้วให้ค่าเป็นบวก แสดงว่า ผลตอบแทน
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เมื่อคิดมูลค่าปัจจุบันแล้วมีค่าสูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย ส่วน อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าโครงการ ลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่า
ต้นทุนที่เกิดขึ้น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) มีค่า 4.163% กล่าวคือ อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนมีค่าสูงกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน (ร้อยละ 2.25) และระยะเวลาคืนทุนของการ
ลงทุนปลูกข้าวเท่ากับ 17 ปี 1  เดือน  
 
 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูกปาล์มน ้ามัน   

ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
มีค่าเท่ากับ 21,639.96 บาท อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่า เท่ากับ
1.176 และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) มีค่าเท่ากับ 6.989%  ดังนั้นการ ลงทุนปลูกปาล์ม
น้้ามันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากเมื่อพิจารณา NPV แล้วมีค่า เป็นบวก แสดงว่า 
ผลตอบแทนเมื่อคิดมูลค่าปัจจุบันแล้วมีค่าสูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย ส่วน อัตราส่วนมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าโครงการ ลงทุนนี้ให้
ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (IRR) มีค่า 6.989% 
กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีค่าสูงกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน (ร้อยละ 2.25) และ
ระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันเท่ากับ 13 ปี 3 เดือน  
 
ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของการลงทุนปลูกข้าว  
  ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching value test) ของการลงทุน
ปลูก ข้าว  พบว่า การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (STVC) ได้ค่าเท่ากับ ร้อยละ 1.948 
แสดงว่า ต้นทุนของโครงการลงทุนปลูกข้าวสามารถเพ่ิมขึ้นได้ร้อยละ 1.948 ที่ท้าให้ผลตอบแทน 
เท่ากับต้นทุน ส่วนการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน (STVB) คือ ร้อยละ 1.91 
หมายความว่า ผลตอบแทนของโครงการการลงทุนปลูกข้าวสามารถลดลงได้ร้อยละ 1.91 ที่จะ ท าให้
ผลตอบแทนเท่ากับต้นทุน   
   
ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของการลงทุนปลูกปาล์มน ้ามัน  
  ผลการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามัน (Switching value test) 
พบว่า การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (STVC)  ร้อยละ 17.64 แสดงว่าต้นทุน ของ
โครงการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันสามารถเพ่ิมข้ึนได้ร้อยละ 17.64 ที่จะท้าให้ผลตอบแทนเท่ากับ ต้นทุน 
ส่วนการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน (STVB) คือ ร้อยละ 14.99 แสดงว่า 
ผลตอบแทนของโครงการการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันสามารถลดลงได้ร้อยละ 14.99 ที่จะท้าให้
ผลตอบแทนเท่ากับต้นทุน  
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

 

242 

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนระหว่างยางพาราและปาล์มน ้ามัน ปี 2558 
 

ตัวชี วัด ข้าว ปาล์มน ้ามัน 

NPV 1,643.78  21,639.96  
BCR 1.02  1.18  
IRR 4.163% 6.989% 

PBP 17 ปี 1 เดือน 13ปี 3เดือน 

SVTb 1.91 15.00 

SVTc 1.95 17.64 
                             

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1.  สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
- สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุอยู่ในช่วง 46-55 ปี ซึ่งตรงกันข้ามกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมี
อายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี ในส่วนของขนาดครัวเรือนและแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ส่วนใหญ่มีขนากครัวเรือน 3-4 คนและมีแรงงานภาคการเกษตร 3-4 คน เช่นกัน ส่วนเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้้ามัน ส่วนใหญ่มีขนากครัวเรือน 1-4 คน และมีแรงงานภาคการเกษตร 1-2 คน 

- ภาวะสินเชื่อและแหล่งสินเชื่อ โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปาล์มน้้ามันโดยส่วนใหญ่ใช้
เงินทุนของตนเอง และส่วนน้อยที่จะกู้ยืมเงินมาใช้ในการลงทุน โดยแหล่งสินเชื่อที่เกษตรกรกู้ยืมมาก
ที่สุดได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจ่ายดอกเบี้ยการกู้ยืมในอัตรา
ร้อยละ 7 บาทต่อป ี 

 2.  ผลการวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุนปลูกข้าวและปาล์มน ้ามัน 
การวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุนปลูกข้าวและปาล์มน้้ามันมีความคุ้มค่าทั้งคู่ เพราะ

ผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วมีค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน การ
ลงทุนปลูกข้าวหรือปาล์มน้้ามันให้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น และอัตรา ผลตอบแทนจาก
การลงทุนมีค่าสูงกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน (ร้อยละ 2.25) ถึงผลการวิเคราะห์จะมีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนทั้งคู่ แต่ค่าเสียโอกาสของเงินที่จะน้ามาใช้ในการลงทุนส้าหรับการปลูกข้าวนั้น จะต้องต่้า
กว่าร้อยละ 4.163 เนื่องจากการลงทุนปลูกข้าวสามารถให้ผลตอบแทนภายในโครงการได้เพียงร้อยละ
4.163 เช่นเดียวกันกับค่าเสียโอกาส ของเงินที่จะน้ามาลงทุนปลูกปาล์มน้้ามัน จะต้องต่้ากว่าร้อยละ 
6.989 เพราะการลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามันให้ผลตอบแทนภายในโครงการได้เพียงร้อยละ 6.989   
ดังนั้นหากเกษตรกรจะต้องใช้เงินลงทุนจากการไปกู้เงิน โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยมากว่าผลตอบแทนที่
ได้รับเช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 7 (อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 
การลงทุนก็ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเกษตรกรควร วางแผนการเงินและเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน ส่วน
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ของระยะเวลาคืนทุน ในการลงทุนปลูกข้าว มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 17 ปี 1 เดือน และปาล์มน้้ามัน
มีระยะคืนทุนเท่ากับ 13 ปี 3 เดือน เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกันพบว่า ปาล์มน้้ามันใช้ระยะเวลาคืนทุน
น้อยกว่าข้าว แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าการปลูกปาล์มน้้ามันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเนื่องจากระยะคืนทุน
เร็วกว่าอาจจะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าระยะคืนทุนที่ช้ากว่าดังนั้นจึงต้องพิจารณาเงื่อนไขอ่ืนเพิ่มเติม 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบพจนานุกรมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียนปีที่ 4 - 6 ที่มีความผู้บกพร่องทางสายตา  วิธีด าเนินการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ด้วยสถิติเชิงบรรยาย  ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพบริบท (context 
Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) และแผนภาพความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล (Relational Database Model) และด้านการพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษา PHP โดยใช้ 
MySQL เป็นฐานข้อมูล  ผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้ที่มีความบกพร่องทาง
สายตา ส่วนของอาสาสมัคร และส่วนของผู้ดูแลระบบ  ระบบใช้งานร่วมกับโปรแกรม NDVA ในการ
อ่านหน้าจอ และควบคุมการท างานด้วยแป้นพิมพ์ การอธิบายค าศัพท์ด้วยการออกเสียง สะกดค า 
บอกชนิดของค า และความหมายของค าศัพท์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ด้วยเสียง 
 
ค าส าคัญ : พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์  ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
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ABSTRACT 
 This research aims to analyze, design and develop English electronic 
dictionary for visual impaired student in grade 4-6. Research methodology is divided 
into 3 sections: Formal interview with three experts of visual impaired and analysis by 
descriptive statistics, analysis and design using context Diagram, data flow diagram and 
relational database model and development program by PHP language using MySQL 
database. This system is divided into three parts: visual impaired, volunteers and 
administrator. The system coordinate with NDVA program to read the screen.               
The controlled of system by keyboard. The word describes by pronunciation, spell, 
type of word and the meaning of word according to user by voice. 
 
Keywords: Electronic Dictionary, Visual Impairment, Analysis and Design System 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันกลุ่มประเทศต่างๆ หันน าวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้งานด้านการให้ความ
ช่วยเหลือและงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาอย่างกว้างขวาง ทั้งการประดิษฐ์คิดค้น
และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้พิการทางสายตาสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการประดิษฐ์คิดค้น
ทั้งหลายนี้ เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ ที่พัฒนาแล้วจึงท าให้ผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยแทบจะไม่ได้
รับประโยชน์จากนวัตกรรมนั้นๆเลย ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสินค้าน าเข้าซึ่งท าให้มีราคาแพงไม่สอดคล้อง
กับ สถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้พิการทางสายตาของประเทศไทยรวมทั้งปัญหาด้านความไม่สะดวก
ในการใช้งาน เช่น อุปสรรคด้านภาษาโดยโปรแกรมเกือบทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษและไม่มี
ภาษาไทยให้เลือกใช้ (สุกัญญา ทองแสงแก้ว, 2554) 
 ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไม่ได้พัฒนามาเพ่ือผู้ที่มีความผู้บกพร่องทางสายตาโดยตรง  ถึงแม้ปัจจุบันจะมี
โปรแกรมช่วยสร้างความสามารถรับรู้การแสดงผลของหน้าจอคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยในการอ่าน
หน้าจอได้ก็ตาม (นนิดา สร้อยดอกสน และคณะ, 2553)   โดยโปรแกรมนี้เป็นที่รู้จักกันของแวดวงผู้ที่
มีความผู้บกพร่องทางสายตา คือ โปรแกรม NDVA (สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย , 2559) 
สามารถหาดาว์นโหลดได้จากเว็บไซต์ของสมาคมซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อการศึกษาในโลกยุคดิจิตอล  
ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้พิการทางสายตาขึ้นเพ่ือ
ใช้งานร่วมกับโปรแกรม NDVA และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาความรู้ด้าน
ค าศัพท์ เสริมเพ่ิมเติมในส่วนของความรู้ที่ขาดไปซึ่งโปรแกรม NDVA ไม่สามารถเข้าถึงความต้องการ
ของผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาได้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
นักเรียนปีที่ 4 - 6 ที่มีความผู้บกพร่องทางสายตา 
 2.  เพ่ือพัฒนาระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียนปีที่ 4 – 
6 ที่มีความผู้บกพร่องทางสายตา 
 

วิธีการวิจัย 
 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับนักเรียนปีที่ 4 - 6 จากเอกสารและการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยการใช้แผนภาพบริบท (context 
Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล จากนั้นออกแบบฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน (Relational 
Database) แล้วจึงพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP โดยมี MySQL เป็นฐานข้อมูล  
 

ผลการวิจัย 
 ในที่นี้ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และด้านการพัฒนาระบบ โดยนี้รายละเอียดดังนี้ 
 
ด้านการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการจากผู้ เชี่ยวชาญ      
จ านวน 3 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
นักเรียนปีที่ 4 - 6 ที่มีความผู้บกพร่องทางสายตาไว้ว่า  หัวใจหลักในการพัฒนาระบบส าหรับผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น คือ ท าอย่างไรจึงจะท าให้เขาสามารถเข้าถึงการใช้งานของโปรแกรมได้ใน
ขณะที่มองไม่เห็น  ผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้งานร่วมกับโปรแกรม NDVA ส าหรับ
การอ่านหน้าจอช่วยในการรับรู้  การใช้งานควรแป้นคีย์บอร์ดอย่างเดียวเท่านั้นเพ่ือลดความยุ่งยาก
ของผู้ใช้ โดยใช้ปุ่มแท็บ (tab) และลูกศรในการเลื่อนการท างานของหน้าจอ  ส่วนของการอธิบาย
ค าศัพท์วิธีการอธิบายควรประกอบไปด้วย ค าศัพท์ ชนิดของค าศัพท์ เสียงอ่าน และสะกดค า พร้อม
ค าอธิบายความหมายตาม และควรให้ระบบสามารถกดฟังซ้ าได้  ระบบที่พัฒนาขึ้นควรมีการปรับ
ขนาดของตัวอักษรและสีพ้ืนหลังได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เพราะผู้ใช้งานบางคนอาจเป็นเพียงผู้มี
สายตาเลือนลางเท่านั้น 
 
ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ในการออกแบบระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียนปีที่ 
4 - 6 ที่มีความผู้บกพร่องทางสายตา มีรายละเอียดดังนี้ 
 แผนภาพบริบท (context Diagram) เป็นแผนภาพระดับบนสุดของระบบโดยจะแสดงถึง
การเชื่อมข้อมูลระหว่างเอนทิตี้ที่เก่ียวข้องกับระบบ สามารถน ามาสร้างแผนภาพบริบทได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  แผนภาพบริบทของระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 จากภาพที่ 1 แผนภาพบริบทของระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์    
มีเอนทิตี้ที่เก่ียวข้อง 3 ส่วนคือ ผู้บกพร่องทางสายตา อาสาสมัคร และผู้ดูแลระบบ 
 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ระดับที่ 0 จะแสดงกระแสข้อมูลเข้า
ออกจากเอนทิตี้และกระบวนการทั้งหมดของระบบ ซึ่งจะมีความละเอียดกว่าแผนภาพบริบทข้างต้น 
ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2  แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับท่ี 0 
  
 จากภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับที่ 0 ของระบบแสดงให้เห็นการไหลของข้อมูล
เข้าสู่กระบวนการต่างๆ โดยประมวลผลของระบบมีกระบวนการดังนี้ กระบวนการที่ 1 ระบบ login 
กระบวนการที่  2 ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก กระบวนการที่  3 ระบบจัดการหมวดค าศัพท์ 
กระบวนการที่ 4 ระบบเพ่ิม ลบ แก้ไขค้นหาค าศัพท์ กระบวนการที่ 5 ระบบเพ่ิม ลบ แก้ไขค้นหา
ค าศัพท์ที่เพ่ิมใหม่ และกระบวนการที่ 6 เรียกดูค าศัพท์และออกรายงาน 
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 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relational Database Model) แสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลในระบบกับเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบพจนานุกรม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 
 จากภาพที่ 3 แผนภาพความสมัพันธ์ของข้อมูลมีดังนี้ ตารางข้อมูลสมาชิก (bd_admin) ตาราง
ประเภทค าศัพท์ (type) ตารางค าศัพท์ (vocabulary) ตารางค าศัพท์ที่เพ่ิมใหม่ (new_vocabulary) 
 
ด้านการพัฒนาระบบ 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอส่วนของผู้บกพร่องทางสายตา อาสาสมัคร และผู้ดูแลระบบ ดัง
ภาพที่ 4 - 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  หน้าหลักของระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 จากภาพที่ 4 คือหน้าหลักของระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์         
ผู้บกพร่องทางสายตาสามารถพิมพ์ค้นหาค าศัพท์ด้วยการกรอกค าศัพท์ที่ต้องการค้นหาโดยไม่ต้อง
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ  เมื่อกรอกค าศัพท์โปรแกรมจะมีเสียงตัวอักษรตั้งแต่ a – z และ 0 – 9 ตามที่   
ผู้ใช้กรอก เมื่อระบบค้นหาค าศัพท์มีในระบบจะแสดงข้อมูลของค าศัพท์ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5  ค้นหาค าศัพท์ตามหมวดต่างๆ  
 
 ภาพที่ 5 แสดงค าศัพท์และการอธิบายค าศัพท์ด้วยไฟล์เสีย  การควบคุมหน้าจอด้วยการ
เลื่อนแท็บ (Tab)  การอ่านหน้าจอของโปรแกรม NDVA เมื่อแท็บเลื่อนไปตรงไฟล์เสียงระบบจะ
แสดงผลด้วยเสียง  
  การใช้งานของผู้ดูแลระบบและอาสาสมัครจะมีความสามารถแตกต่างกันในด้านของการ
ก าหนดสิทธิ์การใช้งาน  ในส่วนของการเพ่ิมค าศัพท์เข้าสู่ระบบ  กล่าวคือ  หากผู้ใช้งานเป็นผู้ดูแล
ระบบเพ่ิมค าศัพท์เข้าสู่ระบบ  ค าศัพท์นั้นจะเข้าสู่ฐานข้อมูลและแสดงผลให้ผู้ใช้ได้ใช้งานทันที  แต่
หากเป็นอาสาสมัครเพ่ิมค าศัพท์ๆ ทุกค าที่เพ่ิมโดยอาสาสมัครต้องผ่านการยืนยันค าศัพท์จากผู้ดูแล
ระบบก่อนการแสดงผลต่อผู้ใช้งานทุกค า 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการใช้แผนภาพบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล  แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 
พจนานุกรมข้อมูล และข้อมูลที่สัมภาษณ์จากอาจารย์ที่บกพร่องทางสายตา ผู้ศึกษาได้น ามาเป็น
แนวทางในการออกแบบหน้าจอของระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
นักเรียนปีที่ 4 - 6 ที่มีความผู้บกพร่องทางสายตา โดยระบบได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของผู้
บกพร่องทางสายตา ส่วนของอาสาสมัคร และส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยสามารถค้นหาค าศัพท์
ภาษาอังกฤษได้ และอาสาสมัครสามารถเข้ามาเพ่ิมค าศัพท์ในระบบ เพ่ือให้มีค าศัพท์ใหม่ในระบบ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ณัตตยา  เอ่ียมคง  (2554) ได้แบ่งผู้ใช้งานระบบ
ออกเป็น 3 ส่วน เช่นเดียวกัน และกล่าวว่าการน าอาสมัครเข้าร่วมในการเพิ่มค าศัพท์ในพจนานุกรมจะ
ท าให้มีค าศัพท์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ระบบพจนานุกรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ใช้ควบคู่
กับโปรแกรม NDVA ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับ อาทิตย์  แก้วขาว และคณะ (2557) 
งานวิจัยเรื่อง โปรแกรมช่วยการรับรู้ส าหรับคนตาบอดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NFC ร่วมกับการ
ท างานของโปรแกรม  ท าให้คนตาบอดรับรู้การท างานผ่านเทคโนโลยีได้มากขึ้น  อติวงศ์ สุชาโต 
(2559) กล่าวว่าการพัฒนาระบบส าหรับคนตาบอดนั้นควรสร้างให้ระบบสามารถปรับขนาดของ
ตัวอักษรรวมถึงสีของพ้ืนหลังได้ เหมาะส าหรับผู้บกพร่องทางสายตาเลือนราง  ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นก็
มีลักษณะการท างานเช่นเดียวกัน   
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการพัฒนาระบบควรออกแบบหน้าจอของระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่ืนๆ ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Android หรือ IOS 
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้จากหลายแอพพลิเคชั่น เช่น Youtube Facebook ฯลฯ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบพกพา สื่อวีดีทัศน์ เป็นต้น และควรพัฒนาระบบให้สามารถค้นหาได้มากกว่า 1 ภาษา   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในจังหวัดสระบุรี อันไดแก่ ปัจจัยด้านความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในการศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ และ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการจัดการขยะ
มูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยทั้ง 4 ด้านนี้กับข้อมูลส่วนบุคคล 
พบว่า อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่  และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน มีความสัมพันธ์กับความรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักในการจัดการ
ขยะมูลฝอย จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย และ
อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งจากข้อค้นพบจะเห็นได้ว่า การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยต้องมีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
ค าส าคัญ : ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม การจัดการขยะมูลฝอย 
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ABSTRACT 
 The research aims to study the factors in solid waste management among 
public in Saraburi Province. Factors are included: knowledge, awareness, practice and 
participatory in solid waste management were studied. Under knowledge test and 
questionnaire, four hundred participants were selected using by simple random. The 
Result found that, the average level of knowledge, awareness and operation were 
good. The comparison between these three factors with personal data found, in 
knowledge, age, term, and member were correlation. In awareness, term and 
occupation were correlation. In operation, members were correlation. For 
participating in solid waste management mean level were very low, age, term, 
occupation and members were correlation. In conclusion, that the activities related 
to solid waste management needs to strengthen its participation in waste 
management to increase efficiency. 
 
Keywords: Knowledge, Awareness, Operation, Participation, Waste Management 
 

บทน า 
 จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ระบุว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นปีละ 560 ตัน/วัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.53 ในแต่ละปี ในปี 2552 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศประมาณวันละ 41.41 ตัน (Pollution Control 
Department, 2011) และในปี 2555 มีปริมาณขยะมูลฝอย 16 ล้านตัน หรือเฉลี่ยวันละ 43,000 ตัน (Pollution 
Control Department, 2013) 
 การเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศทุกๆ ปี โดยปี 2556 มีมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 26.77 ล้าน
ตัน หรือประมาณ 73,355 ตันต่อวัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 2 ล้านตันตามการขยายตัวของชุมชนและประชากร
ที่เพ่ิมขึ้นทุกจังหวัด มีวิกฤติเรื่องการจัดการมูลฝอย โดยในปี 2551 มีอัตราการผลิตมูลฝอยต่อคนต่อวันอยู่ที่ 1.03 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปี 2556 มีอัตราการผลิตมูลฝอยเพ่ิมขึ้นเป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2557) 
 จังหวัดสระบุรีมีประชากร ณ.ปี พ.ศ.2556 รวม 625,689 คน เป็นชาย 309,848 คน หญิง 315,841 คน มี
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 235,103 ครัวเรือน แบ่งเป็น 13 อ าเภอ 111 ต าบล 973 หมู่บ้าน การปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 34 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 70 แห่ง (แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสระบุรี ระยะ 5 ปี, 2558) 
 ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสระบุรี ระยะ5ปี (พ.ศ. 2558-2562) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 
4 ด้าน ได้แก่ (1) การแก้ไขขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลงอยในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี (2) การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี (3) วางระเบียบ มาตรการ การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี (4) สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่ง
สู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิด แผนงานที่ 1 ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
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ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) แผนงานที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) แผนงานที่ 3 วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผนงานที่ 4 สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน (แผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสระบุรี ระยะ5ปี, 2558) 
 ดังนั้น เพ่ือให้ทราบข้อมูลและปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชน ที่เกิด
จากการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  ความรู้  ความ
ตระหนัก  การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตจังหวัดสระบุรี  โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษา ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี 
 

วิธีการวิจัย 
 ศึกษาคุณลักษณะประชากรในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) ท าการส ารวจคุณลักษณะประขากรที่เกี่ยวกับความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วน
ร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลที่ได้มาจัดกิจกรรมและแก้ปัญหาได้ตรงตามสภาพและบริบท
ของปัญหา โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามในแบบสอบถามที่เตรียมไป ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนในเขตจังหวัดสระบุรี จาก 
13 อ าเภอ จ านวน 613,140 คน 

 

อ าเภอ จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

อ าเภอเมืองสระบุรี 127,466 44,208 83 
อ าเภอแก่งคอย   74,742 37,910 49 
อ าเภอหนองแค    90,601 37,552 59 
อ าเภอหนองแซง    15,781  4,659 10 
อ าเภอบ้านหมอ    42,585 15,454 28 
อ าเภอเสาไห ้    31,550 11,352 21 
อ าเภอพระพุทธบาท    63,755 22,208 41 
อ าเภอวิหารแดง    37,753 12,242 25 
อ าเภอมวกเหล็ก    54,014 21,878 35 
อ าเภอหนองโดน    14,297  4,597 9 
อ าเภอดอนพุด      6,789  2,203 4 
อ าเภอวังม่วง    19,206  7,533 13 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ    34,601 12,989 23 
รวม  613,140              234,785 400 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการขยะมูล
ฝอยของครัวเรือนในจังหวัดสระบุรี จ านวน 400 คน จากจ านวนประชากร 613,140 คน ใช้วิธีสุ่ม
อย่างง่าย และก าหนดขนาดจากตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2529) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์มาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
2. แบบสอบถามความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
3. แบบสอบถามการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
4. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือให้มีเนื้อหาสมบูรณ์ และ

ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากต ารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ อันได้แก่ 

แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
(ถูก , ผิด) จ านวน 20 ข้อ หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ความยากง่ายของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (p) 
และหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธี คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Formula) KR20  

แบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน เป็นแบบ
ประเมินค่าตามแนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’Scale) 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ านวน 15 ข้อ ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิอัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach Alpha’s Coefficent)   

แบบประเมินการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน เป็นแบบประเมินค่าตามแนว
วิธีของลิเคิร์ต (Likert’Scale) 5 ระดับ คือ ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติน้อยครั้ง ปฏิบัติในบางครั้ง ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง ปฏิบัติเป็นประจ า จ านวน 10 ข้อ ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิอัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach Alpha’s Coefficent)   

แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน เป็นแบบประเมินค่าตาม
แนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’Scale) 5 ระดับ คือ ไม่เคยมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมน้อยครั้ง มีส่วนร่วมใน
บางครั้ง มีส่วนร่วมบ่อยครั้ง มีส่วนร่วมเป็นประจ า จ านวน 10 ข้อ  ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้สัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha’s Coefficent)   

เมื่อออกแบบแล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจ วิจารณ์ แก้ไข แล้วน ามาหาหาค่าความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545 )  
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น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บข้อมูลสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนที่เกี่ยวกับความรู้ ความตระหนัก 
การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล
ตามที่ก าหนดไว้ข้างต้นร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัยที่แต่งตั้งทั้ ง 4 คน โดยการให้กลุ่มตัวอย่ างตอบ
แบบสอบถามที่เตรียมไปจนครบทุกข้อ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้ 
ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในจังหวัดสระบุรี 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณโดยข้อมูลด้านความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามเครื่องมือที่ก าหนด ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล (Preliminary Editing) ลงรหัสข้อมูล (Coding) แล้วน ามาประมวลผลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
  1. วัดความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

โดยเปรียบเทียบด้วยค่า ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

มูลฝอยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน โดยใช้ t-test (Independent) และ One-way ANOVA 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 1) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 2) หาค่า

อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามโดยใช้ Item-total Correlation 3) หาค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบวัดความรู้ 4) หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามสูตร
ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) 5) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความตระหนัก การปฏิบัติ การ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตามสูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha 
Cronbach Coefficient)  

3. สถิติทดสอบผล ได้แก่ สถิติ t-test (Independent) และ One-Way ANOVA 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

อายุ ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 25 ปี 3 0.80 49 12.20 52 13.00 
26-45 ปี 6 1.50 204 51.00 210 52.50 
46-60 ปี 3 0.75 96 24.00 99 24.75 
61ขึ้นไป 3 0.75 36 9.00 39  9.75 

 
อายุของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกเป็นช่วง ดังนี้ อายุไม่เกิน 25 ปี จ านวน 52 คน เป็นชาย 3 

คน หญิง 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00  อายุ 26-45 ปี จ านวน 210 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 204 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 อายุ 46-60 ปี จ านวน 99 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.80 อายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 39 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 
 
ตารางท่ี 3 การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษา ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 5 1.20 104 26.00 109 27.20 
มัธยมศึกษา 6 1.50 166 41.50 172 43.00 

ปวช/ปวส/อนุปริญญา 2 0.50 58 14.50 60 15.00 
ปริญญาตรี 2 0.50 57 14.30 59 14.80 

 
วุฒิการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง คือ ประถมศึกษาจ านวน 109 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 

109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 มัธยมศึกษาจ านวน 172 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 166 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.00 ปวช./ปวส./อนุปริญญาจ านวน 60 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ปริญญาตรีจ านวน 59 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

259 

ตารางท่ี 4 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระยะเวลาฯ ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 3ปี 5 1.20 73 18.20 78 19.40 
4ถึง10ปี 6 1.60 168 42.00 174 43.60 
11ถึง25ปี 2 0.50 118 29.50 120 30.00 
26ปีข้ึนไป 2 0.50 26 6.50 28  7.00 

 
ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีแบ่งเป็นช่วง ดังนี้ อาศัยอยู่ไม่เกิน 3ปี

จ านวน 78 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 อาศัยอยู่ 4-10 ปีจ านวน 174 คน 
เป็นชาย 6 คน หญิง 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 อาศัยอยู่ 11-25 ปีจ านวน 120 คน เป็นชาย 2 
คน หญิง 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อาศัยอยู่ 26 ปีขึ้นไปจ านวน 28 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 
 
ตารางท่ี 5 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

อาชีพ ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน 0 0.00 42 10.50 42 10.50 
เกษตรกร 1 0.20 89 22.20 90 22.40 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 1.50 60 15.00 66 16.50 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 1 0.20 36 9.00 37 9.20 
พนักงานบริษัทเอกชน 3 0.80 119 29.80 122 30.60 

อ่ืนๆ 4 1.00 39 9.80 43 10.80 
 
อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง คือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้านจ านวน 42 คน เป็นชาย 0 คน 

หญิง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 เกษตรกรจ านวน 90 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 89 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.40 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจจ านวน 66 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายจ านวน 37 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20  พนักงาน
บริษัทเอกชนจ านวน 122 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 อาชีพอ่ืนๆจ านวน 
43 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 
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ตารางท่ี 6 รายได้ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

รายได้ ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 9,000 บาท 3 0.70 82 20.50 85 21.20 
9,001-15,000 บาท 11 2.80 222 55.50 233 58.30 
15,001-30,000 บาท 1 0.20 75 18.80 76 19.00 
เกินกว่า 30,000 บาท 0 0.00 6 1.50 6 1.50 

  
 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นช่วง ดังนี้ รายได้ไม่เกิน 9,000 บาทจ านวน 85 คน เป็นข
ชาย 3 คน หญิง 82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 รายได้ 9,001-15,000 บาทจ านวน 233 คน เป็นชาย 
11 คน หญิง 222 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 รายได้ 15,001-30,000 บาทจ านวน 76 คน เป็นชาย 1 
คน หญิง 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 รายได้เกินกว่า 30,000 บาทจ านวน 6 คน เป็นชาย 0 คน 
หญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 
 
ตารางท่ี 7 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 2คน 7 1.80 103 25.70 110 27.50 
3ถึง4คน 6 1.50 215 53.80 221 55.30 
5ถึง7คน 2 0.50 62 15.50 64 16.00 

8คนขึ้นไป 0 0.00 5 1.20 5  1.20 
  
 สมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นช่วง ดังนี้ สมาชิกไม่เกิน 2 คนจ านวน 110 
คน เป็นชาย 7 คน หญิง 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 สมาชิก 3-4 คนจ านวน 221 คน เป็นชาย 6 
คน หญิง 215 คิดเป็นร้อยละ 55.30 สมาชิก 5-7 คนจ านวน 64 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.00 สมาชิก 8 คนขึ้นไปจ านวน 5 คน เป็นชาย 0 คน หญิง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
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ตาราที่ 8 ระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD 
ต่ ามาก 0   0.00 4.20 0.624 

ควรปรับปรุง 0   0.00   
พอใช้ 46 11.50   

ดี 229 57.25   
ดีมาก 125 31.25   
รวม 400         100.00   

  
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เฉลี่ยที่ 4.20 ค่า SD 0.624 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ใน
ระดับ “ดี” โดยมีระดับความรู้ พอใช้ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ระดับความรู้ ดี จ านวน 
229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 ระดับความรู้ ดีมาก จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 9 อายุของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวน ค่าสหสัมพันธ์ Sig. (2tailed) 
400 0.276 0.000 

  
 จ านวนข้อมูล 400 ค่า ค่าสหสัมพันธ์ 0.276 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 แสดงว่า สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์
กับระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
ตารางท่ี 10 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวน ค่าสหสัมพันธ์ Sig. (2tailed) 
400 0.103 0.040 

  
 จ านวนข้อมูล 400 ค่า ค่าสหสัมพันธ์ 0.103 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.040 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี
มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 11 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวน ค่าสหสัมพันธ์ Sig. (2tailed) 
400 -0.226 0.000 

  
 จ านวนข้อมูล 400 ค่า ค่าสหสัมพันธ์ -0.226 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 แสดงว่า สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จ านวนสมาชิกในครัวเรื อนของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
ตารางท่ี 12 ระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ระดับความตระหนัก จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD 

ต่ ามาก 2   0.50 3.56 0.572 
ควรปรับปรุง 2   0.50   

พอใช้ 174 43.50   
ดี 214 53.50   

ดีมาก 8  2.00   
รวม 400      100.00   

  
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความตระหนักเฉลี่ยที่ 3.56 ค่า SD 0.572 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความตระหนักในระดับ “ดี” โดยมีระดับความตระหนัก ต่ ามาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50   
ควรปรับปรุง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 พอใช้ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 ระดับ 
ดี จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 ระดับ ดีมาก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 13 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวน ค่าสหสัมพันธ์ Sig. (2tailed) 
400 -0.139 0.005 

  
 จ านวนข้อมูล 400 ค่า ค่าสหสัมพันธ์ -0.139 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.005 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 แสดงว่า สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี
ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

263 

ตารางท่ี 14 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวน ค่าสหสัมพันธ์ Sig. (2tailed) 
400 0.106 0.034 

  
 จ านวนข้อมูล 400 ค่า ค่าสหสัมพันธ์ 0.106 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.034 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์
กับระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
ตารางท่ี 15 ระดับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระดับการปฏิบัติ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD 
ต่ ามาก 21  5.25 3.57 0.925 

ควรปรับปรุง 26  6.50    
พอใช้ 88 22.00   

ดี 232 58.00   
ดีมาก 33  8.25   
รวม 400      100.00   

  
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติเฉลี่ยที่ 3.57 ค่า SD 0.925 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ปฏิบัติในระดับ “ดี” โดยมีระดับปฏิบัติ ต่ ามาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25  ควรปรับปรุง 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 พอใช้ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 ระดับ ดี จ านวน 
232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ระดับ ดีมาก จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 16 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวน ค่าสหสัมพันธ์ Sig. (2tailed) 
400 0.101 0.044 

  
 จ านวนข้อมูล 400 ค่า ค่าสหสัมพันธ์ 0.101 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.044 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 17 ระดับการส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ระดับการมีส่วนร่วม จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD 

ต่ ามาก 298  74.50 1.36 0.705 
ควรปรับปรุง 67  16.75   

พอใช้ 29 7.25   
ดี 4 1.00   

ดีมาก 2  0.50   
รวม 400      100.00   

  
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมเฉลี่ยที่ 1.36 ค่า SD 0.705 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ปฏิบัติในระดับ “ต่ ามาก” โดยมีระดับการมีส่วนร่วม ต่ ามาก จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50  
ควรปรับปรุง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 พอใช้ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ระดับ 
ดี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ระดับ ดีมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 18 อายุของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวน ค่าสหสัมพันธ์ Sig. (2tailed) 
400 -0.162 0.001 

  
 จ านวนข้อมูล 400 ค่า ค่าสหสัมพันธ์ -0.162 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 แสดงว่า สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์
กับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
ตารางท่ี 19 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวน ค่าสหสัมพันธ์ Sig. (2tailed) 
400 -0.149 0.003 

  
 จ านวนข้อมูล 400 ค่า ค่าสหสัมพันธ์ -0.149 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.003 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 แสดงว่า สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี
ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 20 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวน ค่าสหสัมพันธ์ Sig. (2tailed) 
400 -0.114 0.023 

  
 จ านวนข้อมูล 400 ค่า ค่าสหสัมพันธ์ -0.114 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.023 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์
กับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
ตารางท่ี 21 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 

จ านวน ค่าสหสัมพันธ์ Sig. (2tailed) 
400 0.185 0.000 

  
 จ านวนข้อมูล 400 ค่า ค่าสหสัมพันธ์ 0.185 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 แสดงว่า สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนนของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย  
 ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี มีความรู้ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในระดับ “ดี” มีความตระหนักในปัญหาขยะมูลฝอยในระดับ “ดี” มีการปฏิบัติในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในระดับ “ดี” แต่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ “ต่ ามาก” ดังนั้น ปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยจึงอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย ความร่วมมือจึงต่ ามาก ทั้งที่ปัญหาขยะมูลฝอยนั้น ต้นเหตุแห่งปัญหาอยู่ที่
ประชาชนซึ่ง เป็นผู้น าสินค้าและภาชนะต่างๆมาใช้เมื่อหมดความจ าเป็นแล้วจึงทิ้งให้เป็นขยะมูลฝอย 
การที่จะจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนารูปแบบของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ โดยมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพ่ือก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือตัวประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือตนเอง ทั้งนี้มิใช่
เป็นการก าหนดกรอบแนวคิดจากบุคคลภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุจินต์ ดาววีระกุล (อ้าง
ใน จันทร์เพ็ญ มีนคร. 2554) ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโครงการต่างๆที่จะน าไปสู่การ
จัดการขยะมูลฝอยที่ได้ผลสัมฤทธิ์สูงได้ 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีพฤติกรรมด้านการจัดการขยะมูล

ฝอยภายในครัวเรือนของตนเอง ดังนี้ 
1. ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ “ดี” โดย 

อายุมีความสัมพันธ์ต่อความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในทางเดียวกัน ผู้ที่มีอายุมากกว่ามีความรู้ใน
การจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า มีผลมาจากการที่ผู้ที่มีอายุมากกว่าต้องรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวรวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยและเรื่อต่างๆมาเป็นเวลานาน ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ใน
จังหวัดสระบุรี มีความสัมพันธ์ต่อความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในทางเดียวกัน คือผู้ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดสระบุรีมาเป็นเวลานานกว่า มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
สระบุรีมาเป็นเวลาน้อยกว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์ต่อความรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอยไปในทางกลับกัน ครัวเรือนที่มีสมาชิกน้อยกว่า มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย
มากกว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกจ านวนมากกว่า เป็นครอบครัวเล็กสามารถจัดการได้ง่ายกว่าครอบครัวที่
มีสมาชิกจ านวนมาก 

2. ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ “ดี” โดยมี
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ต่อความตระหนักในการจัดการ
ขยะมูลฝอยไปในทางที่กลับกัน ผู้ที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีน้อยกว่ามีความตระหนักใน
การจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีมากกว่า อาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 

3. การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ “ดี” 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยไปในทางเดียวกัน  
โดยครัวเรือนที่มีสมาชิกมากกว่ามีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยดีกว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครัวเรือนน้อยกว่า 

4.  การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ “ต่ ามาก” โดยอายุมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทางกลับกัน โดยคนที่มีอายุน้อยมักมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทางกลับกัน โดยคนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่
ในจังหวัดสระบุรีน้อยกว่า มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าคนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ใน
จังหวัดสระบุรีนานกว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอย และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไป
ในทางเดียวกัน โดยครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
มากกว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกน้อยกว่า แสดงว่าจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มากกว่ามีโอกาสที่จะให้คน
ในครัวเรือนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่า 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. หากจะจัดให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ควรมุ่งเน้น
หลักสูตรไปในสิ่งที่ประชาชนมีความรู้น้อยและแยกเป็นส่วน เช่น การจัดการขยะเปียก การจัดการ
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ขยะรีไซเคิล การจัดการขยะทั่วไป การจัดการขยะอันตราย ซึ่งขยะอันตรายเป็นสิ่งที่ควรเน้นให้
ประชาชนมีความเข้าใจเป็นประการส าคัญ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชน
นั้นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้มีหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตของตนเอง ควร
เป็นผู้ให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนที่มีความตั้งใจในการจัดการขยะมูลฝอยในละแวก
บ้านเรือนของตนเอง  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่างให้ชุมชนข้าเคียงหรือผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบกลุ่มสารส าคัญด้วยวิธีทางเคมีและความเป็นไปได้ใน
การใช้สารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงเป็นอินดิเคเตอร์ส าหรับการไทเทรตกรด-เบสแทน
อินดิเคเตอร์สังเคราะห์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงมี
สารประกอบกลุ่มน้ าตาลโดยเฉพาะน้ าตาลรีดิวซิ่ง, เทอร์พีนอยด์, สเตอรอยด์ และฟีนอลิก 
โดยเฉพาะฟลาโวนอยด์, แทนนิน และ แอนโทไซยานิน นอกจากนั้นยังพบว่าสารสกัดหยาบเอทานอล
ของผลโคลงเคลงเปลี่ยนสีจากสีชมพูเป็นสีม่วงในช่วง pH 3-8, จากสีม่วงเป็นสีส้มในช่วง pH 8-9 และ
จากสีส้มเป็นสีเหลืองในช่วง pH 10-13 จากนั้นน าสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงมา
ทดสอบการไทเทรตกรดอ่อน-เบสแก่ (CH3COOH/NaOH) พบว่าปริมาตรของสารละลายเบสแก่ 
NaOH และความเข้มข้นของสารละลายกรดอ่อน CH3COOH ที่ใช้ในการไทเทรตมีค่าใกล้เคียงกันโดย
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ได้จากการใช้
สารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงความเข้มข้น 5.0% (w/v) และสารละลาย ฟี
นอล์ฟทาลีน ความเข้มข้น 0.1% (w/v) เป็นอินดิเคเตอร์ และจากการตรวจสอบทางพฤกษเคมี
เบื้องต้นของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง พบสารประกอบฟีนอลิกโดยเฉพาะฟลาโว
นอยด์, แทนนิน และแอนโทไซยานินเป็นกลุ่มสารที่ให้สีที่มีสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์ 

 
ค าส าคัญ : โคลงเคลง อินดิเคเตอร์ธรรมชาติ การไทเทรตกรด-เบส 
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ABSTRACT 
This research aims to determine the substances by chemical means and the 

possibility of use of the crude ethanolic extract of Melastoma malabathricum L. fruit 
as a natural indicator in acid - base titration instead of synthetic indicators used in 
laboratories. The compounds in the crude ethanolic extract were sugar, particularly 
reducing sugar, terpenoid, steroid and phenolic, flavonoids, tannins and anthocyanins. 
Additionally, it was also found that the crude ethanolic extract has changed the color 
from pink to purple at pH 3-8,  from purple to orange at pH 8-9 and from orange to 
yellow at pH 10 -13 . Then,  the comparison of the efficiency indicator of the crude 
ethanolic extract (5% (w/v) and phenolphthalein solution 0.1% (w/v) for the weak acid 
- strong base (CH3COOH/NaOH) titration, with the difference not statistically significant 
at a confidenced level of 95 percent. Preliminary phytochemical screening testings of 
the crude ethanolic extract of Melastoma malabathricum L. fruit found phenolic 
compounds, especially flavonoids, tannins and anthocyanins as substances having the 
indicator property. 

Keywords: Melastoma malabathricum L., Natural indicator, Acid-base titration 
 

บทน า 
 อินดิเคเตอร์ (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 2555 ) คือ สารที่
ใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบส (pH) ของสารละลาย โดยสีของสารจะเปลี่ยนแปลงตาม pH ของ
สารละลาย อินดิเคเตอร์เป็นสารอินทรีย์ที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อน เมื่อละลายในน้ า จะให้หรือรับ
โปรตอนและเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน ให้คู่เบสหรือคู่กรดที่มีสีแตกต่างกันจากโครงสร้างเดิม เมื่อ
อินดิเคเตอร์ที่อยู่ในรูปกรด (HIn) ละลายน้ า จะเกิดสมดุล ดังสมการ 

   HIn   +   H2O                          H3O+  +   In-    
                                  รูปกรด                                                 รปูเบส 

สีของอินดิเคเตอร์ที่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ H3O+ ในสารละลาย ซึ่งสัมพันธ์กับค่า  pH ของ
สารละลาย และมีผลท าให้อินดิเคเตอร์อาจอยู่ในรูปกรด (HIn) หรือรูปเบส ( In-)  ที่ให้สีแตกต่างกัน เช่น       
ฟีนอล์ฟทาลีนในรูปกรดจะไม่มีสีและในรูปเบสจะมีสีชมพู ส่วนโบรโมไทมอลบลูในรูปกรดจะมีสีเหลืองและใน
รูปเบสจะมีสีน้ าเงิน ดังนั้นจึงสามารถใช้อินดิเคเตอร์วัด pH ของสารละลายได้โดยประมาณ โดยเลือกใช้     
อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับค่า pH ของสารละลายและช่วง pH ที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี นอกจากนี้อินดิเค-
เตอร์ยังใช้บอกจุดยุติในการไทเทรตกรด-เบส ซึ่งเป็นวิธีการหาปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลาย
ตัวอย่าง โดย pH ของสารละลายจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณตัวไทเทรต (titrant) ที่ใช้ เมื่อถึงจุดยุติจะได้
สารละลายที่มีค่า pH แตกต่างกันตามชนิดของกรดและเบสที่ท าปฏิกิริยา ซึ่งปริมาณท่ีกรดและเบส ท า
ปฏิกิริยาพอดีกันเรียกว่า จุดสมมูล ซึ่งสามารถบอกได้จากค่า pH หรือค่าการน าไฟฟ้าของสารละลาย หรือ
สังเกตจากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์กรด – เบสที่เหมาะสม (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
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มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ , 2555) อินดิเคเตอร์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นอินดิเคเตอร์สังเคราะห์ เช่น ลิตมัส, 
ไทมอลบลู, เมทิลออเรนจ์และฟีนอล์ฟทาลีน อินดิเคเตอร์เหล่านี้มีข้อดีคือ สะดวกในการใช้งานและการเก็บ
รักษา ให้สีที่มีความเข้มสูงและชัดเจนถึงแม้จะใช้เพียงเล็กน้อย แต่มีข้อเสียคือ สารเหล่านี้มีวิธีการเตรียมที่
ซับซ้อนจึงมีราคาแพง นอกจากนั้นยังเป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม (Khan และ Farooqui, 2011) จาก
การศึกษาพบว่า ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นสารก่อมะเร็งในหนูทดลอง แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย์ เพียงแต่คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสารก่อมะเร็ง ( Abugri,et.al, 2012) นอกจากนั้นฟีนอล์ฟทาลีน
ยังก่อให้เกิดผื่นคันและบวมบริเวณหนังตาเมื่อสัมผัสผิวหนัง อาการโดยทั่วไปท าให้มีไข,้ ปวดตามข้อ, ท้องร่วง
อย่างรุนแรง, จุกเสียด, ความดันโลหิตต่ า ผลของฟีนอล์ฟทาลีนต่อระบบประสาทและสมองคือท าให้เกิด
อาการชัก, อัมพฤกษ์, และอาจรุนแรงจนถึงแก่ความตาย  ซึ่งความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ 
( Giffin, et al. 1998) ดังนั้นมีงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ มีสมบัติการ
เปลี่ยนแปลงสีตามค่า pH ของสารละลายมาใช้แทนอินดิเคเตอร์สังเคราะห์ ตัวอย่างเช่น สารสกัดจากดอกยี่โถ 
(Nerium odorum), โพทะเล (Thespesia populnea L.),  ผลหม่อน  (Morus alba L.), ดอกเข็ม      
(Ixora coccinea L.), ดอกล าโพง (Datura stramonium L.), ดอกทานตะวัน (Helianthus annus 
L.) ดอกหางนกยูงไทย (Caesalpinia pulcherrima L.) และดอกผักบุ้งรั้ว (Ipomoea palmate L.) 
มาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ส าหรับการไทเทรตกรด-เบส (Abugri et al., 2012) โดยกลุ่มสารที่มีสมบัติใน
การเปลี่ยนสีตามค่า pH ของสารละลายคือ สารในกลุ่มฟีนอลิก ได้แก่ ฟลาโวนอยด์, แทนนิน และ
แอนโทไซยานิน (Khan และ Farooqui,  2011)  
 โคลงเคลง (Melastoma malabathricum L.) จัดอยู่ในวงศ์ Melastomataceae มีถิ่น
ก าเนิดในประเทศไทย มาเลเซีย ออสเตรเลีย จัดเป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ล าต้นและ
กิ่งก้านเป็นสีน้ าตาลแดง กิ่งเป็นเหลี่ยม ทุกส่วนของล าต้นมีขนละเอียดสีน้ าตาลอ่อนปกคลุม 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและวิธีการแยกกอ กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด สามารถเกิดขึ้นได้เองตาม
ธรรมชาติ จะพบขึ้นได้ตามที่ลุ่ม ในพื้นราบที่ชุ่มชื้น ขอบป่าพรุ ตลอดจนถึงบนภูเขาสูงทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย สารสกัดจากใบมีสรรพคุณแก้โรคท้องร่วง โรคบิด และโรคระดูขาว ส่วนรากใช้เป็นยา
บ ารุงหลังคลอดบุตร ส่วนของผลพบสารกลุ่มแอนโทไซยานิน 2 ชนิด คือ ไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ 
(Cyanidin-3-glucoside) และ  ไซยานิดิน-3,5-ไดกลูโคไซด์ (Cyanidin-3,5-diglucoside)  (Joffry 
et al., 2013) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการตรวจสอบกลุ่มสารส าคัญในสารสกัดหยาบเอทานอลของผล
โคลงเคลงด้วยวิธีทางเคมีและศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดหยาบเอทานอลของผล
โคลงเคลงเป็นอินดิเคเตอร์ส าหรับการไทเทรตกรด-เบสแทนอินดิเคเตอร์สังเคราะห์ที่ ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ตรวจสอบกลุ่มสารส าคัญด้วยวิธีทางเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบเอทานอลของผล

โคลงเคลงที ่
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 2. ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงสาหรับใช้เป็นอินดิเค
เตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส เป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติเทียบกับอินดิเคเตอร์สังเคราะห์ที่ใช้ใน
ห้องปฎิบัติการ 
 

วิธีการวิจัย 
 1. การเตรียมสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 
 น าผลโคลงเคลงสดที่สมบูรณ์ แก่เต็มที่ ไม่เน่าเสียซึ่งเก็บจากสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
กบินทร์วิทยา อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559 มาล้างด้วยน้ าให้สะอาด 
ตากให้แห้งในที่ร่ม จากนั้นน าผลโคลงเคลงมาบดให้มีขนาดเล็กลงด้วยเครื่องปั่นอาหาร สกัดผล
โคลงเคลงที่บดละเอียด 10 กรัม ในขวดรูปชมพู่ด้วย 95 % เอทานอล ปริมาตร 150 mL และปิดปาก
ขวดให้สนิทด้วยอลูมิเนียมฟอล์ยและพาราฟิล์ม เขย่าเป็นเวลา 5 นาทีแล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 
ที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นน าสารละลายที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง whatman No.1 และน า
สารละลายที่กรองได้ไปท าให้แห้งด้วยเครื่องระเหยภายใต้ภาวะสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 40 °C ชั่ง
น้ าหนักสารสกัดหยาบที่ได้และค านวณหาร้อยละของผลผลิตที่ได้ เก็บสารสกัดหยาบที่ได้ในที่มืดที่
อุณหภูมิ 10 °C เพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป 
 2. การตรวจสอบกลุ่มสารส าคัญในสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงด้วยวิธี
ทางเคมี 
 งานวิจัยนี้ตรวจสอบกลุ่มสารส าคัญ ได้แก่ แอลคาลอยด์, คาร์โบไฮเดรต, ไกลโคไซด์, โปรตีน, 
สเตอรอยด์, เทอร์ปินอยด์, ฟีนอลิก, แทนนิน, ฟลาโวนอยด์, แอนทราควิโนน, แอนโทไซยานิน และซา
โปนิน โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือเกิดตะกอน ตามเอกสารอ้างอิง (Dixit, et al, 2014; Jan 
Subha และ Divakar, 2016;  Yadav และ Agawalla, 2011; Njoku and Obi et al., 2009; Shaik, 
2011; Vijayalakshmi, et al., 2012; Pal et al., 2016; Chigodi et al., 2013; Ugochukwu และ 
Ifeanyi, 2013; รัตนา อินทรานุปกรณ์, 2550) และ (Kumar et al., 2014) 
 2.1 การเตรียมสารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 1% (w/v) 
(สารตัวอย่าง 1) ส าหรับการทดสอบแอลคาลอยด์ 
ละลายสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 0.2 กรัม ในสารละลาย 5% (v/v) HCl ปริมาตร 20 
mL จากนั้นน าไปอุ่น 15 นาที แล้วกรองสารละลายที่ได้ด้วยกระดาษกรอง whatman No.1 เก็บ
สารละลายที่กรองได้ (สารตัวอย่าง 1) ส าหรับทดสอบแอลคาลอยด์  
 2.2 การเตรียมสารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 1% (w/v) 
(สารตัวอย่าง 2) ส าหรับการทดสอบกลุ่มสารส าคัญท่ัวไป 
ละลายสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 0.5 กรัม ในน้ ากลั่น ปริมาตร 50 mL แล้วกรองด้วย
กระดาษกรอง whatman No.1 เก็บสารละลายที่กรองได้ (สารตัวอย่าง 2) ส าหรับทดสอบกลุ่ม
สารส าคัญอ่ืนๆ ยกเว้น แอลคาลอยด์, สเตอรอยด์ และเทอร์พีนอยด์ 

 2.2.1 การทดสอบแอลคาลอยด์   
 Mayer’s test: น าสารตัวอย่าง 1 ปริมาตร 2 mL มาเติม Mayer’s reagent 3 หยด หาก

ปรากฏตะกอนสีเหลืองครีมแสดงว่ามีแอลคาลอยด์ 
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 Dragendoff’s test: น าสารตัวอย่าง 1 ปริมาตร 2 mL มาเติม Dragendoff’s reagent 3 
หยด หากปรากฏตะกอนสีน้ าตาลแสดงว่ามีแอลคาลอยด์ 

 Wagner’s test: น าสารตัวอย่าง 1 ปริมาตร 2 mL มาทดสอบกับ Wagner’s reagent 3 
หยด หากปรากฏตะกอนสีน้ าตาลแดงแสดงว่ามีแอลคาลอยด์ 

 2.2.2 การทดสอบคาร์โบไฮเดรต 
 Molisch’s test: น าสารตัวอย่าง 2ปริมาตร 2 mL มาเติม Molisch’s reagent 3 หยด 

หลังจากนั้นค่อยๆเติมconc H2SO4 ตามแนวด้านข้างของหลอดทดลอง หากปรากฏวงแหวนสีม่วงแดง
บริเวณรอยต่อของสารละลายแสดงว่ามีคาร์โบไฮเดรต 

Benedict’s test: น าสารตัวอย่าง 2 ปริมาตร 0.5 mL ไปต้มกับ Benedic’s reagent 
ปริมาตร 0.5 mL 2-3 นาที หากปรากฏตะกอนสีน้ าตาลแดงแสดงว่ามีน้ าตาลชนิดรีดิวซ์ (reducing 
sugar) 
     Fehling’s test: น าสารตัวอย่าง 2 ปริมาตร 0.5 mL ไปต้มกับ Fehling’s reagent ปริมาตร 
1 mL 2-3 นาที หากปรากฏตะกอนสีแดงอิฐของคิวปรัสออกไซด์แสดงว่ามีน้ าตาลชนิดรีดิวซ์ 
(reducing sugar)  

 2.2.3 การทดสอบไกลโคไซด์ 
 การเตรียมสารละลายส าหรับการทดสอบ : น าสารตัวอย่าง 2 10 mL ใส่ในหลอดทดลอง

และน าไปอุ่น เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรอง whatman No.1 แล้วทิ้งสารละลาย
ที่กรองได้ให้เย็น และเติม conc. HCl ปริมาตร 2 mL หลังจากนั้นจึงน ามาทดสอบ Borntrager’s 
test และ Keller-Kilani test 

 Borntrager’s test: น าสารละลายที่เตรียมได้ข้างบน 2 mL มาสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน 
(CH2Cl2) ปริมาตร 10 mL จากนั้นน าสารละลายชั้นไดโคลอโรมีเทนมาเติมสารละลาย 10 % (v/v) 
สารละลายแอมโมเนีย ปริมาตร 5 mL เขย่าให้เข้ากัน หากปรากฏสีชมพูแดงในชั้นแอมโมเนียแสดงว่า
มีไกลโคไซด ์

 Keller-Kilani test: น าสารละลายที่เตรียมได้ข้างบน ปริมาตร 2 mL มาเติมกรด glacial 
acetic acid ปริมาตร 1 mL และ 5% (w/v) สารละลายเฟอริคคลอไรด์ 2 หยด หลังจากนั้น        เท
ส่วนผสมที่ได้ลงในหลอดทดลองที่มี conc. H2SO4 อยู่ 2 mL หากปรากฏสีเขียว-น้ าเงิน แสดงว่ามี
น้ าตาลดีออกซีของ cadiac glycoside 

 Legal’s test: ละลายสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 0.2 กรัม ใน pyridine 
ปริมาตร 2 mL หลังจากนั้นท าให้สารละลายเป็นเบสโดยการเติม 10 % (w/v) สารละลายโซเดียม- 
ไฮดรอกไซด์ 3 หยด และเติม 2 % (w/v) สารละลายโซเดียมไนโตรปรัสไซด์ที่เตรียมใหม่ หากปรากฏ
สีชมพูแดงแสดงว่ามีส่วนของวงแหวนแล็คโทนไม่อ่ิมตัวของ cardiac glycoside 

 Liebermann’s test: ละลายสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 0.2 กรัม ใน
คลอโรฟอร์มและกรดglacial acetic acid ชนิดละ 2 mL จากนั้นท าส่วนผสมให้เย็นโดยการแช่ใน
น้ าแข็ง แล้วค่อยๆ เติม conc. H2SO4 2 หยด หากเปลี่ยนจากจากสีม่วงเป็นสีน้ าเงินเขียว แสดงว่ามี
นิวเคลียสของ cardiac glycoside ชนิดสเตอรอยด์ 
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 2.2.4 การทดสอบ กรดอะมิโนและโปรตีน 
  Ninhydrin’s test: น าสารตัวอย่าง 1 ปริมาตร 2 mL มาเติม Ninhydrin reagent แล้ว

น าไปต้ม 2-3 นาที หากปรากฏสีน้ าเงินแสดงว่ามีกรดอะมิโนหรือโปรตีน 
 Biuret’s test: น าสารตัวอย่าง 1 ปริมาตร 2 mL มาเติม 10 % (w/v) สารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ ปริมาตร 1 mL และอุ่นเป็นเวลา 5 นาที แล้วเติม 0.7 % (w/v) สารละลาย คอปเปอร์ 
(II) ซัลเฟต 1 หยด หากปรากฏสีม่วงแสดงว่ามีเปปไทด์ที่มีพันธะเปปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป 

 2.2.5 การทดสอบสเตอรอยด์ 
 การเตรียมสารละลายส าหรับการทดสอบ: ละลายสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 

0.2 กรัม ในไดคลอโรมีเทน ปริมาตร10 mL แล้วกรองด้วยกระดาษกรอง whatman No.1 น า
สารละลายที่กรองได้ไปทดสอบ 

Salkowski  test: น าสารละลายที่เตรียมได้ข้างบน 2 mL ใส่ลงในหลอดทดลอง ค่อยๆ เติม 
conc. H2SO4 3 หยด หากปรากฏสีแดงบริเวณรอยต่อแสดงว่ามีสเตอรอยด์ 
 Hersche’s Son’s Reaction: ละลายสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 0.2 กรัม 
ในกรด        ไตรคลอโรแอซีติก ปริมาตร 2 mL หากปรากฏสีแดงถึงสีม่วงเมื่ออุ่นให้ร้อนแสดงว่ามี 
สเตอรอยด์ 

 2.2.6 การทดสอบเทอร์พีนอยด์ 
 Salkowski test: ละลายสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 0.2 กรัม ด้วยไดคลอ-

โรมีเทน 2 mL จากนั้นค่อยๆ เติม conc. H2SO4 ปริมาตร 3 mL หากปรากฏสีน้ าตาลแดงบริเวณ
รอยต่อระหว่างชั้นสารละลายแสดงว่ามีเทอร์พีนอยด ์

 2.2.7 การทดสอบสารประกอบฟีนอลิกและแทนนิน 
  น าสารตัวอย่าง 2 ปริมาตร 20 mL มาเติม 10 % (w/v) สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 

ปริมาตร1 mL และกรองด้วยกระดาษกรอง whatman No.1 เก็บสารละลายที่กรองได้น าไปทดสอบ 
 Ferric chloride test: น าสารละลายที่เตรียมได้ข้างบน ปริมาตร 2 mL มาเติม 5 % (w/v) 

สารละลายเฟอร์ริคคลอไรด์ 3 หยด หากปรากฏสีน้ าเงินด าแสดงว่ามีสารประกอบฟีนอลิก 
 Ellagic acid test: น าสารละลายที่เตรียมได้ข้างบน ปริมาตร 2 mL มาเติม 5 % (v/v) 

สารละลายกรดแอซีติก 3 หยด และ 5 % (w/v) สารละลายโซเดียมไนไตรต์ (NaNO2) 3 หยด หาก
ปรากฏสารละลายขุ่นหรือเกิดตะกอนสีน้ าตาลแสดงว่ามีฟีนอลิก 

 Lead acetate test: น าสารละลายที่เตรียมได้ข้างบน ปริมาตร 2 mL  มาเติม 1 % (w/v) 
สารละลายเลด (II) แอซิเตต 2 หยด หากปรากฏตะกอนสีเหลืองหรือสีแดงแสดงว่ามีแทนนิน 

 Gelatin test: น าสารละลายที่ เตรียมได้ข้างบน ปริมาตร  2 mL มาเติม 1% (w/v) 
สารละลายเจลาติน 3 หยด หากปรากฏตะกอนสีขาวแสดงว่ามีแทนนิน 

 Vanillin-HCl test: น าสารละลายที่เตรียมได้ข้างบน ปริมาตร 2 mL ใส่ในชามกระเบื้อง 
และน าไประเหยบนอ่างควบคุมอุณหภูมิจนแห้ง จากนั้นเติม 10 % (w/v) สารละลายวานิลลิน 
ปริมาตร 1 mL และ conc. HCl 1 หยด หากปรากฏสีแดงเข้มแสดงว่ามีแทนนินประเภท condense 
tannin 
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 2.2.8 การทดสอบฟลาโวนอยด์ 
 Alkaline reagent test: น าสารตัวอย่าง 2 ปริมาตร 2 mL มาเติม 20 % (w/v) สารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 หยด จะได้สารละลายสีเหลืองเข้ม และเมื่อหยด 5 % (w/v) สารละลายกรด
ไฮโดรคลอริก 3 หยดแล้วเปลี่ยนกลับมาไม่มีสี แสดงว่ามีฟลาโวนอยด์ 

 Shinoda test (Magnesium hydrochloride reduction test): สกัดสารสกัดหยาบเอทา
นอลของผลโคลงเคลง 0.5 กรัม ด้วย petroleum ether ปริมาตร 4 mL จนไม่มีสีออกมาในชั้นของ 
petroleum ether น าส่วนที่เหลือจากการสกัด มาละลายใน 80 % (v/v) ethanol ปริมาตร 8 mL 
และกรองด้วยกระดาษกรอง whatman No.1 น าสารละลายที่กรองได้ ปริมาตร 2 mL ใส่ลวดโลหะ 
Mg ขนาด 0.5 cm 3 ชิ้น เติม conc. HCl 3 หยด สังเกตสีที่เกิดขึ้น หากปรากฏสีส้มถึงสีแดงแสดงว่า
มีฟลาโวนอยด์ 

  2.2.9 การทดสอบแอนทราควิโนน 
 Modified Borntrager’s test: น าชั่งสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 0.2 กรัม 

มาเติม 10 % (v/v) สารละลายกรดซัลฟิวริก 10 mL และต้มเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นกรองด้วย
กระดาษกรอง whatman No.1 ขณะร้อนแล้วปล่อยให้สารละลายที่กรองได้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง 
หลังจากนั้นน าไปสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน 3 mL และน าสารละลายชั้นไดคลอโรมีเทนมาเติม 10 % 
(v/v) สารละลายแอมโมเนีย 3 หยด หากปรากฏสีชมพูแดงเกิดขึ้นแสดงว่ามีแอนทราควิโนน 

 2.2.10 การทดสอบแอนโทไซยานิน 
 NaOH test: น าสารตัวอย่าง 2 ปริมาตร 2 mL มาเติม 20 % (w/v) สารละลายโซเดียมไฮ

ดรอกไซด ์2 หยด หากปรากฏสีเขียวอมฟ้าแสดงว่ามีแอนโทไซยานิน  
 HCl-NH4OH test : น าสารตัวอย่าง 2 ปริมาตร 1 mL มาเติม 5 % (v/v) สารละลายกรด

ไฮโดรคลอริก และ 10 % (v/v) สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หากปรากฏสีชมพูแดงหลังจาก
เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก แล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นสีน้ าเงินม่วงหลังเติมสารละแอมโมเนียม-   
ไฮดรอกไซดแ์สดงว่ามีแอนโทไซยานิน 

 2.2.11 การทดสอบซาโปนิน  
 Foam test: น าสารตัวอย่าง 2 ปริมาตร 2 mL เติมน้ ากลั่น 5 ปริมาตร mL เขย่าแรงๆ 

หากปรากฏฟองที่มีความคงทนเป็นเวลา 15 นาทีแสดงว่ามีซาโปนิน 
3. การหาช่วงของการเปลี่ยนสีของสารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของ            

ผลโคลงเคลง 
      3.1 ละลายสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงหนัก 0.10, 0.50, 1.00 และ 1.50 

กรัม ตามล าดับ ใน 95 % เอทานอลปริมาตร  5 mL ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 mL จากนั้นปรับ
ปริมาตรสารละลายด้วย 95%   เอทานอล  จนครบ 10 mL จะได้สารละลายของสารสกัดหยาบของ
ผลโคลงเคลงเข้มข้น 1.0, 5.0, 10.0 และ 15.0 %  (w/v) ตามล าดับ  

     3.2 เตรียมหลอดทดลองขนาด 5 mL 15 หลอด บรรจุหลอดที่ 1 ด้วยน้ ากลั่น 5 mL 
หลอดที่ 2 ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 M (pH=1) หลอดที่ 3 ด้วยสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริก 0.01 M (pH=2) หลอดที่ 4-6 ด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลตบัฟเฟอร์ 
(pH=3-5) หลอดที่ 7-9 ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH=6-8) หลอดที่ 10-11 ด้วยสารละลาย
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โซเดียมบอเรตบัฟเฟอร์ (pH=9-10) หลอดที่ 12 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
บัฟเฟอร์ (pH=11) หลอดที่ 13 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.01 M (pH=12) หลอด
ที่ 14 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1 M (pH=13) และหลอดที่ 15 ด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1.0 M (pH=14) หลอดละ 5 mL ตามล าดับ จากนั้นหยดสารละลายของ
สารสกัดหยาบ  เอทานอลของผลโคลงเคลงความเข้มข้น 1.0 % (w/v) หลอดละ 3 หยด เขย่าให้เข้า
กัน สังเกตและบันทึกสีของสารละลาย ท าการทดลองซ้ า แต่เปลี่ยนสารละลายของสารสกัดหยาบ    
เอทานอลของผลโคลงเคลงจากความเข้มข้น 1.0 % (w/v) เป็นความเข้มข้น 5.0, 10.0 และ 15.0 % 
(w/v) ตามล าดับ สังเกตและบันทึกสีของสารละลาย 

 4. การไทเทรตกรดอ่อน CH3COOH – เบสแก่ NaOH โดยใช้สารละลายของสารสกัด
หยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงเป็นอินดิเคเตอร์ 
    4.1 การหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ NaOH  

       4.1.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ NaOH ความเข้มข้น 0.10 M ปริมาตร 500 
mL และไทเทรตหาความเข้มข้นที่แน่นอนโดยใช้สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ KHP ความเข้มข้น 0.0991 M 
(ละลาย KHP 1.0120 g ในน้ า 50 mL) โดยปิเปตสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ KHP ปริมาตร 10 mL ใส่ใน
ขวดรูปชมพู่ขนาด 125 mL หยด 0.1% (w/v) สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน 3 หยด แล้วน าไปไทเทรตกับ
สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ NaOH    ที่บรรจุอยู่ในบิวเรต จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสี
ชมพูอ่อน บันทึกปริมาตรของสารละลาย NaOH ที่ใช้ ท าการทดลองซ้ าอีก 2 ครั้ง  

         4.1.2 ท าการทดลองเช่นเดิมเพ่ือหาความเข้มข้นสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ NaOH 
ความเข้มข้น 0.50 และ 1.00 M โดยการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ KHP ความเข้มข้น 0.0987 
M (ละลาย KHP 1.0082 g ในน้ า 50 mL) และสารสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ KHP ความเข้มข้น 0.0987 
M (ละลาย KHP 1.0078 g ในน้ า 50 mL) ตามล าดับ 
  4.2 การไทเทรตกรดอ่อน CH3COOH - เบสแก ่NaOH โดยใช้สารละลายของสารสกัดหยาบเอ
ทานอลของผลโคลงเคลงเป็นอินดิเคเตอร์       

 ท าการไทเทรตสารละลายกรดอ่อน CH3COOH ด้วยสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ 
NaOH โดยใช้สารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง ความเข้มข้น 5.0 % (w/v) 
เป็นอินดิเคเตอร์เทียบกับการใช้สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน ความเข้มข้น 0.1 % (w/v) เป็นอินดิเคเตอร์ 
โดยใช้ความเข้มข้นของสารละลายกรดอ่อน CH3COOH และสารละลายเบสแก่ NaOH เท่ากับ 0.10, 
0.50 และ 1.00 M ปริมาตรสารละลายกรดอ่อน CH3COOH ที่ใช้เท่ากับ 10 mL สารละลายอินดิเค
เตอร์ชนิดละ 3 หยด ส าหรับสารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงที่จุดยุติของการ
ไทเทรตจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีม่วงส้ม 

5. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
  ท าการไทเทรตสารละลายกรดอ่อน CH3COOH ด้วยสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ NaOH 

แต่ละความเข้มข้น 5 ครั้ง และรายงานเป็นค่าเฉลี่ยปริมาตรของสารละลายเบสแก่ NaOH ที่ได้จาก
การไทเทรต  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารละลายกรดอ่อน 
CH3COOH ที่ค านวณได้จากการไทเทรต  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  
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คณะ(2015) ซึ่งตรวจสอบกลุ่มสารส าคัญในสารสกัดหยาบ  เมทานอลของผลโคลงเคลงด้วยวิธีทางเคมีพบสารส าคัญ
กลุ่มสเตอรอยด์, เทอร์พีนอยด์, น้ ามันระเหยยาก, ฟีนอลิก, ฟลาโวนอยด์ และแทนนิน อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยนี้พบ
สารส าคัญในกลุ่มแอนโทไซยานิน ซึ่งยังไม่มีการรายงานจากผลการวิจัยข้างต้น แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Joffry 
และคณะ(2013) พบว่าสารสกัดด้วยน้ าของผลโคลงเคลงประกอบด้วยสารกลุ่มแอนโทไซยานิน 2 ชนิด คือ ไซยานิ
ดิน-3-กลูโคไซด์ (Cyanidin-3-glucoside) และ  ไซยานิดิน-3,5-ไดกลูโคไซด์ (Cyanidin-3,5-diglucoside) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบกลุ่มสารส าคัญในสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงด้วยวิธีทางเคม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   (-) หมายถึง ไม่พบ    (+) หมายถึง นอ้ย   (++) หมายถึง ปานกลาง    (+++) หมายถึง มาก 

สารประกอบ การทดสอบ สารสกัดหยาบเอทานอล 

แอลคาลอยด ์
Mayer’s test - 

Dragendoff’s test - 
Wanger’s test - 

คาร์โบไฮเดรต 
Molisch’s test + 
Benedict’s test + 
Fehling’s test + 

ไกลโคไซด์ 
Borntrager’s test - 
Keller – Kilani test - 

Legal’s test - 
Liebermann’s test - 

อะมิโนและโปรตีน Ninhydrin’s test - 
Biuret’s test - 

สเตอรอยด์ Salkowski’s test + 
Hersche’s son test + 

เทอร์พีนอยด ์ Salkowski’s test + 
ฟีนอลิก Ferric chloride test ++ 

Ellagic acid test ++ 
 

แทนนิน 
Lead acetate test + 

gelatin test ++ 
Vanillin-HCl test +++ 

ฟลาโวนอยด ์ Alkaline reagent test ++ 
Shinoda test +++ 

แอนทราควิโนน Modified Borntrager’s test - 
แอนโทไซยานิน NaOH test + 

HCl-NH4OH test + 
ซาโปนิน Foam test - 

 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

 

277 

2. การหาช่วงของการเปลี่ยนสีของสารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 
 การเปลี่ยนสีของสารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง ความเข้มข้น 1.0, 

5.0, 10.0 และ15.0 % (w/v)  ในสารละลายกรด-เบส  pH 1-14  แสดงดังรูปที่ 1 และตารางที่ 2 โดยมีช่วงการ
เปลี่ยนสีในช่วง pH 3-8 จากสีชมพูเป็นสีม่วง, ช่วง pH 8-9 จากสีม่วงเป็นสีส้ม และช่วง pH 10-13 จากสีส้ม
เป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตามความเข้มของสีที่ปรากฏขึ้นกับความเข้มข้นของสารละลายของสารสกัดหยาบเอทา
นอลของผลโคลงเคลง เมื่อความเข้มข้นของสารละลายเพ่ิมขึ้นจาก 1.0 % (w/v) เป็น 5.0 % (w/v) สีของ
สารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ จะเข้มขึ้น แต่เมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของสารละลายจาก 5.0 % (w/v) เป็น 10.0 
และ 15.0 % (w/v) ความเข้มของสีไม่เปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้นในการทดลองต่อไปจึงใช้ความเข้มข้นของ
สารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง เท่ากับ 5.0 % (w/v) 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนสีของสารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผล
โคลงเคลง  ความเข้มข้น 5.0 % (w/v) ท่ี pH 1-14 

 
ตารางท่ี 2 แสดงช่วง pH ของการเปลี่ยนสีของสารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผล

โคลงเคลง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   pH  5.71      1        2         3        4         5         6        7        8         9       10       11       12      13       14   

pH สีของสารลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 
1 ชมพ ู
2 ชมพ ู
3 ชมพ ู
4 ชมพูม่วง 
5 ชมพูม่วง 
6 ชมพูม่วง 
7 ชมพูม่วง 
8 ม่วง 
9 ส้ม 
10 ส้ม 
11 เทาเหลือง 
12 เทาเหลือง 
13 เหลือง 
14 เหลือง 
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 จากงานวิจัยของ Marulkarc และคณะ (2013) ซึ่งสกัดเปลือกต้นผักขมหินด้วยเมทานอลเพ่ือใช้
เป็นอินดิเค-เตอร์ในการไทเทรต HCl และ NaOH, HCl และ NH4OH, CH3COOH และ NaOH และ CH3COOH 
และ NH4OH เทียบกับอินดิเคเตอร์สังเคราะห์เมทิลเรด, ฟีนอล์ฟทาลีน และอินดิเคเตอร์ผสมระหว่างเมทิลออ
เรนจ์และโบรโมครีซอลกรีน และตรวจสอบกลุ่มสารส าคัญด้วยวิธีทางเคมีพบสารกลุ่ม แอนโทไซยานินส์, ฟลา
โวนส์, ฟลาโวโนนส์, ไอโซฟลาโวนส์ และ ลิวโคแอนโทไซยานิน และงานวิจัยของ Patil และคณะ (2009) ซึ่ง
ศึกษาช่วง pH ของการเปลี่ยนสีของสารสกัดในสารละลายกรด–เบส พบว่ากลุ่มสาร ลิวโคแอนโทไซยานินส์ ใน
สารสกัด  เอทานอลของดอกโพทะเลเปลี่ยนสีจากสีชมพูเป็นสีเหลือง ช่วง pH 7.4-7.8, กลุ่มสารฟลาโวนส์ ใน
สารสกัด  เอทานอลของดอกยี่โถเปลี่ยนสีจากสีชมพูเป็นไม่มีสีช่วง pH 7.0-8.6 และสีเหลืองเป็นสีเขียวช่วง 
pH 8.8 - 9.0, กลุ่มสารแอนโทไซยานิน ในสารสกัดเอทานอลจากดอกแววตาเปลี่ยนสีจากจากสีชมพูเป็นสี
เขียวที่ pH 10 และกลุ่มสารไอโซฟลาโวโนนส์ ในสารสกัดเอทานอลของดอกทานตะวันเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสี
เหลือง ช่วง pH 6.6 -7.0 ในสารละลายกรด-เบส  นอกจากนี้ Shishir และคณะ (2008) ได้ท าการสกัด 
ฟลาโวนอยด์และ แอนโทไซยานินจากดอกพุทธรักษาด้วยกรดไฮโดรคลอริกในเมทานอลเพ่ือใช้เป็น
อินดิเคเตอร์ส าหรับการไทเทรต NaOH - HCl, HCl – NH4OH, CH3COOH - NaOH และCH3COOH – 
NH4OH พบว่าสารสกัดจากดอกพุทธรักษามีช่วงการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นไม่มีสีช่วง pH 4-9 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าสารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ในสารสกัดเมทานอลของดอกพุทธรักษาเป็นสารให้สีที่มี
คุณสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์และงานวิจัยของ Khan และ Farooqui (2011) แสดงให้เห็นว่าสารส าคัญ
ที่มีอยู่ในส่วนต่างๆของพืชที่ให้สีเป็นสารอินทรีย์และสาร  อนินทรีย์ที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งประกอบด้วย 
ฟลาโวนอยด์, ฟลาโวนอล, แอนโทไซยานิน, แซนทีน, ควินินส์, อิมีนส์ และแคโรทีน จะให้สีที่แตกต่าง
กันในสารละลายกรด-เบสดังนั้นสารเหล่านี้จึงสามารถน ามาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ในการ ไทเทรตกรด-
เบสได้ ดังนั้น จากงานวิจัยที่กล่าวมาจึงเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสีของสารสกัดหยาบเอทานอล
ของผลโคลงเคลงในสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆมาจากสารกลุ่มฟลาโวนอยด์, แทนนิน และแอนโทไซ
ยานิน 

3. การไทเทรตกรดอ่อน CH3COOH-เบสแก่ NaOH โดยใช้สารละลายของสารสกัด
หยาบ เอทานอลของผลโคลงเคลงเป็นอินดิเคเตอร์ 

จากการศึกษาการเปลี่ยนสีของสารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 
พบการเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีส้ม ในช่วง pH 8-9 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์
มาตรฐานฟีนอล์ฟทาลีนจากไม่มีสีเป็นสีชมพูในช่วง pH 8.3-10 ซึ่งเป็นช่วงจุดยุติของการไทเทรตกรด
อ่อน–เบสแก่ ซึ่งจะให้เกลือของกรดอ่อนและเบสแก่ที่ละลายน้ าแล้วให้ค่า pH เป็นเบสอ่อน ดังนั้นใน
การศึกษานี้จึงได้เลือกกรดอ่อน CH3COOH และเบสแก่ NaOH เป็นตัวแทนในการศึกษาโดยจะให้ค่า 
pH ของจุดยุติประมาณ 8.7 และใช้สารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงเป็นอินดิเคเตอร์ เพื่อหา
ปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ในการไทเทรตกับกรดอ่อน CH3COOH และความเข้มข้นที่แน่นอนของกรด
อ่อน CH3COOH เทียบกับเมื่อใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ พบว่าปริมาตรของสารละลายเบสแก่ 
NaOHและความเข้มข้นของสารละลายกรดอ่อน CH3COOH ที่ใช้ในการไทเทรตมีค่าใกล้เคียงกันโดยมี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ได้จากการใช้
สารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงความเข้มข้น 5.0% (w/v) และสารละลายฟี
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นอล์ฟทาลีน ความเข้มข้น 0.1% (w/v) เป็นอินดิเคเตอร์ ทุกความเข้มข้นของสารละลายกรดอ่อน 
CH3COOH และเบสแก่ NaOH ที่ใช้ศึกษาดังตารางที่ 4 และให้จุดยุติที่เห็นชัดเจน ดังรูปที่ 2 

 
ตารางที่ 4 แสดงความเข้มข้นเฉลี่ย (M) ของสารละลายกรดอ่อน CH3COOH ที่ได้จากการไทเทรต

ด้วยสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ NaOH ที่ความเข้มข้นต่างๆกัน โดยใช้สารละลายของ
สารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงความเข้มข้น 5.0 % (w/v) และสารละลายฟี
นอล์ฟทาลีน ความเข้มข้น 0.1 % (w/v)เป็นอินดิเคเตอร์ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  SD = standard diviation,  

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมอืนกันที่แสดงในแต่ละคอลัมน์แสดงถึงค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองที่มีความแตกต่างกันอยา่ง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p > 0.05) 

......................................................................................................................... ....................... 
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 

 
 

รูปที่ 2 แสดงสีของสารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงความเข้มข้น 5.0 % 
(w/v) ในสารละลาย (ก) กรด CH3COOH, (ข) เบส NaOH และ (ค) เกลือของกรดอ่อนที่จุดยุติ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการตรวจสอบกลุ่มสารส าคัญด้วยวิธีทางเคมีเของสารสกัดหยาบเอทานอลของผล
โคลงเคลง พบว่าสารสกัดหยาบนี้ประกอบด้วยสารส าคัญกลุ่มฟีนอลิก โดยเฉพาะ ฟลาโวนอยด์, แทนนิน 

ความ
เข้มข้นของ 
NaOH (M) 

 
 

อินดิเคเตอร ์

ปริมาตรเฉลี่ยของ
เบสแก่ NaOH ที่ใช้

ในการไทเทรต 
(mL) 
 S.D 

ความเข้มข้นเฉลี่ย
ของกรดอ่อน 

CH3COOH ที่ได้จาก
การไทเทรต(M)

S.D 
0.0895 ฟีนอล์ฟทาลีน 11.10f 0.07 0.0993c 0.0006 

สารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 11.04f 0.09 0.0988c 0.0007 

0.4768 ฟีนอล์ฟทาลีน 11.08e 0.08 0.5283b 0.0039 

สารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง 11.04e 0.06 0.5264b 0.0025 

0.9224 ฟีนอล์ฟทาลีน 11.08d 0.05 1.0220a 0.0041 

สารสกัดหยาบเอทานอลของผล
โคลงเคลง 

11.02d 0.08 1.0165a 0.0077 

 

(ก) (ข) (ค) 
 
 

 
 

 
  สีชมพ ู

 
 
 
 

 
                 สีเหลือง 

 
 
 
 

 
สีม่วงส้ม 
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และแอนโทไซยานิน ที่มีสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์ มีช่วงการเปลี่ยนสีในช่วง pH 3-8 จากสีชมพูเป็นสีม่วง, 
ช่วง pH 8-9 จากสีม่วงเป็นสีส้ม และช่วง pH 10-13 จากสีส้มเป็นสีเหลือง  และจากการศึกษาการใช้สาร
สกัดหยาบนี้ในการไทเทรตกรดอ่อน-เบสแก่ (CH3COOH - NaOH) พบว่าปริมาตรของสารละลายเบส
แก่ NaOH และความเข้มข้นของสารละลายกรดอ่อน CH3COOH ที่ใช้ในการไทเทรตมีค่าใกล้เคียงกัน
โดยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ได้จากการใช้
สารละลายของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลงความเข้มข้น 5.0% (w/v) และสารละลาย ฟี
นอล์ฟทาลีน ความเข้มข้น 0.1% (w/v) เป็นอินดิเคเตอร์ ทุกความเข้มข้นของสารละลายกรดอ่อน 
CH3COOH และเบสแก่ NaOH ดังนั้น สารสกัดนี้สามารถใช้เป็นอินดิเคเตอร์ในการไทเทรตแทน
สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณโรงเรียนกบินทร์วิทยา  จังหวัดปราจีนบุรี และภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 

บรรณานุกรม 
ก่องกานดา  ชยามฤต และลีน่า  ผู้พัฒนพงศ์. (2545). สมุนไพรตอนที่ 7. ประชาชนจ ากัด,  
       กรุงเทพฯ, หน้า 110. 
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ 
 สมเด็จเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราลนครินทร์. (2555). เคมี 3  
 (แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุล เคมี ไฟฟ้าเคมี จลศาสตร์เคมี). พิมพ์ครั้งที่ 4,  
 ด่านสุทธาการพิมพ์, กรุงเทพฯ, หน้า 239-244. 
รัตนา อินทรานุปกรณ์. (2550). การตรวจสอบและการสกัดแยกสารส าคัญจากสมุนไพร.  
 พิมพ์ครั้งที่ 2, ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 74-76. 
Abugri, D. A., Apea, O. B, and  Pritchett, G. (2012).  “Investigation of a Simple and  
    Cheap Source of a Natural Indicator for Acid-Base Titration : Effects of  
 System Conditions on Natural Indicators”. Green and Sustainable  
 Chemistry, Vol. 2, pp. 117-122.  
Chigodi, M.O., Samoei, D.K, and Muthangya, M. (2013). “Phytochemical Screening of 
    Agave Sisalana Perrine Leaves (Waste)”. International Journal Applied  
 Biology and Pharmaceutical Technology. Vol. 4, pp.200-204. 
Danladi, S.,Wan-Azemin, A. Sani, Y.N.,Mohd, K.S., US, M.R.,Mansor, S.M, and Dharmaraj,  
 S. (2015). “Phytochemical Screening, Total Phenolic and Total  

Flavonoid Content, and Antioxidant Activity of Different Past of Melastoma 
malabathricum Linn”. Journal Teknologi (Science & Engineering. Vol. 77, 
pp. 63–68. 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

 

281 

Dixit, A., Rohilla, A., Dixit, J, and Singh, V. (2014). “Qualitative analysis of various plant  
    Extract of Alpinia officinarum.” International journal of pharmaceutical,  
 chemical and biological science. Vol. 4, pp.505-508 
Griffin R.J, Godfrey V.B, and Burka, L.T., (1998). Metabolism and Disposition of  
 Phenolphthalein in Male and Female F344 Rats and B6C3F1 Mice  
 Toxkological Sciences, Vol. 42, pp. 73-81. 
Phenolphthalein. Toxnet. [online], Available: https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi- 
    bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+4161 [2015 June 26 ]  
Jane Subha, S. and Divakar, K.M. (2016). “A Comparative Phytochemical Analysis of  
    Various Biotypes of Terminalia chebula Retz. Fruits of Western Ghats.”   
    Journal of Pharmacy and Biological Sciences. 11,  1-4. 
Joffry, S.M.,  Suhaili, Z.,  Yob, N.J., Othman,  Rofiee, M.S.,  Meor Mohd, Md. M. M. R.  
  Affandi, Z. Suhaili, Z., Othman, F.,  Akim, A.Md.,  Desa, M.N.M,  and Zakaria,  
 Z.A., (2012) “Melastoma malabathricum (L.) Smith Ethnomedicinal Uses,  
 Chemical Constituents, and Pharmacological Properties: A Review”.  
 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,Vol, pp. 1-11 
Khan, P.M.A, and  Farooqui, M. (2011) “Analytical Applications of Plant Extract as  
     Natural pH Indicator: A Review”. Journal of Advanced Scientific Research. 

2, 20-27. 
Kumar, R.S., Balasubramanian, P., Govindaraj, P, and Krishnaveni, T.(2014).“Preliminary  

Studies on Phytochemicals and Antimicrobial Activity of Solvent Extracts of 
Coriandrum sativum  L. Roots (Coriander).” Journal of Pharmacognosy and 
Phytochemistry.  2, 74-78. 

Marulkar, V.S., Kavitake, S.S., Killedar, S.G, and Mali, D.P. (2013). “Boerhavia erecta  
 linn. Stem Bark Extract  a Natural Acid-Base Indicator”. Asian Journal of  
 Biomedical and Pharmaceutical Science. 3, 10–11.  
Njoku, O.V, & Obi, C., 2009, “Phytochemical Constituents of Some Selected  
    Medicinal Plants.” African Journal of Pure and Applied Chemistry. 3,  
 228-233. 
Omar, S.N.C., Abdullah, J.O., Khairoji, K.A., Muhajir Hamid, M, and Chin, S.C. (2012) 
    “Potentials of Melastoma malabathricum Linn. Flower and Fruit  
 Extracts as Antimicrobial Infusions”. American Journal of Plant Sciences.    
 3, 1127-1134. 
Pal, R.S, and Pal, Y., (2016) “Pharmacognostic Review and Phytochemical Screening of  
    Centella asiatica Linn.” Journal of Medicinal Plants Studies. 4, 132-135. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Griffin%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9579019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Godfrey%20VB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9579019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Burka%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9579019
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

 

282 

Patil,  S.B.,  Kondawar,  M.S., Ghodke,  D.S.,  Ghodke,  N.S.,  Naikwade  and  C.S.,   
Magdum. (2009). “Use of Flower Extracts As An Indicator in Acid-Base 
Titrations”. Research Journal of Pharmacy and Technology. 2, 421-422. 

Shaik, G.V. (2011) “Phytochemical Analysis of the Indian Medicinal Plant  
    Argyreia involucrata.” International Journal of Research in  
 Pharmaceutical and Biomedical Sciences. 2, 1778-1782. 
Shishir, M.N., Laxman, J.R., Vinayak, P.N., RemethJacky, D, and Pradip, K.P. (2008)  

“Use of Canna indica Flower Extract As A Natural Indicator In Acid Base 
Titration.” Journal of Pharmacy Research. 1, 84-87. 

Ugochukwu, S.C., I, A.U, and Ifeanyi, O. (2013) “Preliminary Phytochemical Screening  
    of Different Solvent Extracts of Stem Bark and Roots of Dennetia tripetala G.  
 Baker.”Asian Journal of Plant Science and Research.  3, 10-13.  
Yadav, R.N.S, and Agarwala, M. (2011). “Phytochemical Analysis of Some Medicinal  
    Plants.” Journal of Phytology. 3, 10-14.   
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ปลูกข้าวนาปรังกับผู้ปลูกพืชไร่อายุส้ันใช้น้้าน้อย 
ในจังหวัดชัยภูมิ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนด้าน
การเงินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังกับผู้ปลูกพืชไร่อายุสั้นใช้น้้าน้อยจังหวัดชัยภูมิ  ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เกษตรกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชัยภูมิ  จ้านวน 160 ตัวอย่าง 
ประกอบด้วยเกษตรกรปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และถั่วเขียว กลุ่มละ 40 ตัวอย่าง  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรปลูกข้าวมีต้นทุนการผลิต
ทั้งหมดเท่ากับ 4,220.40 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เฉลี่ย 797.72 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
3,422.67 บาท/ไร่ และ เกษตรกรมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 4,384.95 บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 164.55 บาท/
ไร่ เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 4,124.94 บาท/ไร่ ประกอบด้วย
ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 638.38 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,486.55 บาท/ไร่ และ เกษตรกรมีรายได้
ทั้งหมดเฉลี่ย 5,160.00 บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 1,035.07 บาท/ไร่ เกษตรกรปลูกถั่วเขียวมีต้นทุนการ
ผลิตทั้งหมดเท่ากับ 3,246.35 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เฉลี่ย 683.10 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร
เฉลี่ย 2,563.26 บาท/ไร่ และเกษตรกรมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 4228.40บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 982.05 
บาท/ไร่ เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองมีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 4,116.21 บาท/ไร่ ประกอบด้วย
ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 726.30 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,389.91 บาท/ไร่ เกษตรกรมีรายได้ทั้งหมด
เฉลี่ย 4,575.93 บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 459.72 บาท/ไร่ จากการศึกษาชี้ให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลควร
สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนาปรังและควรมีการอบรมทักษะการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจแต่ยังขาดทักษะในการปลูก  
 
ค้าส้าคัญ : พืชไร่ใช้น้้าน้อย ต้นทุนผลตอบแทน ข้าวนาปรัง  
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ABSTRACT 

 The objective of this study was to study cost and return analysis of Off-
season Rice and Droughtresistant Plants in Chaiyaphum Province, Sampling data by 
interviewing farmers in the target group for 160 cases. There are 40 cases from rice 
farming and 40 cases from maize and 40 cases from soybean and 40 cases from 
mungbean We was interviewed by using  closed and opened-ended questionnaire 
and the statistics used to analyze data are percentage and mean. 

 The result of this study indicates that farmers planting rice production costs 
total 4,220.40 baht/rai fixed costs averaged 797.72 baht/rai variable costs averaged 
3,422.67 baht/rai and farmers have an average income total 4,384.95 baht/rai average 
profit 164.55 baht/rai. But farmers planting maize production total costs 4,124.94 
baht/rai averaged fixed costs 638.38 baht/rai averaged variable costs 3,486.55 baht/rai 
and farmers have average total income 5,160.00 baht/rai average profit 1,035. 
baht/rai and farmers planting soybean production total costs 4,116.21 baht/rai 
averaged fixed costs 726.30 baht/rai averaged variable costs 3,389.97 baht/rai and 
farmers have average total income 4,575.93 baht/rai average profit 459.72 baht/rai 
and farmers planting mungbean production total costs 3,246.35 baht/rai averaged 
fixed costs 638.10 baht/rai averaged variable costs 2,563.26 baht/rai and farmers have 
average total income 4,228.40 baht/rai average profit 982.05 baht/rai This study 
shows that the government should support farmers who has the professional in 
maize production, training  the farmers who are interested but non proficiency 

 

Keywords: Cost and Return, Off-season Rice, Droughtresistant Plants 
 

บทน้า 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้้าท้าการเกษตรอย่างรุนแรง 
สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตกน้อยกว่าระดับปกติ ฝน
ทิ้งช่วง ท้าให้แหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่ กักเก็บน้้าได้น้อย ในปัจจุบันแหล่งกักเก็บน้้าที่สร้างขึ้นได้
เสื่อมสภาพ มีลักษณะตื้นเขินและช้ารุด ไม่สามารถกักเก็บน้้าไว้ได้เพียงพอต่อความต้องการในภาค
เกษตรหรือกักเก็บน้้าไว้ได้น้อยจนไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้้าในภาคเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน 
(โครงการชล ประทาน, 2558) อีกท้ังยังเกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ผิดพลาด 2 ประการ 
คือ 1) ความกลัวน้้าท่วมของรัฐบาล ท้าให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การบริหารน้้าในเขื่อนและเร่ง
ระบายน้้าจากเขื่อนขนาดใหญ่ตั้งแต่ต้นปี 2555 2) นโยบายรับจ้าน้าข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลสร้าง
แรงจูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรัง ท้าให้ปริมาณความต้องการใช้น้้ามีมากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณน้้าในเขื่อนต่้ากว่าเกณฑ์ขั้นต่้า (lower rule curve) ในบางเดือน และในช่วงต้นฤดูฝนปริมาณ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

285 

น้้าในเขื่อนอยู่ในระดับต่้าสุดในรอบ 44 ปี ติดต่อกัน 3 ปี (นิพนธ์ พัวพงศกร และมัทนา นันตา, 2558) 
โดยเฉพาะในปี 2558 อาจถือว่าประสบปัญหาขาดแคลนน้้าท้าการเกษตรอย่างรุนแรงมากท่ีสุดในรอบ 
44 ปี  โดยมี พ้ืนที่ประสบภัยแล้งกว่า 20 จังหวัดทั่ วประเทศ ซึ่ งอยู่ทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก น่าน ลพบุรี 
นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อ้านาจเจริญ สุรินทร์ เป็นต้น เนื่องจากภัยแล้งนี้เกิดขึ้นช่วง
กลางฤดูฝน คือ ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ได้รับอิทธิพลจากความแปรปรวนสภาพ
ภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้สถานการณ์น้้าในเขื่อนหลัก 17 แห่ง มีปริมาณน้้าต่้ากว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ 
30 อีกทั้งปริมาณน้้าฝนมีน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย จากปริมาณน้้าฝนที่มีน้อยในเกือบทุกภาคของประเทศ 
ทางรัฐบาลมีความจ้าเป็นที่จะต้องบริหารจัดการน้้าเพ่ือการเกษตรที่มีอยู่ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์อย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะไม่สามารถสนับสนุนน้้าเพ่ือการเกษตรได้ตามปกติ จึงขอให้
เกษตรกรให้ความร่วมมือและเข้าใจกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยขอให้ท้าตามค้าแนะน้าของทาง
ราชการ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชใช้น้้ามากหรือการท้านาปรัง ซึ่งมีเกณฑ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
ได้รับผลกระทบมากที่สุด จึงได้มีมาตรการลดพ้ืนที่การเพาะปลูกนาปรัง โดยเฉพาะพ้ืนที่ท้านาในเขต
ชลประทาน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้้าชลประทานส้าหรับการเกษตรกรรมในฤดูแล้งมีไม่
เพียงพอ  โดยเฉพาะการท้านาปรังจะต้องใช้ปริมาณน้้าที่มาก รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา
ปลูกพืชทนแล้ง หรือพืชที่ใช้น้้าน้อยโดยเฉพาะพืชไร่ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(ธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล, 2558) ในปัจจุบันการผลิตข้าวของประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตข้าวสูงกว่า
ปริมาณการส่งออกเป็นจ้านวนมาก สืบเนื่องมาจากโครงการรับจ้าน้าข้าว โดยในช่วงปี 2550 ถึง 
2552 ทั้งประเทศไทยปลูกข้าวเฉลี่ยปีละ 69 ล้านไร่ แบ่งเป็นนาปี 57 ล้านไร่ นาปรัง 12 ล้านไร่ ได้
ผลผลิตเฉลี่ยปีละ 31 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็นนาปี 23 ล้านตันข้าวเปลือก นาปรัง 8 ล้านตัน
ข้าวเปลือก แต่หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2553 ถึง 2554 และ
นโยบายรับจ้าน้าข้าวเปลือกปี 2555 ถึง 2557 ชาวนาทั้งประเทศไทยหันมาปลูกข้าวจ้านวนมากขึ้น
เฉลี่ยปีละ 81 ล้านไร่ แบ่งเป็นนาปี 65 ล้านไร่ นาปรัง 16 ล้านไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยปีละ 37 ล้านตัน
ข้าวเปลือก แบ่งเป็นนาปี 27 ล้านตันข้าวเปลือก นาปรัง 10 ล้านตันข้าวเปลือก ในขณะที่การส่งออก
ข้าวในช่วงเวลาดังกล่าวของประเทศไทย ปริมาณการส่งออกกลับลดลงจากเดิม จากปี 2551/2552 
ถึงปี 2553/2554 จ้านวน 8.57 ถึง 10.647 ล้านตันข้าวสาร ปี 2554/2555 ถึงปี 2556/2557 
จ้านวน 6.95 6.72 และ 9.5 ล้านต้นข้าวสาร ตามล้าดับ จากการที่ปริมาณส่งออกลดลงแต่ปริมาณ
การผลิตเพ่ิมขึ้น ท้าให้ปริมาณข้าวในประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่้าลง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ข้ าว
ไทย ด้านการผลิต ฉบับที่ 3 ปี 2558 - 2562 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 สืบ เนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ าให้ เกิดปัญหาภัยแล้ งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบอย่างมากในด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะผู้ปลูกข้าวเนื่องจากภัย
แล้งท้าให้เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงในบางพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้เกษตรกรไม่ได้
ผลผลิตและเกษตรกรที่เสียหายบางส่วน จึงท้าให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง โดยในปี 2556/2557 ผลผลิตต่อ
ไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่  536 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี  2557/2558 ผลผลิตต่อไร่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่  527 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.68 (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) โดยจังหวัดที่ประสบภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 8 จังหวัด ได้แก่ 
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นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อ้านาจเจริญ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม (ส้านักข่าว กรม
ประชาสัมพันธ์, 2558)  
 ดังนั้นจึงต้องศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่อายุสั้นใช้น้้าน้อย 
เพ่ือที่จะเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนท้าการเพาะปลูก สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ 
สังคม การตลาด การยอมรับการปลูกพืชไร่อายุสั้นใช้น้้าน้อยของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปัญหา อุปสรรค 
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกพืชปลูกที่เหมาะสม รวมถึงการใช้และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด พร้อมทั้งอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ให้คงอยู่ตาม
ธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศน์หล่อเลี้ยงระบบชลประทาน อธิบายความส้าคัญของที่มาและปัญหาของ
งานวิจัย ภูมิหลังของ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคม และแบบแผนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นาปรังกับผู้ปลูกพืชไร่อายุสั้นใช้น้้าน้อย จังหวัดชัยภูมิ 
2. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนด้านการเงินที่เกิดจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นาปรังกับผู้ปลูกพืชไร่อายุสั้นใช้น้้าน้อย จังหวัดชัยภูมิ 
 

วิธีการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาในครั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในประกอบด้วย  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต ต้นทุนจากผู้ปลูกข้าวนา

ปรัง และต้นทุนจากผู้ปลูกพืชไร่อายุสั้นใช้น้้าน้อย รายได้จากการขายผลผลิต โดยการใช้แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณเ์กษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ จากกสุ่มตัวอย่าง  

การก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีไม่ทราบขนาดของประชากร โดยผู้วิจัยใช้ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 99 เพียง 2 ระดบั โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
     
 
 
 

n  แทน  จ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

P  แทน  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการจะสุ่มเท่ากับ 0.1 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95 

Z  แทน  ความมั่นใจที่ผู้วิจัยก้าหนดไว้ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ เช่น 

            Z  ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (ระดับความเชื่อม่ัน 95%) 

e  แทน  สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 0.05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) 
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จะได้จ้านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 138 ตัวอย่าง 
 ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงตัดสินใจเก็บตัวอย่างการสัมภาษณ์เกษตรกรเพ่ิมเป็น 160 
ตัวอย่าง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกศึกษาจาก
ประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแบ่งออกเป็น 

1.1 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง จ้านวน 40 ราย 
1.2 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ้านวน 40 ราย 
1.3 เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง จ้านวน 40 ราย 
1.4 เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว จ้านวน 40 ราย 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความทาง

วิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้จะเก็บข้อมูลต้นทุนผลตอบแทนต่อไร่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง และผู้

ปลูกพืชไร่อายุสั้นใช้น้้าน้อย ปีการเพาะปลูก 2558 ในจังหวัดชัยภูมิ มาท้าการวิเคราะห์น้าเสนอข้อมูล
เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ และได้แยกพิจารณาออกเป็น  2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยแบ่ง
ขั้นตอนในการศึกษาเพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการน้าเอาข้อมูลที่รวบรวมมาได้ 
มาวิเคราะห์เพ่ืออธิบายสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพ้ืนที่ เป็นการอธิบายถึงสภาพ
การผลิต และการใช้ปัจจัยการผลิต การตลาด รวมถึงการยอมรับการปลูกพืชไร่อายุสั้นใช้น้้าน้อยของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเพาะปลูก โดยการวิเคราะห์จะใช้เครื่องมือ
ทางสถิติอย่างง่ายในการอธิบาย ในรูปของการหาค่าสัดส่วนร้อยละ วิธีการหาค่าเฉลี่ย เลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อ 2 
จะท้าการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทน การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ดังนี้ 

 2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง
เปรียบเทียบกับผู้ปลูกพืชไร่อายุสั้นใช้น้้าน้อย โดยพิจารณา 1. ต้นทุนผันแปร แยกเป็น ต้นทุนผันแปร
ที่เป็นเงินสด และต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด 2. ต้นทุนคงที่ แยกเป็น ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด และ
ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 3. รายได้ 4. ก้าไร โดยวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่การผลิต 
(บาทต่อไร่) และต่อฤดูการผลิต 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลพื้นฐานและต้นทุนผลตอบแทนในการผลิตข้าวนาปรัง ถั่ว

เขียว ถั่วเหลือง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ จ.ชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจของการปลูกพืชของเกษตรกร 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
เกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่ที่ท้าการศึกษา จ้านวน 160 ราย เป็นเกษตรกรในพื้นที่ อ้าเภอคอน

สาร อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ และอ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งแบ่งออกเป็นเกษตรกรที่ท้าการ
ผลิตถั่วเขียว 40 ราย เกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเหลือง 40 ราย เกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 40 ราย และเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวนาปรัง 40 ราย รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกร ดังต่อไปนี้ 

เพศ 
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าเพศของเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเขียวและถั่วเหลืองส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีจ้านวน 31 ราย และ 37 ราย ตามล้าดับ คิดเป็นร้อยละ 77.5 ของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเขียว 
และร้อยละ 92.5 ของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลือง ส่วนเพศหญิงของเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเขียวและ
ถั่วเหลือง มีจ้านวน 9 ราย และ 3 ราย ตามล้าดับ คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเขียว 
และร้อยละ 7.5 ของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลือง ในทางกลับกันเพศของเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และข้าวนาปรังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ้านวน 26 ราย และ 21 ราย ตามล้าดับ คิดเป็น
ร้อยละ 65 ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 52.5 ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาปรัง 
ส่วนเพศชายของเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวนาปรัง มีจ้านวน 14 ราย และ 19 
ราย ตามล้าดับ คิดเป็นร้อยละ 35 ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 47.5 ของ
เกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาปรัง 

 
ตารางที่ 1  จ้านวนและร้อยละเพศชาย - หญิง ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเขียว ถั่วเหลือง   

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวนาปรัง ในอ้าเภอคอนสาร อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ และอ้าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีการผลิต 2558 

 
เพศ ผลิตถั่วเขียว ผลิตถั่วเหลือง ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลิตข้าวนาปรัง รวม 

  จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

ชาย 31 77.5 37 92.5 14 35 19 47.5 101 63.13 
หญิง 9 22.5 3 7.5 26 65 21 52.5 59 36.88 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
 
อายุ การศึกษา  
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าอายุของเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเขียวส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง

อายุ 41-60 ปี ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 21-40 ปี มีจ้านวนช่วงละ 30 ราย 6 ราย และ 4 
ราย ตามล้าดับ คิดเป็นร้อยละ 75 ร้อยละ 15 ร้อยละ 10 ของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเขียว ตามล้าดับ 
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ส้าหรับเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเหลืองส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 41-60 ปี ช่วงอายุ 21-
40 ปี และช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป มีจ้านวนช่วงละ 31 ราย 5 ราย และ 4 ราย ตามล้าดับ คิดเป็นร้อยละ 
77.5 ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 10 ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเหลือง 

ส้าหรับเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 41-60 ปี ช่วง
อายุ 55 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 21-40 ปี มีจ้านวนช่วงละ 32 ราย 5 ราย และ 3 ราย ตามล้าดับ คิด
เป็นร้อยละ 80 ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 7.5 ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ส้าหรับเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวนาปรังส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 41-60 ปี ช่วงอายุ 55 
ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 21-40 ปี มีจ้านวนช่วงละ 25 ราย 13 ราย และ 2 ราย ตามล้าดับ คิดเป็นร้อย
ละ 62.5 ร้อยละ 32.5 ร้อยละ 5 ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวนาปรัง 

 
ตารางที่ 2  จ้านวนและร้อยละในช่วงอายุต่างๆ  ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเขียว ถั่วเหลือง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวนาปรัง ในอ้าเภอคอนสาร อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ และอ้าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีการผลิต 2558 

 

รายการ ผลิตถั่วเขียว ผลิตถั่วเหลือง 
ผลิตข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ 
ผลิตข้าวนาปรัง รวม 

อายุเกษตรกร จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
0-20 ปี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

21-40 ปี 4 10 5 12.5 3 7.5 2 5 14 8.75 

41-60 ปี 30 75 31 77.5 32 80 25 62.5 118 73.75 

55 ปีขึน้ไป 6 15 4 10 5 12.5 13 32.5 28 17.50 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
 

ด้านการศึกษาของเกษตรกร จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า เกษตรกรผู้ผลิตถั่วเขียวส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ้านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 65 ของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเขียว 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.5 ของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเขียว และปวส. 1 รายคิด
เป็นร้อยละ 2.5 ของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเขียว  

ส้าหรับเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเหลือง จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ้านวน 28 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 70 ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเหลือง มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
20 ของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลือง และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
อย่างละ 1 ราย ตามล้าดับ คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเหลือง ตามล้าดับ 

ส้าหรับเกษตรกรที่ท้าการผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ้านวน 
24 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ตามล้าดับ 
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ส่วนเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวนาปรัง จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดเช่นกัน มี
จ้านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.5 ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวนาปรัง รองลงมาจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 ราย มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ราย และปริญญาตรี 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.5 
ร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาปรัง ตามล้าดับ 

 
ตารางที่ 3  จ้านวนและร้อยละในช่วงระดับการศึกษาต่างๆ ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่วเขียว ถั่ว

เหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวนาปรัง ในอ้าเภอคอนสาร อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ และ
อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีการผลิต 2558 

 
การศึกษา ผลิตถั่วเขียว ผลิตถั่วเหลือง ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์ ผลิตข้าวนาปรัง รวม 

  จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
ไม่ได้เรียน  -  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

ประถมศึกษา 26 65 28 70 24 60 27 67.5 105 65.63 

มัธยมต้น  -  - 1 2.5 8 20 4 10 13 8.13 

มัธยมปลาย 13 32.5 8 20 8 20 7 17.5 36 22.50 

ปวช.  -  - 1 2.5  -  -  -  - 1 0.63 

ปวส. 1 2.5 1 2.5  -  -  -  - 2 1.25 

ปริญญาตรี  -  - 1 2.5  -  - 2 5 3 1.88 

อื่นๆ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
 

ส่วนที่ 2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวนาปรัง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรปลูกข้าวมีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 4,220.40 บาท/ไร่ 

ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ เฉลี่ย 797.72 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3 ,422.67 บาท/ไร่ และ 
เกษตรกรมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 4,384.95 บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 164.55 บาท/ไร่เกษตรกรปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 4,124.94 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เฉลี่ย 638.38 
บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,486.55 บาท/ไร่ และ เกษตรกรมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 5,160.00 บาท/
ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 1,035.07 บาท/ไร่ เกษตรกรปลูกถั่วเขียวมีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 3,246.35 
บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เฉลี่ย 683.10 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 2,563.26 บาท/ไร่ และ
เกษตรกรมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 4228.40บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 982.05 บาท/ไร่ เกษตรกรปลูกถ่ัวเหลือง
มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 4,116.21 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เฉลี่ย 726.30 บาท/ไร่ 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,389.91 บาท/ไร่ เกษตรกรมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย4,575.93 บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 
459.72 บาท/ไร่ (แสดงในตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5  ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ถั่วเหลือง และ ถั่วเขียว ในอ้าเภอคอนสาร อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ และอ้าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ปีการผลิต 2558 

 

เงนิสด ประเมนิ รวม เงนิสด ประเมนิ รวม เงนิสด ประเมนิ รวม เงนิสด ประเมนิ รวม

1.ตน้ทุนผันแปร 2,858.55 564.13 3,422.67 3,303.30 183.25 3,486.55 2,972.40 417.52 3,389.91 1625.697 937.5597 2563.256

  1.1คา่แรงงาน 1,156.38 564.13 1,720.50 1,824.38 162.00 1,986.38 1,376.00 406.00 1,782.00 844.8222 920.0597 1764.882
    เตรยีมดนิ 360.00 240.00 600.00 552.00 68.75 620.75 380.00 90.00 470.00 250 250 500
    ปลกู 62.50 37.50 100.00 137.25 15.00 152.25 42.50 60.00 102.50 2.5 97.5 100
    ดแูลรักษา 233.88 286.63 520.50 364.63 78.25 442.88 279.75 241.00 520.75 24 255 279
    เก็บเกีย่ว 500.00 0.00 500.00 770.50 0.00 770.50 673.75 15.00 688.75 568.3222 317.5597 885.8819

  1.2คา่วสัดุ 1,702.17 0.00 1,702.17 1,478.93 21.25 1,500.18 1,596.40 11.52 1,607.91 780.8744 17.5 798.3744
    คา่พันธุ ์ 463.93 0.00 463.93 582.40 0.00 582.40 627.13 0.00 627.13 260.2899 0 260.2899
    คา่ปุ๋ ย 486.75 0.00 486.75 763.58 21.25 784.83 524.95 0.00 524.95 122.5512 17.5 140.0512
    คา่ยาปราบศตัรพูชืและวชัพชื 348.56 0.00 348.56 9.17 0.00 9.17 183.12 0.00 183.12 46.6986 0 46.6986
    คา่สารอืน่  ๆและวสัดปุรับปรงุดนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62 0.00 6.62 194.0913 0 194.0913
    คา่น ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 230.79 0.00 230.79 44.29 0.00 44.29 98.74 0.00 98.74 98.79793 0 98.79793
    คา่วสัดกุารเกษตรและวสัดสุ ิน้เปลอืง 43.70 0.00 43.70 0.00 0.00 0.00 68.13 0.00 68.13 0 0 0
    คา่ซอ่มแซมอปุกรณ์การเกษตร 50.40 0.00 50.40 0.00 0.00 0.00 10.42 11.52 21.93 0 0 0

  1.3คา่เสยีโอกาสเงนิลงทุน 78.04 0.00 78.04 79.50 0.00 79.50 77.29 0.00 77.29 58.44558 0 58.44558

2.ตน้ทุนคงที่ 217.72 580.00 797.72 48.38 590.00 638.38 186.30 540.00 726.30 65.59596 617.5 683.096

  2.1คา่เชา่ทีด่นิ 83.75 580.00 663.75 45.00 590.00 635.00 62.50 540.00 602.50 617.5 617.5

  2.2คา่เสือ่มอปุกรณ์การเกษตร 15.80 0.00 15.80 0.12 0.00 0.12 3.08 0.00 3.08 2.169066 2.169066

  2.3คา่เสยีโอกาสเงนิลงทุนอปุกรณ์การเกษตร 118.18 0.00 118.18 3.26 0.00 3.26 120.72 0.00 120.72 63.4269 63.4269

3.ตน้ทุนรวมตอ่ไร่ 3,076.27 1,144.13 4,220.40 3,351.68 773.25 4,124.94 3,158.70 957.52 4,116.21 1691.293 1555.06 3246.352

4.ผลผลติตอ่ไร ่(กโิลกรัม) 662.50 662.07 232.28 136.4

5.ราคาทีเ่กษตรกรขายไดท้ีไ่รน่า (บาท/กโิลกรัม) 6.62 7.79 19.70 31

6ผลตอบแทนตอ่ไร่ 4,384.95 5,160.00 4,575.93 4228.4

7.ผลตอบแทนสทุธติอ่ไร่ 164.55 1,035.07 459.72 982.0477

ขา้ว ขา้วโพดเลีย้งสตัว์ ถ่ัวเหลอืง ถ่ัวเขยีว

รายงาน

 
 
 จากตารางที่5 ชี้ให้เห็นแล้วว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่มากที่สุด
รองลงมาคือถั่วเขียว  โดยให้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 1,035.07 บาท และ 982.0477 บาทตามล้าดับ
รัฐบาลควรสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนาปรังและควรมีการอบรม
ทักษะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจแต่ยังขาดทักษะในการปลูก  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และ
ถั่วเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยท้าการศึกษา เกษตรกรจ้านวน 160 ตัวอย่าง ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวนาปรัง 40 ราย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 40 ราย เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง 40 ราย 
และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว 40 ราย ผลการศึกษามีดังนี้ เกษตรกรปลูกข้าวมีต้นทุนการผลิตทั้งหมด
เท่ากับ 4,220.40 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เฉลี่ย 797.72 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
3,422.67 บาท/ไร่ และ เกษตรกรมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 4,384.95 บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 164.55 บาท/
ไร่เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 4,124.94 บาท/ไร่ ประกอบด้วย
ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 638.38 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,486.55 บาท/ไร่ และ เกษตรกรมีรายได้
ทั้งหมดเฉลี่ย 5,160.00 บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 1,035.07 บาท/ไร่ เกษตรกรปลูกถั่วเขียวมีต้นทุนการ
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ผลิตทั้งหมดเท่ากับ 3,246.35 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เฉลี่ย 683.10 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร
เฉลี่ย 2,563.26 บาท/ไร่ และเกษตรกรมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 4228.40บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 982.05 
บาท/ไร่ เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองมีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 4,116.21 บาท/ไร่ ประกอบด้วย
ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 726.30 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,389.91 บาท/ไร่ เกษตรกรมีรายได้ทั้งหมด
เฉลี่ย4,575.93 บาท/ไร่ ก้าไรเฉลี่ย 459.72 บาท/ไร่จากการศึกษาชี้ให้ เห็นแล้วว่ารัฐบาลควร
สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนาปรังและควรมีการอบรมทักษะการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจแต่ยังขาดทักษะในการปลูกอีกทั้ง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยั งมี
ปริมาณการใช้น้้าในการปลูกน้อยเป็นอันดับที่สองรองจากถั่วเขียว แต่เนื่องจากรายได้สุทธิมีค่าน้อย
กว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยปริมาณการใช้น้้าในการปลูกข้าวนาปรังเฉลี่ย 1172 ม3/ไร่ ปริมาณการใช้
น้้าในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 594 ม3/ไร่ ปริมาณการใช้น้้าในการปลูกถั่วเหลืองเฉลี่ย 632 ม
3/ไร่ และ ปริมาณการใช้น้้าในการปลูกถั่วเขียวเฉลี่ย 365 ม3/ไร่  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกร จะเห็นว่าเพศของเกษตรกรที่ท้าการผลิตถั่ว
เขียวและถั่วเหลืองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในทางกลับกันเพศของเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์และข้าวนาปรังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาส่วนใหญ่ของเกษตรกรที่ท้าการผลิตข้าวนาปรัง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และถั่วเขียว จะอยู่ในระดับประถมศึกษา และในส่วนอายุของเกษตรกรที่
ท้าการผลิตข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และถ่ัวเขียวส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี  
 2. ภาวะสินเชื่อและแหล่งสินเชื่อ โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่ว
เขียวโดยส่วนใหญ่กู้จะยืมเงินมาใช้ในการลงทุน โดยแหล่งสินเชื่อที่เกษตรกรกู้ยืมมากที่สุดได้แก่ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจ่ายดอกเบี้ยการกู้ยืมในอัตราร้อยละ 7 
บาทต่อปีแต่เกษตรกรถั่วเหลืองใช้เงินทุนของตนเอง และส่วนน้อยที่จะกู้ยืมเงินมาใช้ในการลงทุน  
 3. จากผลการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกษตรกรพบคือ ปัจจัยในการผลิตมีราคา
สูง เช่น ปุ๋ย สารเคมีกาจัดโรคและแมลง ซึ่งเกษตรกรต้องอาศัยการรวบกลุ่ม เพ่ือสามารถซื้อปัจจัย
การผลิตได้ครั้งละมาก ท้าให้มีต้นทุนการผลิตถูกลง ภาครัฐจึงต้องเข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มของ
เกษตรกรอย่างจริงจัง และสนับสนุนทุนในการดาเนินกิจการเพ่ือให้เกิดรายได้ภายในองค์กร ซึ่ง
รูปแบบของกลุ่มที่เหมาะสมได้แก่สหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มีบทบาทตั้งแต่ต้นน้้า  
 4. จากผลการเปรียบเทียบการต้นทุนผลตอบแทนของการปลูกข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ถั่วเหลือง และถั่วเขียว หากรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้น้้าน้อยและมีผลตอบแทนที่สูงที่สุด รัฐบาลควรมี
นโยบายในการสนับสนุนต้นพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ซึ่งจะทาให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น และให้การอบรมรวมถึงให้ค้าแนะน้าด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ท้าการผลิตข้าวนาปรัง จึงขาดความรู้ในบางเรื่อง เช่น การใส่ปุ๋ย การปรับปรุงดิน 
และควรให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องจักรกลในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือมาแทนแรงงานภาค
การเกษตรที่คลาดแคลนในปัจจุบัน  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขจรจัดที่อาศัยในวัดสองแห่ง ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ 
โดยการสังเกตพฤติกรรมในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (แบบส่องกราด) ระหว่างกันยายน 2557 ถึง
สิงหาคม 2558 ในช่วงเวลา 06.00-18.00 น. พบว่าสุนัขมีพฤติกรรมก้าวร้าวเพียงร้อยละ 0.3 จาก
พฤติกรรมที่พบทั้งหมด (13,753 ข้อมูล) พบเพศผู้มีความก้าวร้าวมากกว่าเพศเมีย รูปแบบการก้าวร้าวที่
พบมากท่ีสุดคือ การเห่ากรรโชก (ร้อยละ 87.0) โดยการก้าวร้าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างสุนัขด้วยกันเอง
เพ่ือปกป้องอาณาเขตและอาหาร (ร้อยละ 84.8) สุนัขแสดงการก้าวร้าวไม่แตกต่างกันในแต่ละเดือนและ
แต่ละช่วงเวลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และไม่พบการท าร้ายนักท่องเที่ยวใน
ระหว่างที่ศึกษา 
 
ค าส าคัญ : การก้าวร้าว พฤติกรรม วัด สุนัข เขตเมือง 
 

ABSTRACT 
 Aggressive behavioral study of stray dogs population living in two temples of 
Chiang Mai Old City using qualitative and quantitative methods (scan sampling method) 
was conducted from September 2014 to August 2015 during 06.00-18.00 hr. Aggressive 
behavior was found only 0.3% out of overall behavior (13,753 cases). Males were more 
aggressive than females. The most common pattern of aggression was barking (87.0% out 
of 46 cases of aggression only). Aggression occurred mostly to defend its territory and 
food (84.8% out of 46 cases of aggression). There was no statistically significant difference 
in aggression of each month and each time of day at confidence level of 0.05. No tourist 
was attacked during the study period. 
 
Keywords: Aggressive, Behavior, Temple, Dog, Urban Area 
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บทน า 
 สุนัขจรจัด (Stray dog) เป็นสุนัขไม่มีเจ้าของและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มักพบหากินอย่าง
อิสระในพ้ืนที่สาธารณะ (World Society for the Protection of Animals [WSPA], 1990; Slater, 
2001; World Organisation for Animal Health [OIE], 2009) การศึกษาเกี่ยวกับประชากรสุนัขจร
จัดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้แบบสอบถามสุ่มตัวอย่างประชาชนในพ้ืนที่ ในปี 2538 
และ 2548 พบว่าสุนัขจรจัดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในวัด (สมาน ทะสังขา, 
2538; ปิยะมาศ คงถึง และคณะ, 2548) เนื่องจากความเชื่อที่ว่าวัดเป็นเขตอภัยทาน จึงท าให้มีคนน า
สัตว์เลี้ยงที่ไม่ต้องการไปปล่อยวัด เมื่อเกิดปัญหาการโดนท าร้ายจากสุนัขเหล่านี้ มักไม่สามารถหา
ผู้รับผิดชอบได้ โดยเฉพาะวัดในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่เป็นสถานส าคัญที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็น
จ านวนมากในแต่ละปี จึงเป็นการเพิ่มโอกาสที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขเหล่านั้น 
 สุนัขจรจัดได้สร้างปัญหาให้แก่สังคมในหลายด้าน เช่น การท าร้ายผู้คน ส่งเสียงดัง คุ้ยเขี่ยขยะ 
และการเพ่ิมจ านวนประชากรจากสุนัขที่ไม่ได้ท าหมัน (ปิยะมาศ คงถึง และคณะ, 2548; Jackman & 
Rowan, 2007; Massei & Miller, 2013; Tenzin et al., 2015) อีกทั้งเป็นพาหะน าโรคติดต่อหลาย
ชนิดในสัตว์ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า (WSPA, 1990) พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลก ประมาณ 
55,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสุนัขกัดและไม่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน (ส านักโรคติดต่อทั่วไป, 2559) 
Mitmoonpitak et al. (1998) ท าการศึกษาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พบว่าสุนัขวัยเด็กที่ติดเชื้อ
พิษสุนัขบ้ามีการกัดคนมากกว่าที่พบในช่วงตัวเต็มวัย  
 พฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขเป็นพฤติกรรมปกติที่สามารถพบได้ (Netto & Planta, 1997; 
Beaver, 1999) โดยระดับความก้าวร้าวในสุนัขแต่ละตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมเพียงอย่างเดียว 
ยังมีผลจากพันธุกรรมอีกด้วย (Netto & Planta, 1997) จึงกล่าวได้ว่า ปัญหาจากพฤติกรรมก้าวร้าวของ
สุนัขมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ทั้งจากตัวสุนัขเองและจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Weary & Fraser, 2002) 
นอกจากนี้ยังพบว่า สุนัขเพศผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าสุนัขเพศเมีย (Borchelt, 1983) เนื่องจาก
กลุ่มของสุนัขจรจัดในเขตเมืองจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว เพ่ือใช้จัดล าดับทางสังคมและปกป้องทรัพยากร 
รวมถึงแหล่งอาหารของตน (Pal et al., 1998a) 
 การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขจรจัดเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ 
เพ่ือทราบถึงความถี่ในการแสดงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของ
การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขที่อาศัยในเขตวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ
จัดการปัญหาสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขจรจัดที่อาศัยในเขตวัด และปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมของสุนัขเหล่านั้น 
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วิธีการวิจัย 
สัตว์ที่ใช้ในการศึกษา 
 สุนัขจรจัด (Stray dog, Canis familiaris) ที่อาศัยในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและวัดเจดีย์
หลวงวรวิหารในเมืองเก่าเชียงใหม่ จ านวนเฉลี่ย 43 ตัว จ าแนกออกเป็นเพศผู้ 23 ตัว เพศเมีย 20 ตัว 
และจ าแนกเป็นวัยต่างๆ คือ วัยทารก (แรกเกิดถึง 3 เดือน), วัยเด็ก (>3 เดือนถึง 6 เดือน) และตัวเต็ม
วัย (>6 เดือนข้ึนไป) เนื่องจากเป็นการศึกษาพฤติกรรม จึงไม่มีการสัมผัสตัวสุนัขตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษา 
 พ้ืนที่เมืองเก่าเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตชุมชนเมือง (Urban area) ที่มี
สถานที่ส าคัญหลายแห่ง มีวัดถึง 37 แห่ง ภายในพ้ืนที่ 2.7 ตารางกิโลเมตร ในการศึกษาพฤติกรรมได้
เลือกพ้ืนที่ศึกษาเพียง 2 แห่ง คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารและวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เนื่องจากเป็นวัด
ขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญ มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากและมีสุนัขมากที่สุด  

การสังเกตพฤติกรรม 
 ท าการสังเกตพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขระหว่างกันยายน 2557 ถึงสิงหาคม 2558 เป็นเวลา 1 ปี 
โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ท าการสังเกตพฤติกรรมสุนัขในเชิงคุณภาพ (Qualitative measuring method) เพ่ือ
จ าแนกชนิดพฤติกรรมทั่วไป เช่น การกิน การก้าวร้าว การพักผ่อน การท าความสะอาดร่างกาย และการ
ผสมพันธุ์ เป็นต้น ข้อมูลที่ส ารวจได้จากการสังเกตพฤติกรรมในเชิงคุณภาพนี้ น าไปใช้ออกแบบตาราง
บันทึกพฤติกรรมในเชิงปริมาณ (Quantitative measuring method) (นริทธิ์ สีตะสุวรรณ และคณะ, 
2552) อาจมีการถ่ายภาพขณะที่สุนัขก าลังแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ประกอบ พร้อมบรรยายลักษณะของ
พฤติกรรมในขณะนั้น 

2. การบันทึกพฤติกรรมในเชิงปริมาณหรือสถิติโดยการสังเกตพฤติกรรมแบบส่องกราด (Scan 
sampling method) ที่ดัดแปลงวิธีการจาก (Altmann, 1974) เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของสุนัขระหว่าง
เดือนกันยายน 2557 ถึงสิงหาคม 2558 ในช่วงเวลา 06.00-18.00 น. โดยบันทึกข้อมูลพฤติกรรมใน 5 
นาทีแรกของช่วงเวลา 10 นาทีต่อการสังเกตแต่ละรอบ  

3. น าข้อมูลพฤติกรรมที่สังเกตได้บันทึกในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือวิเคราะห์หาค่าร้อย
ละของพฤติกรรม และความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ โดยเน้นเฉพาะพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขเป็นหลัก 
ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ เอสพีเอสเอส (SPSS) โดยเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่าง แบบ Non-parametric โดยใช้การทดสอบ Kruskall-Wallis และ 
Mann-Whitney U-Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

ผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมทั่วไปและพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัข 
 จากการสังเกตพฤติกรรรมในเชิงปริมาณของสุนัขในวัดพระสิงห์และวัดเจดีย์หลวง ได้ข้อมูล
จ านวน 13,753 จุดข้อมูล ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งแบ่งพฤติกรรม
ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  
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 1) กลุ่มพฤติกรรมหลัก (State activities) เป็นกลุ่มของพฤติกรรมที่พบได้มากและเป็นระยะ
เวลานาน ประกอบด้วย การพักผ่อน การเคลื่อนที ่การกิน และการท าให้สบายตัว  
 2) กลุ่มพฤติกรรมรอง (Event activities) เป็นกลุ่มของพฤติกรรมที่พบได้น้อยหรือในเวลา
สั้นๆ ประกอบด้วย การเล่น การก้าวร้าว การสื่อสาร และการขับถ่าย 
 โดยแสดงร้อยละพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขทั้งสองวัดจากพฤติกรรมที่พบทั้งหมด (ภาพที่ 1) 
และเปรียบเทียบพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขทั้งสองวัดจ าแนกตามเพศและวัย (ภาพท่ี 2) 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัข พบความถี่ของการแสดงพฤติกรรมนี้เพียง 
46 จุดข้อมูล โดยแสดงการก้าวร้าวในรูปแบบของการเห่ากรรโชกมากที่สุด (ร้อยละ 87.0) รองลงมาคือ 
การขู่ (ร้อยละ 10.9) และพบการกัดน้อยที่สุด (ร้อยละ 2.2) 
 จากการสังเกตพฤติกรรมเชิงบรรยาย พบว่าสุนัขมีการก้าวร้าวภายในกลุ่มเดียวกันเองบ้าง 
(Intragroup aggression) แต่มักแสดงกับสุนัขตัวอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มมากกว่า ( Intergroup 
aggression) โดยเฉพาะ เมื่อก าลังกินอาหารหรืออยู่ในบริเวณที่มีการให้อาหาร โดยขู่กรรโชกเพ่ือขับไล่
ตัวอ่ืนออกไป  
 ในกรณีที่สุนัขอยู่กันเป็นกลุ่ม สุนัขตัวเต็มวัยส่วนใหญ่ของกลุ่มจะแสดงการก้าวร้าวออกมา
ทันทีเมื่อเห็นสุนัขต่างกลุ่ม ส่วนสุนัขวัยเด็กจะวิ่งไปซ่อน แต่สุนัขที่อยู่ตัวเดียวจะหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้
มนุษย์ที่มันไม่รู้จักและไม่น่าไว้ใจ โดยหลบไปอยู่ไกลๆ แล้วแอบมองหรือเห่า แต่จะไม่อยู่ในที่โล่งเพ่ือ
เผชิญหน้าโดยตรง ซึ่งพบว่า ร้อยละ 84.8 เป็นการแสดงความก้าวร้าวต่อสุนัขด้วยกันเอง และร้อยละ 
15.2 เป็นการแสดงความก้าวร้าวต่อมนุษย์ โดยการเห่ากรรโชก และขู่ค าราม แต่ไม่พบการกัดประชาชน
หรือนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่ศึกษา 

 

 

ภาพที่ 1 ร้อยละพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขทั้งสองวัด 
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ภาพที่ 2 รอ้ยละพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขจ าแนกตามเพศและวัย 

 

ภาพที่ 3 พฤติกรรมก้าวร้าวในการแย่งอาหาร 

2. ความแตกต่างระหว่างเพศและวัยในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 
 เมื่อเปรียบเทียบร้อยละในการแสดงความก้าวร้าวระหว่างสุนัขเพศผู้และสุนัขเพศเมียแต่ละ
ช่วงวัย พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P =0.095) โดยค านวณจากความถี่ในการแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวทั้งหมดที่บันทึกได้ในเชิงปริมาณ (46 จุดข้อมูลของความก้าวร้าว) พบว่า สุนัขเพศผู้ตัว
เต็มวัยมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากที่สุด (ร้อยละ 63.0) รองลงมา คือ สุนัขเพศเมียตัวเต็มวัย (ร้อยละ 30.4) 
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อันดับถัดมาคือ สุนัขเพศผู้วัยเด็ก (ร้อยละ 4.3) น้อยที่สุดคือ สุนัขเพศเมียวัยเด็ก (ร้อยละ 2.2) และไม่
พบพฤติกรรมก้าวร้าวในสุนัขวัยทารกทั้งสองเพศ (ภาพที่ 4)  

 

ภาพที่ 4 ร้อยละของพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขทั้งสองวัดจ าแนกตามเพศและวัย 

3. ความผันแปรของพฤติกรรมก้าวร้าวในแต่ละเดือน 
 เมื่อเปรียบเทียบร้อยละพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขทั้งสองวัดในแต่ละเดือน โดยค านวณจาก
ร้อยละของพฤติกรรมที่พบทั้งหมด (13,753 จุดข้อมูล) พบว่าสุนัขเหล่านั้นแสดงความก้าวร้าวแตกต่าง
กัน (ภาพที่ 5) คือ สุนัขวัดพระสิงห์มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากที่สุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 (ร้อยละ 
1.0) รองลงมาคือ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 (ร้อยละ 0.9) และไม่พบการก้าวร้าวในบางเดือน  
 ส่วนสุนัขวัดเจดีย์หลวงมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ร้อยละ 
1.3) รองลงมา คือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 (ร้อยละ 0.8) และไม่พบพฤติกรรมก้าวร้าวในบางเดือน ซึ่ง
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในทางสถิติของร้อยละการก้าวร้าวของสุนัขทั้งสองวัดในแต่ละเดือน 
(p =0.923) 
 

 

ภาพที่ 5 ร้อยละพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขทั้งสองวัดในแต่ละเดือน 
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4. ความผันแปรของพฤติกรรมก้าวร้าวในแต่ละช่วงเวลา 
 พบว่าสุนัขมีพฤติกรรมก้าวร้าวในบางช่วงเวลา พบการก้าวร้าวได้มากในช่วงเช้าและเย็นของ
วัน โดยสุนัขที่วัดพระสิงห์มีร้อยละพฤติกรรมก้าวร้าวมากที่สุดในช่วงเวลา 09.00 น. (ร้อยละ 1.1) 
รองลงมาคือ ช่วงเวลา 07.00 น. (ร้อยละ 0.6) ในขณะที่สุนัขวัดเจดีย์หลวงพบมากที่สุดในช่วงเวลา 
16.00 น. (ร้อยละ 1.2) และไม่พบพฤติกรรมนี้ในช่วงเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ในทั้งสองวัด และมี
ร้อยละของการก้าวร้าวไม่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของวัน (p=0.517) (ภาพที่ 6)  

 

ภาพที่ 6 ร้อยละพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขทั้งสองวัดในแต่ละช่วงเวลา 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมทั่วไปและพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัข  
 จากการศึกษาพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขจรจัดในครั้งนี้ พบว่าสุนัขมีการก้าวร้าวที่ต่ า คือ 
เพียงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับพฤติกรรมทั่วไป โดยพบการเห่ากรรโชกและการขู่มากแต่พบการกัดน้อย 
ซึ่งสอดคล้องกับ นริทธิ์ สีตะสุวรรณ (2547) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของสัตว์จะแสดงออกมาใน
รูปแบบของพฤติกรรมที่ให้ผลเท่ากับการต่อสู้จริงๆ เนื่องจากสัตว์ไม่ได้เข้าปะทะกันโดยตรงจึงท าให้เกิด
อันตรายน้อยกว่า ซ่ึง Borchelt (1983) ก็พบการก้าวร้าวของสุนัขเลี้ยงในรูปแบบการเห่ากรรโชก การขู่
และการกัดเช่นกัน 
 พบว่า สุนัขในทั้งสองวัดแสดงความก้าวร้าวต่อสุนัขต่างกลุ่มหรือมนุษย์ที่ ไม่คุ้นเคย 
โดยเฉพาะขณะที่ก าลังกินอาหารหรืออยู่ในบริเวณที่มีการให้อาหาร สอดคล้องกับค ากล่าวของ วิราช 
นิมิตสันติวงศ์ (2554) และ Beaver (1999) กล่าวว่าพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นพฤติกรรมปกติของสุนัข ที่
อาจเกิดระหว่างสุนัขด้วยกันหรือระหว่างสุนัขและมนุษย์ก็ได้ ขณะที่ Weary & Fraser (2002) กล่าวว่า
สุนัขแสดงความก้าวร้าวได้หลายบริบทขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและเพ่ือป้องกันอาณาเขต เช่นเดียวกับ 
นริทธิ์ สีตะสุวรรณ (2547) ที่กล่าวว่าการก้าวร้าวระหว่างสัตว์ชนิดเดียวกันมักเกิดจากการแย่งทรัพยากร 
เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัยและคู่ผสมพันธุ์ เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการปลดปล่อยความก้าวร้าว พบว่า Netto & Planta 
(1997) ที่ท าการทดสอบพฤติกรรมวิทยาภาคทดลอง (Experimental ethology) เพ่ือหาสิ่งเร้าที่
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สามารถปลดปล่อยความก้าวร้าวของสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ พบว่าร้อยละ 67 ของสุนัขแสดงการก้าวร้าว
ตลอดการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรูปแบบของการกัดหรือโจมตี แต่มีเพียงร้อยละ 2.7 เท่านั้นที่ไม่
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเลย  
 ในท านองเดียวกัน Haverbeke et al. (2009) ประเมินความก้าวร้าวของสุนัขทหาร 
(Military working dogs; MWDs) พบว่าร้อยละ 83.87 ของสุนัขแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้ง (ร้อยละ 67.54 ของสุนัขแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวโดยการกัด ร้อยละ 16.33 แสดงการขู่ และร้อยละ 
16.33 ไม่แสดงการก้าวร้าวเลย) ทั้งนี้ ไม่ได้มีการแสดงค่าร้อยละของการแสดงความก้าวร้าวโดยการ
ขับถ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวร้าวเพ่ือบ่งบอกอาณาเขตในสุนัข  
 เป็นที่น่าสังเกตว่า การทดลองทั้งสองได้ค่าความก้าวร้าวที่สูงมาก เนื่องจากมีการกระตุ้นให้
สุนัขปลดปล่อยความก้าวร้าวออกมาในสภาวะที่ไม่เป็นปกติ ต่างจากสุนัขจรจัดในวัดทั้งสองที่เป็นเขต
อภัยทาน ซึ่งปกติแล้วประชาชนที่เข้ามาในเขตวัดมักไม่ท าร้ายสัตว์  จึงมีสิ่งเร้าที่ไปปลดปล่อยความ
ก้าวร้าวต่ า โดยพบการกัดในสุนัขจรจัดที่วัดนี้เพียงร้อยละ 2.2 จากการก้าวร้าวทั้งหมด (46 จุดข้อมูล) 
เมื่อมีสุนัขต่างกลุ่มเข้ามาในบริเวณท่ีให้อาหารหรืออาณาเขตของตน 

2. ความแตกต่างระหว่างเพศและวัยในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 
 เมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว พบว่าเพศผู้มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวมากกว่าเพศเมีย ซ่ึงให้ผลทางเดียวกันทั้งตัวเต็มวัยและวัยเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรม
ก้าวร้าวของสุนัขจรจัดโดย Borchelt (1983) ที่พบว่า สุนัขเพศผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าสุนัขเพศ
เมีย เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและมีพฤติกรรมการรวมฝูง (Grouping 
behavior) ที่ประกอบไปด้วยสุนัขที่มีเพศและวัยแตกต่างกัน มีการจัดล าดับความเด่นแบบหมู่สงฆ์ 
(Dominance hierarchies) ที่มีความซับซ้อนและจะใช้พฤติกรรมก้าวร้าวในการจัดล าดับ เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Pal et al. (1998a) และ Beaver (1999) ที่กล่าวว่าตัวที่มีอ านาจมากที่สุดมักเป็นสุนัข
เพศผู้ ส่วน Weary & Fraser (2002) พบว่าการรวมมนุษย์เข้าไปอยู่ในกลุ่มของสุนัขเลี้ยง เป็นสาเหตุให้
สุนัขมีการก้าวร้าวต่อคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณท่ีมันอาศัยอยู่ เพ่ือป้องกันอาณาเขต 
 ในขณะที่ Pal et al. (1998b) พบว่า สุนัขจรจัดเพศเมียตัวเต็มวัยจะมีความก้าวร้าวมากที่สุด
เมื่ออยู่ในช่วงเลี้ยงดูลูกอ่อน แต่ในการศึกษานี้ไม่พบสุนัขเพศเมียที่ประสบความส าเร็จในการผสมพันธุ์จน
มีลูก จากการสังเกตพฤติกรรม คาดว่าพฤติกรรมก้าวร้าวที่พบในเพศสุนัขเพศเมียตัวเต็มวัย เป็นสาเหตุ
จากการหวงอาหารและอาณาเขต เช่นเดียวกับท่ีพบในสุนัขเพศผู้ 
 ทั้งนี้ ไม่พบพฤติกรรมการก้าวร้าวในสุนัขวัยทารก เนื่องจากสุนัขวัยทารกมักแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวในรูปแบบของการเล่น (ภาพที่ 2) จะเห็นได้ว่า ลูกสุนัขมีชนิดของพฤติกรรมทั่วไปไม่หลากหลาย 
การเล่นของสุนัขวัยเด็กนั้นเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวเต็มวัย ซึ่งรวมหลายพฤติกรรมเข้าไว้
ด้วยกัน ในการเรียนรู้ทางสังคมของลูกสุนัขจะเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวคล้ายตัวเต็มวัยเมื่ออายุ
มากกว่า 6 สัปดาห์ขึ้นไป (Beaver, 1999) ซึ่งรูปแบบการเล่นที่พบได้มากท่ีสุด คือ การเล่นเป็นกลุ่มทาง
สังคม ได้แก่ การเล่นต่อสู้ หรือเล่นไล่จับ และการเล่นทางเพศ (วิราช นิมิตสันติวงศ์, 2554) ส่วน
พฤติกรรมก้าวร้าวเพ่ือป้องกันอาณาเขตที่ชัดเจนจะปรากฏเมื่อสุนัขอายุประมาณ 1-3 ปี (Braastad & 
Bakken, 2002) 
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3. ความผันแปรของพฤติกรรมก้าวร้าวในแต่ละเดือน 
 พบการก้าวร้าวของสุนัขได้ในบางเดือนเท่านั้น โดยจะพบมากในช่วงเดือนกันยายนถึง
มกราคม คาดว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์ เนื่องจาก สุนัขที่ติดสัดมักมีการรวมกลุ่มกัน
มากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน และสุนัขเหล่านี้จะมีความก้าวร้าวสูง สอดคล้องกับ Pal et 
al. (1998b) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการจับคู่ของสุนัขจรจัดในประเทศอินเดีย พบว่ามีการจับคู่ในช่วงเดือน
กันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ด้วย สุนัขจรจัดจะมีการ
รวมกลุ่มกันมากขึ้น เมื่อตัวเมียอยู่ในช่วงเป็นสัด เมื่อสุนัขรวมกลุ่มกันจะมีอันตรายต่อมนุษย์มากกว่าสุนัข
ที่อยู่ตัวเดียวเพียงล าพัง (วิราช นิมิตสันติวงศ์, 2554) นอกจากนี้ สภาพอากาศที่ร้อนจัดในฤดูร้อนของ
ไทย ช่วงกลางกุมภาพันธ์-กลางพฤษภาคม (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558) ท าให้ผู้สังเกตพฤติกรรมไม่
สามารถติดตามสุนัขซึ่งมักเข้าไปหลบร้อนในที่ลับตา ซึ่งสอดคล้องกับ Beck (1973) ที่กล่าวว่าจะพบ
สุนัขจรจัดได้น้อยในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนจัด  

4. ความผันแปรของพฤติกรรมก้าวร้าวในแต่ละช่วงเวลา 
 สุนัขทั้งสองวัดแสดงการก้าวร้าวมากในบางช่วงเวลาของวัน คาดว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
มนุษย์ (จากภาพที่ 5) ให้ผลการทดลองเหมือนกันทั้งสองวัด คือ พบการก้าวร้าวมากในช่วงเช้า เที่ยง 
และเย็น เนื่องจากภายในวัดทั้งสองแห่งมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ สุนัขมักมีการรวมกลุ่มเพ่ือรอ
อาหารหรือขนมจากนักเรียนตามบริเวณโรงอาหารและถังขยะ จึงมีการเห่าหรือแย่งอาหารเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 
 สุนัขจรจัดจะมีกิจกรรมมากที่สุดในช่วงเช้าและเย็น โดยจะออกเดินทางไปตามบริเวณที่มี
อาหาร (Beck, 1973; Dias et al., 2013) ทั้งนี้ การรวมกลุ่มของสุนัขเป็นการเพ่ิมโอกาสที่จะพบกับสุนัข
ตัวอ่ืนๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว สุนัขที่มารวมกันตามจุดที่มีอาหารจะมีการแสดงความก้าวร้าวเพ่ือป้องกัน
ทรัพยากรของตนเอง จึงท าให้พบพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าช่วงเวลาอ่ืน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลพฤติกรรมในภาพรวม แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมก้าวร้าว
ของสุนัขมีสาเหตุภายในจากตัวสุนัขเอง คือ เพศและวัย และสาเหตุภายนอกจากปัจจัยแวดล้อมที่สุนัข
อาศัยอยู่ รวมถึงมนุษย์ด้วย ถึงแม้จะพบพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขในวัดได้น้อยและไม่พบการท าร้าย
นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาศึกษา แต่มีรายงานหลังจากการศึกษาว่ามีผู้ที่ถูกสุนัขที่เข้ามาอยู่ใหม่ท าร้าย 
เนื่องจากสุนัขมีความหวาดระแวงและไม่เป็นมิตร 
 องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า การจัดการและป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากสุนัขจรจัด ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (WSPA, 1990) และส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณะสุข ให้ค าแนะน าในการลดความเสี่ยงที่จะถูกสุนัขกัดโดยใช้ค าแนะค า 5 ย. คือ  
 1) อย่าแหย่ให้สุนัขโกรธ 
 2) อย่าเหยียบอวัยวะต่างๆ ของสุนัขหรือท าให้สัตว์ตกใจ 
 3) อย่าแยกสุนัขที่ก าลังกัดกันด้วยมือเปล่า  
 4) อย่าหยิบหรือเคลื่อนย้ายอาหารของสุนัข ขณะที่สุนัขก าลังกินอาหาร 
 5) อย่ายุ่งหรือเข้าไปใกล้สุนัขนอกบ้านที่ไม่ทราบเจ้าของ (ส านักโรคติดต่อทั่วไป, 2559) 
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 นอกจากนี้ยังพบว่า การบันทึกพฤติกรรมเชิงปริมาณในช่วงเวลา 06.00-18.00 น. ท าให้ได้
ข้อมูลพฤติกรรมบางชนิดไม่ครบถ้วน เช่น การหาอาหารและการผสมพันธุ์ เนื่องจาก สุนัขเป็นสัตว์หากิน
ในตอนกลางคืน จึงเสนอแนะให้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัขในเวลากลางคืน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไป 
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การสร้างเซลล์ไฟฟ้าจากเศษข้าว 
 

GENERATING ELECTRICITY FROM WASTE RICE CELLS         
 

ทวีพงษ์  ต้นโนนเชียง1  วสุ  อินสาแล1 และชัยรัตน์  หงษ์ทอง2 
Taveepong Tonnonchaing1  Wasu Insalae1 and  Chairat Hongthong2 

 
1นักศึกษาหลักสตูรอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, chairatorn@hotmail.com 
 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ได้ท้าการสร้างเซลล์ไฟฟ้าจากเศษข้าว โดยใช้ถังน้้าพลาสติกขนาด 200 ลิตร 
ภายในถังประกอบไปด้วย กระบอกท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว 38 เซนติเมตร 
จ้านวน 8 กระบอก ในแต่ละกระบอกนั้นเราจะเรียกว่า 1 เซลล์และภายในเซลล์นั้น ประกอบไปด้วย 
แผ่นสังกะสีและท่อทองแดง ซึ่งมีความยาวเท่ากับ 30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแผ่นสังกะสีและ
ท่อทองแดงที่ 5 เซนติเมตร โดยแผ่นสังกะสีจะท้าหน้าที่เป็นตัวก้าเนิดประจุไฟฟ้า ขั้วลบ (-) และท่อ
ทองแดงจะท้าหน้าที่เป็นตัวก้าเนิดประจุไฟฟ้า ขั้วบวก (+)  โดยการทดลองน้าข้าวสุกมาหมักกับ
น้้าเปล่าในอัตราส่วน ข้าวสุก 1 กิโลกรัม ต่อ น้้าเปล่า 1 กิโลกรัม (อัตราส่วน 1 : 1) แล้วหมักท้ิงไว้ ใช้
เวลา 5 วัน หลังจากนั้นน้ามาใส่กระบอกท่อ PVC โดยใส่ในปริมาณเท่ากับ 2.4 กิโลกรัมต่อกระบอก 
แล้วน้าแผ่นสังกะสีและท่อทองแดงที่เตรียมไว้ไปจุ่มลงในกระบอกท่อ PVC ผลการทดลองพบว่า ใน 1 
กระบอก สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 0.950 Volt.(DC) หลังจากนั้นเราน้าท่อ PVC ทั้ง 8 
กระบอกมาต่อเป็นวงจรไฟฟ้าแบบ อนุกรมกัน พบว่าท้าให้หลอด LED ส่องสว่างได้นาน 6 วัน 
 
ค าส าคัญ : เซลล์ไฟฟ้า เศษข้าว ทองแดง สังกะสี 
 

ABSTRACT 
This research will generate electricity from waste rice cells. The 200-liter plastic 

water tank within a tank equipped with a cylinder diameter PVC pipe 4 inches in length, 
38 cm in each cylinder, 8 cylinder, we are called first cell and the cell that consists of 
a sheet of zinc and copper. Which has a length of 30 cm spacing between the sheets 
of zinc and copper pipes 5 cm. The galvanized sheet will act as a generator emits 
negative (-) and copper pipes to act as a generator, charging the positive (+) and sample 
the cooked rice fermented with water at a ratio of cooked rice, one kilogram of water 
one kilogram (ratio. 1: 1), then marinate it takes five days and then put it into a 
cylindrical PVC pipe by an amount equal to 2.4 kg per barrel. Then take a zinc and 
copper is prepared to dip into cylindrical PVC pipe was found that in one cylinder can 
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generate electricity has averaged 0.950 Volt. (DC), then we put PVC pipe and eight 
cylinder per cycle. Electronics serial combination that makes the LED illumination for 
6 day. 
 
Keywords: Electrical Cell, Waste Rice, Copper, Zinc 
 

บทน า 
สถานการณ์พลังงานในปี 2558 ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัว

ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 จนถึง ปลายปี 2558 ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณการใช้
น้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศปี 2558 ปรับตัวสูงขึ้น โดยการใช้น้้ามันส้าเร็จรูปรวม ทั้งหมดทุกผลิตภัณฑ์
เพ่ิมขึ้นประมาณ 4.2% จากเดิมปี 2557 มีปริมาณการใช้ 126.5 ล้านลิตร/วัน เพ่ิมเป็น131.6 ล้าน
ลิตร ปริมาณการใช้น้้ามันเบนซินและดีเซล โดยน้้ามันเบนซินเฉลี่ยใช้อยู่ที่ 26.4 ล้านลิตร/ วัน เพิ่มข้ึน 
13.2% ส่วนน้้ามันดีเซลเพ่ิมขึ้น 3.7% หรือมียอดการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 59.9 ล้านลิตร/วัน ขณะที่ปริมาณ
การใช้ LPG ได้ปรับตัวลดลงจากเดิมในปี 2557 ที่มียอดการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 24.6 ล้านลิตร/ วัน แต่ในปี 
2558 มียอดการใช้เฉลี่ย 23.2 ล้านลิตร/วันส้าหรับสาเหตุที่การใช้ LPG ปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากกระทรวงพลังงานได้ด้าเนินมาตรการปรับโครงสร้างราคา LPG ท้าให้ภาพรวมการใช้ LPG 
ในประเทศปรับสู่สมดุลมากขึ้นและลดการใช้ผิดประเภทได้อย่างมี นัยส้าคัญ  

ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในทศวรรษ
ที่ผ่านมาพบว่าความต้องการ ใช้ไฟฟ้าสูงสุดเติบโตกว่าร้อยละ 50 และปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ต่อปี ประเทศไทยคาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นอีกเป็นเท่าตัวในช่วงปี 
2558 – 2579 ถึงแม้สัดส่วนการใช้ เชื้อเพลิงจากถ่านหินตามแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้า จะมีปริมาณ
ร้อยละเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ในความเป็นจริงแล้วการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากประมาณ 2,400 เมกะวัตต์ไปเป็น 7,400 เมกะวัตต์  แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก  ตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่นับว่าสูงและท้าทาย
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในแผนการผลิต
พลังงานหมุนเวียน (6,000 เมกะวัตต์) ปี 2579 สัดส่วนพลังงานทดแทนตามแผนนี้จะท้าให้การผลิต
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย  เพ่ิมขึ้นเป็นสามเท่า แม้ว่าการพัฒนาพลังงานทดแทนจะมี
ความส้าคัญ ดังนั้นการท้ามาตรการสนับสนุน พลังงานทดแทนที่ไม่ยุ่งยากและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นจะสามารถช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนที่ตั้งไว้ได้   อาจารย์บุญช่วย 
เอาแผ่นทองแดงและสังกะสี ทดลองเสียบต้นกล้วยได้ไฟฟ้ามีแรงดัน 0.8-0.9 โวลต์ นี่คือจุดเริ่มต้นการ
ค้นพบพลังไฟฟ้าจากต้นกล้วย เมื่อรู้ว่ากล้วยท้าไฟฟ้าได้จึงสนใจที่จะศึกษาต่อ ส่วนไหนของต้นกล้วยที่
ให้พลังไฟฟ้ามากที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลละเอียดเรื่องไฟฟ้ามากขึ้น จึงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า 
อาจารย์เฉลิมชาติ มานพ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและอาจารย์
ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท้าวิจัยเรื่องเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้
สารละลายอิเล็กโทรไลต์เป็นของเหลวที่ได้จากต้นกล้วยเป็นวิจัยทั้งต้นตั้งแต่ราก-ต้น-ดอก-ผล แต่ละ
ส่วนคั้นเอาแต่น้้ามาทดลอง จากการวิจัยน้้าคั้นจากหยวกกล้วยเน่าเหมาะที่จะน้ามาผลิตไฟฟ้าดีที่สุด
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เป็นวัสดุที่มีมากหาง่ายและไร้ราคา แถมวิธีการได้มาซึ่งน้้าคั้นหยวกกล้วยเน่า  แค่เอาหยวกกล้วยมา
สับเป็นชิ้นเล็กๆ ทิ้งไว้ในถัง 2 สัปดาห์ จากนั้นก็กรองแยกเอากากสิ่งสกปรกออกรินน้้าคั้นใส่ขวดเอาไป
ท้าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ แต่ถ้าทิ้งไว้นานต้องมีการเขย่านิดหน่อย เดือนละครั้ง เพ่ือสิ่งสกปรกใน
น้้าคั้นจะไม่ไปเกาะจับ แผ่นทองแดงและสังกะสี การผลิตไฟฟ้าจะสมบูรณ์มากขึ้น ประเด็นเรื่องราคา
ในขั้นต้นคิดราคาค่อนข้างยาก เพราะอุปกรณ์ที่น้ามาท้าเป็น เซลล์ไฟฟ้า ซื้อมาจากร้านทั่วไป 
เซลล์ไฟฟ้าจากหยวกกล้วย 1 เซลล์ ที่ให้พลังไฟฟ้า 3.72 วัตต์ ไม่น่าจะถึง 10 บาท ขณะแผงโซลาร์
เซลล์ให้ก้าลังไฟฟ้าขนาด 75 วัตต์ ราคาอยู่ที่ 15,000 บาท ท้าเซลล์ไฟฟ้าหยวกกล้วย ได้ก้าลังไฟฟ้า
เท่ากัน คิดแบบแพงราคาจะตกอยู่ประมาณ 210 บาท ไม่มีหยุดพักนอนกลางคืนเหมือนโซลาร์เซลล์ 
ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่จะผลิตไฟฟ้าจากผักและผลไม้งานวิจัยนี้จึงน้าเสนอในการผลิตไฟฟ้าจากเศษข้าว 
ดังนั้นงานวิจัยเรื่องสร้างเซลล์ไฟฟ้าจากเศษข้าวจะเป็นการน้าเอาของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์รวมถึง
เป็นแนวทางการพัฒนาในการผลิตไฟฟ้าจากเศษอาหารต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างเซลล์ไฟฟ้าจากเศษข้าว 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเซลล์ไฟฟ้าจากเศษข้าว 

 

วิธีการวิจัย 
อุปกรณ์ในการทดลอง 

1. ตราชั่งขนาด 3.0 กิโลกรัม 
2. CLAMP MULTIMETER (Model : UNI-T UT202A) 600 V. 
3. ข้าวสุก 10 กิโลกรัม, น้้าเปล่า 10 กิโลกรัม 
4. เซลล์ไฟฟ้าจ้านวน 8 เซลล์ (ที่จัดสร้างข้ึนมา) 
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วิธีการทดลอง 

      

       

        

        

  

   

    

 
 

รูปที่ 1 แสดงวิธีการทดลองเซลล์ไฟฟ้าจากเศษข้าว 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการทดลองด้วยเซลล์ไฟฟ้าจากเศษข้าว  จะได้ผลการทดลองออกมาเป็นดังนี้. 
1. จากข้าวหมักที่ใส่ลงไปในกระบอกท่อ PVC จ้านวน 1 กระบอกด้วยปริมาณเท่ากับ 2.4 

กิโลกรัม สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าทีไ่ด้ในแต่ละเซลล์ 0.966 V.(DC)  

น าข้าวสุกมาชั่งกิโลให้ได้เท่ากับ 10 กิโลกรัม  (ใส่ได้ 8 กระบอก) 

น าน  าเปล่ามาชั่งกิโลให้ได้เท่ากับ 10 กิโลกรัม  (ใส่ได้ 8 กระบอก) 

น าข้าวสุก+น  าเปล่า มาผสมกัน  (หมักทิ งไว้ 5 วัน) 
ถ้าเราหมักน้อยกว่า  5 วันค่าแรงดันไฟฟ้าจะได้ปริมาณน้อยมากซึ่งจากผลการ

ทดลองค่าที่ได้แรงดันไฟฟ้ามากก็คือ ต้องหมักทิ งไว้ 5 วันขึ นไปได้ 

น าข้าวที่ผ่านการหมักไว้ มาใส่ในกระบอกๆ ละ 2.4 กิโลกรัม 

น า CLAMP MULTIMETER มาวัดค่า
แรงดันไฟฟ้าจะได้ค่าไฟที่ 0.966 V.(DC) 

เมื่อน ามาต่อกันเป็นวงจรไฟฟ้าแบบ อนุกรม วัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 5.41 
V.(DC) และพบว่าท าให้หลอด LED สว่างได้. 

น าชุดแผ่นสังกะสี และ ท่อทองแดง ที่เตรียมไว้ มาใส่ลงในกระบอก 
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รูปที่ 2 แรงดันไฟฟ้าทีไ่ด้สามารถวัดได ้
 

1. ถ้าเราน้ากระบอกท่อ PVC ทั้งหมดจ้านวน 8 กระบอก มาต่อเป็นวงจรไฟฟ้า
แบบ อนุกรมกันก็จะสามารถเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าได้ขึ้นอีกโดยเฉลี่ย 5.41 V.(DC) 

 

รูปที่ 3 แรงดันไฟฟ้าที่ได้จาก 8 เซลล์ไฟฟ้า 
 

2. เราสามารถพบได้ว่า เมื่อน้าหลอดไฟ LED มาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าท้าให้หลอด
สว่างข้ึนได้ 

       

รูปที่ 4 แสดงผลการทดลองเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากข้าว 
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ตารางท่ี 1  ผลการทดลองเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากข้าว 
 

จ้านวนกระบอกท่อ PVC วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 

กระบอกท่ี 1 (Volt.) 0.980 0.882 0.711 0.598 0.415 0.380 

กระบอกท่ี 2 (Volt.) 0.950 0.890 0.703 0.612 0.409 0.376 

กระบอกท่ี 3 (Volt.) 0.984 0.883 0.719 0.590 0.439 0.323 

กระบอกท่ี 4 (Volt.) 0.981 0.879 0.695 0.588 0.402 0.301 

กระบอกท่ี 5 (Volt.) 0.964 0.716 0.644 0.521 0.405 0.298 

กระบอกท่ี 6 (Volt.) 0.965 0.729 0.637 0.579 0.393 0.305 

กระบอกท่ี 7 (Volt.) 0.882 0.812 0.697 0.547 0.389 0.287 

กระบอกท่ี 8 (Volt.) 0.893 0.802 0.685 0.497 0.401 0.294 

เฉลี่ยค่าไฟฟ้า (Volt.) 0.950 0.824 0.686 0.567 0.407 0.321 

  
ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้เท่ากับ 1.5 mA (โดยเฉลี่ยค่ากระแสที่ต่อกับหลอด LED ) ที่ท้าให้หลอด LED 
สว่างได้ และก็เท่ากับค่าท่ีวัดได้จริง   

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การทดลองเซลล์ไฟฟ้าจากเศษข้าว จากการทดลองเราใช้ข้าวที่ผ่านการหมักมาแล้วเป็นเวลา 
5 วัน และน้าไปใส่ในกระบอกท่อ PVC (1 Cell) กระบอกละ 2.4 กิโลกรัม จ้านวนทั้งหมด 8 กระบอก 
(8 Cell) ซึ่งผลของการทดลองที่ได้จากการวัดของวันที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับ 0.950 V.(DC) พบว่าหลอด LED 
สว่างมาก, วันที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับ 0.824 V.(DC) หลอด LED ยังสว่างมาก, วันที่ 3 เฉลี่ยเท่ากับ 0.686 
V.(DC) หลอด LED ยังสว่างอยู่แต่เริ่มลดลงเล็กน้อย, วันที่ 4 เฉลี่ยเท่ากับ 0.567 V.(DC) หลอด LED 
เริ่มสว่างลดลงอีกเล็กน้อย, วันที่ 5 เฉลี่ยเท่ากับ 0.407 V.(DC) หลอด LED เริ่มสว่างน้อยลงมาก และ
วันที่ 6 เฉลี่ยเท่ากับ 0.321 V.(DC) พบว่าแสงของหลอด LED สว่างน้อยมาก แต่เมื่อเราท้าการเขย่า
กระบอกท่อ PVC (Cell) ให้ครบทั้ง 8 กระบอก แล้วท้าการวัดค่าไฟฟ้าใหม่ ค่าที่ได้ก็จะเพ่ิมข้ึนมาอีก
เฉลี่ย Cell ละ 0.1 – 0.3 Volt. และท้าให้หลอด LED สว่างข้ึนมาอีกครั้ง 
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การประเมินค่าศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน (L0) และ ค่าคงท่ีอัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k)  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินค่าศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน (L0) และ ค่าคงที่
อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) จากสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย การประเมินใช้วิธีแบบง่าย (simplified 
methods) โดยการวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนในขยะประเภทกระดาษ เศษอาหาร เศษ
ขยะจากสวน เศษไม้ และสิ่งทอในช่วงอายุที่ต่างกัน จากพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยจังหวัดสวรรณเขต 
ส.ป.ป.ลาว การประเมินพบว่าค่าศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน (L0) ของตัวอย่างมีค่าลดลงตามอายุ
ของขยะที่มากขึ้น โดยในช่วงอายุขยะปี 2016 2015 2013 2012 และ 2011 มีค่าเท่ากับ 61.83 
57.96 54.78 43.91และ 52.46 m3 CH4/Mg ตามล าดับ ส่วนค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) 
เท่ากับ 0.17 yr-1 ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ าเพาะของพ้ืนที่ที่ประเมินได้สามารถใช้
ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยได้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ :  ก๊าซเรือนกระจก ขยะมูลฝอย ค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน ศักยภาพในการเกิดก๊าซ

มีเทน  สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย  
 

ABSTRACT 

 The aim of this research was to estimate methane generation potential (L0) 
and methane generation rate constant (k) from solid waste disposal site. The 
estimation used simplified methods by analyzing organic carbon in different waste 
components of age-defined waste samples, including paper, food waste, garden waste, 
wood, and textile, from a landfill site in Savannakhet Province, Lao PDR. The results 
showed that methane generation potential (L0) decreased with an increase of solid 
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waste age. The methane generation potential (L0) of age-defined waste at the years of 
2016, 2015, 2013, 2012, and 2011 were 61.83, 57.96, 54.78, 43.91, and 52.46 m3 CH4/Mg, 
respectively. Methane generation rate constant (k) was calculated as 0.17 yr-1. The site-
specific emission factors estimated from the study can be further used in estimation 
of greenhouse gas from solid waste disposal site. 
 
Keywords: Greenhouse Gas, Solid Waste, Methane Generation Rate Constant,  Methane 

Generation Potential, Solid Waste Disposal Site  

 

บทน า 

ปัจจุบัน สภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกก าลังตระหนัก ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการ
กระจายตัวของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมมากขึ้นในบรรยากาศเป็นผลให้เกิดการเพ่ิมของอุณหภูมิ
โลก การก าจัดของเสียโดยการฝังกลบเป็นกิจกรรมที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยกระบวนการ
หมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศท าให้เกิดก๊าซในหลุมฝังกลบที่เรียกว่า landfill gas (LFG) ก๊าซจาก
หลุมฝังกลบประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ก๊าซไนโตรเจน (N2) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ก๊าซ
ออกซิเจน (O2) และไอน้ า (H2O) (IPCC, 2006). 

จังหวัดสวรรณเขต ส.ป.ป.ลาว มีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบร้อยละ 70 ของ
จ านวนขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งการฝังกลบดังกล่าวนั้นท าให้เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์
ภายใต้สภาวะไร้อากาศจึงจัดเป็นแหล่งก าเนิดของก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส าคัญ
แหล่งหนึ่งโดยเฉพาะการเกิดก๊าซมีเทนซ่ึงมีศักยภาพท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 21 เท่าของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จากการรายงานของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2006) การประเมินศักยภาพ
การปล่อยก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะโดยใช้แบบจ าลองปฏิกิริยาการย่อยสลายล าดับที่หนึ่ง (First 
order decay model, FOD) ซึ่งค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากพ้ืนที่ฝังกลบขยะด้วยการ
พิจารณาสัดส่วนของคาร์บอนอินทรีย์ ในขยะมูลฝอยที่ถูกย่อยสลายทางชีวภาพได้ (Degradable 
organic carbon, DOC) ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณการปล่อยก๊าซมีเทนประกอบด้วยข้อมูลกิจกรรม 
(Activity data) ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อปี สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
น าไปก าจัดบนดิน และค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factors) เช่น ค่า
ศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน (L0) และ ค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ใน
พ้ืนที่ที่ยังไม่มีการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยจ าเพาะของประเทศ (Country specific emission 
factor) อาจใช้ค่าสัมประสิทธิ์จากค่าแนะน า (Default value) ตามหลักการค านวณระดับเทียร์ 1 
ของ IPCC ซึ่งค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ค านวณได้อาจไม่สอดคล้องกับค่าที่เป็นจริงของ
ประเทศหรือพ้ืนที่นั้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับการค านวณให้ได้ค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของพ้ืนที่หรือประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์
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การปล่อยที่จ าเพาะเจาะจงกับพ้ืนที่ งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนในขยะ
ประเภทกระดาษ เศษอาหาร เศษขยะจากสวน เศษไม้ และสิ่งทอในช่วงอายุที่ต่างกันเพ่ือประเมินค่า
ศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน (L0) และ ค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) ที่เป็นค่าเฉพาะของสถานที่
ฝังกลบขยะมูลฝอย จังหวัดสวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) 
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ าเพาะของพ้ืนที่ที่ประเมินได้สามารถใช้ในการประเมินการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 ศึกษาลักษณะทางเคมีจากองค์ประกอบของขยะแต่ละประเภทในแต่ละช่วงอายุที่ต่างกัน 

 ประเมินค่าศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน (L0) และ ค่าคงท่ีอัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) ที่เป็นค่า
เฉพาะของสถานที่ฝังกลบจากองค์ประกอบของขยะแต่ละช่วงอายุที่มีความต่างกัน 

วิธีการวิจัย 

 พื้นที่ศึกษาและการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ-เคมีของขยะมูลฝอย 

 พ้ืนที่ศึกษาส าหรับการศึกษานี้ ได้แก่ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย จังหวัดสวรรณเขต 
ประเทศ ส.ป.ป.ลาว ท าการเก็บตัวอย่างขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ฝังกลบในช่วงอายุต่างๆ ตั้งแต่ปี 2011-
2016 ตัวอย่างขยะมูลฝอยถูกแยกองค์ประกอบด้วยวิธีการ Quartering โดยองค์ประกอบที่น ามา
วิเคราะห์ได้แก่ขยะประเภท 1) กระดาษ 2) เศษอาหาร 3) เศษขยะจากสวน 4) เศษไม้ และ 5) สิ่งทอ
ท าการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ-เคมขีองขยะมูลฝอยองค์ประกอบต่างๆ  ด้วยการหาค่าความชื้น 
(Moisture content) ค่าสัดส่วนของแข็งระเหยได้ (Volatile matter) และ ค่าสัดส่วนปริมาณ
สารอินทรีย์คาร์บอน (Organic carbon) โดยน าเอาตัวอย่างมาอบที่อุณหภูมิ 105ºC นาน 3 ชั่วโมง
น าออกใส่ในโถดูดความชื้นและทิ้งให้เย็น น ามาชั่งน้ าหนักเพ่ือหาค่าความชื้น จากนั้นน าตัวอย่างเดิม
จากการหาปริมาณความชื้นมาเผาที่อุณหภูมิ 550ºC เป็นเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิของถ้วยอบ
ตัวอย่างโดยน าไปอบในตู้อบ ที่อุณหภูมิ 105º C ประมาณ 1-2 ชั่วโมง น าออกใส่ในโถดูดความชื้นและ
ทิ้งให้เย็น ชั่งน้ าหนักหาค่าของแข็งระเหียได้ และค่าปริมาณสัดส่วนขยะอินทรีย์ที่คงเหลืออยู่  

 การประเมินศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน (L0) และ ค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) 
 งานวิจัยนี้ท าการประมาณการค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission 
Factor) ได้แก่ค่าศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน (L0) และ ค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) ที่เป็นค่า
เฉพาะของพ้ืนที่ฝังกลบ โดยวิธีการอย่างง่าย (Simplified methods) (Ishii & Furuichi, 2013 และ 
Machado et al., 2009) ซึ่งได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในช่วงอายุที่แตกต่าง
กัน เพ่ือน ามาค านวณค่าค่าศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน (L0) และ ค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) 
ดังสมการที่ (1) - (3)  
 
  L0 =

BFw∗Cm

1+w
   (1) 

เมื่อ L0  = ศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน (Gg/CH4-MSW) 
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BFw  = สัดส่วนขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ 
Cm  =  ขยะอินทรีย์ที่มีศักยภาพท าให้เกิดก๊าซมีเทน 
w   = ความชื้นทั้งหมดของขยะมูลฝอย 
 

  BFw = ∑ BFi ∗ Cm
n
i=1    (2) 

 
 Cm =

∑ BFi ∗ FRi ∗ Cmi
n
i=1

BFi
  (3) 

 
 ค่าสัดส่วนขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ (BFW) จากขยะแต่ละประเภท ได้จาก
การศึกษาของ Lobo (2003) อ้างถึงใน Machado et al. (2009) ส่วนค่าปริมาณขยะอินทรีย์ในขยะ
แต่ละประเภทที่มีศักยภาพท าให้เกิดก๊าซมีเทน (Cm) ได้จากการศึกษาของ Tchobanoglous et al. 
(1993) ดังแสดงในตารางที่1  
 
ตารางท่ี 1 ค่าสัดส่วนขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพและขยะอินทรีย์ที่มีศักยภาพท าให้เกิดก๊าซ

มีเทนจ าแนกตามประเภทของขยะมูลฝอย 
 

ประเภทขยะมูลฝอย BFW (%) Cm (kg/dry-kg) 
กระดาษ 0.40 0.20 
เศษอาหาร 0.64 0.26 
เศษขยะจากสวน 0.35 0.28 
เศษไม้ 0.17 0.24 
สิ่งทอ 0.32 0.41 

ที่มา: ปรับแกจ้าก Lobo (2003) อ้างใน Machado et al. (2009) และ Tchobanoglous et al. (1993) 
 

ผลที่ได้จากค่าศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน (L0) ของแต่ละช่วงปี (t) สามารถมาค านวณหา
ค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) ได้ดังสมการที่ (4)  

 
L0(t)

L0
= e−k t   (4) 

 
ส่วนวิธีการหาศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน (L0) ตามวิธีของ IPCC  แสดงดังสมการที่ (5)

  
 L0 = MCF ∗ DOCj ∗ DOCf ∗ F

6

12
 (5) 

 
เมื่อ L0 =  ศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน (Gg/CH4-MSW) 
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MCF = ค่าปรับแก้สัดส่วนของมูลฝอยที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการ
 มูลฝอยในพื้นที่ก าหนดโดย IPCC 

DOCj  = สัดส่วนของคาร์บอนอินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ 
DOCf =  สัดส่วนของคาร์บอนอินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ซึ่งถูกเปลี่ยนไปเป็น

 ก๊าซมีเทน 
F  = สัดส่วนของก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพ ก าหนดโดย IPCC 
 

ผลการวิจัย 

 พ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอยจังหวัดสวรรณเขต ประเทศ ส.ป.ป. ลาว ห่างจากเทศบาลจังหวัด
ประมาณ 11 กม. ถูกสร้างมาเพ่ือรองรับมูลฝอยของเทศบาลจังหวัดโดยเฉพาะ มีขนาดพ้ืนที่ฝังกลบ
มูลฝอยทั้งหมด 4 เฮกตาร์ ความลึกของหลุม 3-5 เมตร เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา 
องค์ประกอบมูลฝอยที่น าไปฝังส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีย่อยสลายทางชีวภาพได้ (กระดาษ เศษอาหาร เศษ
ขยะจากสวน เศษไม้ สิ่งทอ และ หนังยาง) มีประมาณร้อยละ 80 ของมูลฝอยทั้งหมด นอกนั้นเป็นมูล
ฝอยประเภทพลาสติก แก้ว โลหะ และอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 20 ดังแสดงในรูปที1่ 
 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบขยะมูลฝอยสถานที่ฝังกลบมูลฝอยจังหวัดสวรรณเขต ส.ป.ป. ลาว  
 (IGES, 2012) 
 
 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของขยะมูลฝอยในการศึกษานี้ได้ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 
พบว่าสัดส่วนสารอินทรีย์คาร์บอนในขยะใหม่มีค่าที่สูง เมื่อเวลาผ่านไปสัดส่วนสารอินทรีย์คาร์บอนมี
ค่าลดลงทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์คาร์บอนของจุลินทรีย์ ซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิและ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยสารอินทรีย์คาร์บอนในขยะเศษอาหารถูกย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว ผล
ของขยะแต่ละช่วงอายุได้แสดงในตารางที ่2  
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ตารางที ่2 สัดส่วนสารอินทรีย์คาร์บอนในขยะมูลฝอยแยกตามองค์ประกอบและช่วงอายุ 
 

ปีที่เริ่มฝังกลบ/ สัดส่วนสารอินทรีย์คาร์บอน  (%) * ความชื้น 

ช่วงอายุ (ปี) กระดาษ สิ่งทอ เศษไม้ เศษขยะจากสวน เศษอาหาร (%) 

2011/ 5 18.91 19.83 14.35 13.40 8.81 44.98 

2012/ 4 23.93 24.69 15.41 19.16 11.92 34.27 

2013/ 3 24.00 29.71 26.60 27.66 14.60 42.74 

2015/ 2 26.11 31.53 36.05 41.91 21.82 41.32 

2016/ 1 28.76 34.16 33.66 44.03 41.01 46.28 
หมายเหตุ  *ถูกน ามาใช้เป็นค่า FRi เพ่ือใช้ในการค านวณค่าศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน (L0) 
 

ค่าสัดส่วนสารอินทรีย์คาร์บอนของขยะทั้งหมด ถูกใช้ในการค านวณค่าศักยภาพในการเกิด
ก๊าซมีเทน (L0) โดยด าเนินตามสมการที่ (2) (3) และสมการที่ (1) ตามล าดับ ผลการศึกษาส าหรับขยะ
มูลฝอยเข้าพ้ืนที่ฝังกลบใหม่ในปี 2016 ได้ค่าศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน (L0) เท่ากับ 61.83 
m3CH4/Mg ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทนของขยะมูลฝอยในช่วงอายุที่มากกว่า โดย
พบว่าค่าศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทนของขยะมูลฝอยในปี 2015 2013 2012 และ 2011 มีค่าเท่ากับ 
57.96 54.78 43.91 และ 52.46 m3CH4/Mg ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณสารอินทรีย์ในขยะมูล
ฝอยถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เกิดเป็นก๊าซมีเทน เมื่อขยะมีอายุมากขึ้นศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทนมี
ค่าลดลงตามปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนในขยะทีล่ดลง ซึ่งลักษณะการลดลงของสารอินทรีย์และการ
เกิดก๊าซมีเทนสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการของการย่อยสลายสารล าดับที่หนึ่ง (First order decay, 
FOD) จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าขยะประเภทเศษอาหารและเศษขยะจากสวนมีการลดลงของ
สารอินทรีย์คาร์บอนได้เร็วกว่าขยะประเภทกระดาษ สิ่งทอ และเศษไม้ ทั้งนี้อาจเกิดจากปริมาณสาร
ลิกโนเซลลูโลสที่สูงในขยะดังกล่าวท าให้อัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์คาร์บอนจึงต่ ากว่า 
(Campuzano & González-Martínez, 2016)  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน 
(L0) ที่ได้จากการค านวณตามวิธีของ IPCC พบว่าค่าศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน (L0) ที่ประเมินได้มี
ค่าต่ ากว่าค่าที่ได้จากวิธีการค านวณตาม IPCC ซึ่งมีค่าเท่ากับ 62.27 m3CH4/Mg ซึ่งผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Machado et al., 2009) 

ส าหรับค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) สามารถค านวณได้จากสมการที่ (4) โดยค านวณ
ได้จากค่าศักยภาพในการเกิดก๊าซมีเทน จากการศึกษาพบว่า ค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) 
ส าหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย จังหวัดสวรรณเขต ประเทศ ส.ป.ป.ลาวมีค่าเท่ากับ 0.17 yr-1  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และ ปริมาณความชื้นที่เป็นตัวแปรส าคัญต่อกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่ง
มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่เสนอแนะตามวิธีการของ IPCC  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ท าการเก็บตัวอย่างจากสถานฝังกลบมูลฝอย จังหวัดสวรรณเขต ประเทศ ส.ป.ป.
ลาว น ามาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาลักษณะทางเคมีของขยะมูลฝอยในช่วงอายุที่แตกต่าง
กัน ซึ่งจากค่าที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย
ที่จ าเพาะเจาะจงกับพ้ืนที่  (Site-specific emission factor) ที่สามารถน าไปประเมินปริมาณการ
ปล่อยก๊าซมีเทนจากพ้ืนที่ก าจัดมูลฝอยแขวงสวรรณเขตได้ท าให้ได้ค่าที่สอดคล้องกับความจริงของ
พ้ืนที่มากขึ้น จากการศึกษาพบว่าค่าศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน (L0) ของแต่ละปีมีค่าที่แตกต่างกัน
โดยจะลดลงตามระยะเวลาที่ขยะถูกฝังกลบ โดยในช่วงอายุขยะปี 2016 2015 2013 2012 และ 
2011 มีค่าเท่ากับ 61.83 57.96 54.78 43.91และ 52.46 m3CH4/Mg ตามล าดับ ส่วนค่าคงที่อัตรา
การเกิดก๊าซมีเทน (k) เท่ากับ 0.17 yr-1  ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นค่าสัมประสิทธิ์การ
ปล่อย (Emission factor) เพ่ือค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยตาม
แบบจ าลองวิธีปฏิกิริยาล าดับที่หนึ่ง (First order decay model: FOD) ได้ต่อไป อย่างไรก็ตามการ
ประเมินนี้เป็นการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายเท่านั้น ดังนั้นเพ่ือให้สามารถท าการ
ประเมินปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจริงจากสถานที่ฝังกลบขยะจึงควรมีการใช้เครื่องมือตรวจวัด
ภาคสนาม เช่นวิธี Flux chamber เพ่ือเป็นการทดสอบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ให้ได้ผลการ
ค านวณใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินศักยภาพ ค่าความดีเด่นของลูกผสมในลักษณะ
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์ โดยท าการ
ผสมพันธุ์แบบพบกันหมดและไม่มีการผสมสลับ ปลูกทดสอบพันธุ์พ่อแม่ 7 พันธุ์ ร่วมกับลูกผสมข้าม
ระหว่างพันธุ์จ านวน 21 ลูกผสม ในแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design: RCBD) จ านวน 3 ซ้ า วิเคราะห์ผลตามวิธีการ Gardner-Eberhart Analysis-II ผลการทดสอบพบว่าอิทธิพลของ
พันธุ์ (variety effect) มีนัยส าคัญในลักษณะน้ าหนักฝักสดปอกเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก ความกว้างฝักหลัง
ปอก ความยาวหลังปอกจากโคนถึงเมล็ดปลายฝัก และความหวาน ความดีเด่นของลูกผสม (heterosis efect) มี
นัยส าคัญในลักษณะ น้ าหนักฝักสดทั้งเปลือก น้ าหนักฝักสดปอกเปลือก ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตปอก
เปลือก ความกว้างฝักปอกเปลือก ความยาวฝักหลังปอกจากโคนถึงปลายฝัก และความยาวฝักหลัง
ปอกจากโคนถึงเมล็ดปลายฝัก ความดีเด่นเฉลี่ยของลูกผสม (average heterosis) มีนัยส าคัญใน
ลักษณะน้ าหนักฝักสดทั้งเปลือก น้ าหนักฝักสดปอกเปลือก ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตฝักสดปอก
เปลือก ความยาวฝักหลังปอกจากโคนถึงปลายฝัก และความยาวฝักหลังปอกจากโคนถึงเมล็ดปลายฝัก 
ความดีเด่นของพันธุ์ (variety heterosis) ไม่มีนัยส าคัญในลักษณะใดๆ  (P < 0.05) ความดีเด่นจ าเพาะของลูกผสม 
(specific heterosis) มีนัยส าคัญในลักษณะน้ าหนักฝักสดปอกเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก น้ าหนักฝักสดทั้ง
เปลือก ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ความกว้างฝักหลังปอก ความยาวฝักหลังปอกจากโคนถึงปลายฝัก ความยาวฝักหลัง
ปอกจากโคนถึงเมล็ดปลายฝัก เมื่อพิจารณาน้ าหนักฝักสด พบว่าค่าความดีเด่นของลูกผสมมีค่าต่ า 
และพันธุ์หวาน MK ให้ค่าอิทธิพลของพันธุ์สูงสุดแต่มีค่าเป็นลบอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ค าส าคัญ : Zea mays L. saccharata  ลูกผสมข้ามระหว่างประชากร   ความดีเด่นของพันธุ์   

อิทธิพลของพันธุ์ 
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ABSTRACT 
 The purpose of the study was to estimate heterosis for yield and yield 
components in the inter-varietal hybrids of waxy corn. Seven varieties of sweet corn 
were crossed in a diallel cross excluding reciprpcals. The 7 parental varieties and 21 
inter-varietal hybrids were arranged in a randomized complete block design with three 
replications. The statistical and genetical analyses were determined according to 
Gardner-Eberhart Analysis II. The results revealed that significant variety effect was 
observed for husked ear weight, husked ear yield, husked ear width, husked ear length 
(to kernel set) and sweetness. Heterosis effect was significant for un-husked ear weight, 
husked ear weight, un-husked ear yield, husked ear yield, husked ear width, husked 
ear length (to kernel set) and husked ear length (to ear-tip). Overall heterosis 
partitioned into components showed that average heterosis was significant for un-
husked ear weight, husked ear weight, un-husked ear yield, husked ear yield, husked 
ear length (to kernel set) and husked ear length (to ear-tip). Variety heterosis was not 
significant. Specific heterosis was significant for un-husked ear weight, husked ear 
weight, un-husked ear yield, husked ear yield, husked ear width, husked ear length (to 
kernel set) and husked ear length (to ear-tip). Considering husked ear weight, heterosis 
effect lower. Hwan MK varieties significantly gave the highest  
negative heterosis effect. 
 
Keywords: Zea Mays L. Saccharata, Inter-population Cross, Variety Heterosis, Variety Effect 

 
บทน า 

 ข้าวโพดหวาน ( sweet corn ) เป็นข้าวโพดที่นิยมปลูก และน ามารับประทานมากที่สุด 
เนื่องจากให้ความหวานสูง ไขมันต่ า  สามารถน ามาปรุงเป็นอาหาร ของหวานหรือแปรรูปได้
หลากหลาย รวมถึงการนิยมรับประทานเป็นอาหารโดยตรงด้วยการต้มหรือคั่ว การจ าหน่ายผลผลิตมี
ทั้งการจ าหน่ายแก่โรงงานเพ่ือแปรรูปเป็นข้าวโพดหวานกระป๋อง การส่งออกต่างประเทศ และน ามา
บริโภคภายในประเทศ ข้าวโพดหวาน เป็นข้าวโพดที่ปลูกมากทั่วโลก ผู้ปลูกรายใหญ่ของโลก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ฮังการี และแคนาดา ส่วนเอเชียมีผู้ปลูกรายใหญ่ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน 
และไทย (เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย, 2559) โดยประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดหวานในปี 2559 จ านวน 
163,817.34 ไร่ มีผลผลิต 442,150.59 ตัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)  
 ปิยะพงษ์ และคณะ (2555) กล่าวว่า การผลิตข้าวโพดหวานในปัจจุบันนิยมใช้พันธุ์ลูกผสม
เดี่ยวและพันธุ์ผสมเปิด ซึ่งพันธุ์ผสมเปิดมักพบปัญหาด้านความสม่ าเสมอของขนาดและปริมาณของ
ผลผลิต แต่มีข้อดีคือ เมล็ดพันธุ์มีราคาถูก และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อได้ แต่อาจส่งผลให้มี
ความแปรปรวนในลักษณะผลผลิต และคุณภาพการรับประทาน ขณะที่พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว มีจุดเด่นใน
ด้านผลผลิตสูง ล าต้นแข็งแรง มีความสม่ าเสมอของลักษณะต่างๆ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้พร้อม
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กันง่ายต่อการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่ต้องการของโรงงานแปรรูป ท าให้เกษตรกรนิยมหันมา
ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวกันมากขึ้น ท าให้หลายหน่วยงานรวมถึงบริษัทเอกชนมุ่งเน้นใน
การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษลูกผสมเดี่ยวกันมากยิ่งข้ึน 
 การพัฒนาประชากรที่สามารถให้ผลผลิตสูงจึงเป็นขั้นตอนส าคัญของโปรแกรมปรับปรุง
พันธุ์พืช นอกจากน าประชากรดังกล่าวมาปลูกได้โดยทันทีแล้ว การผสมข้ามระหว่างพันธุ์ซึ่งเป็น
ขั้นตอนส าคัญของการพัฒนา การรวมอัลลีลส์ที่ดีเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วท าให้เพ่ิมโอกาสในการสกัดสาย
พันธุ์แท้ที่ดีจากประชากรดังกล่าวได้ และยังสามารถใช้ประโยชน์จากความดีเด่นของลูกผสมจากการ
ผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในคู่ที่เหมาะสม วิธีการผสมข้ามแบบพบกันหมด (Gardner and Eberhart, 
1966) มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการจ าแนกออกของพันธุ์และความดีเด่นของลูกผสมระหว่างพันธุ์ 
โดย เฉพาะในการปรับปรุ ง พันธุ์  ( Hallauer, 1972; Naspolini et al., 1981 ; Gama et al., 
1984;Jampatong et al., 2010) และในข้าวโพดหวาน (Revilla et al., 2000; Assuncao et al., 
2010) 
 การศึกษานี้ ท าการผสมข้ามแบบพบกันหมดระหว่างพันธุ์เพ่ือศึกษาถึงความดีเด่นของ
ลูกผสมระหว่างพันธุ์และเป็นการประเมินศักยภาพของพันธุ์และลูกผสมเพ่ือน ามาใช้ในโปรแกรม
ปรับปรุงพันธุ์ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์ 
 

วิธีการวิจัย 
 ท าการทดลองที่แปลงทดลองพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมีข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์ เป็นพันธุ์พ่อ
แม่ และลูกผสมข้ามแบบพบกันหมดโดยไม่มีการผสมสลับจ านวน 21 ลูกผสม รายชื่อพันธุ์พ่อแม่และ
แหล่งที่มา มีดังนี ้
1. Arko  Silver Seed Ltd.,Nakonpathom  
2. หวาน MK Siam Agrichem R.O.P., Bangkok  
3. Hi-Brix3 Pacific Seeds (Thai)Limited.,Saraburi  
4. 3A  Chua YongSeng Seed Co.,Ltd.,Nontaburi 
5. เจียไต ๋(Open) Chia Tai Co.,Ltd.,Bangkok  
6. Sweet Super A Siam Agrichem R.O.P., Bangkok  
7. หวานบุร ี ChuaYongSeng Seed Co.,Ltd.,Nontaburi 
 ฤดูปลูกท่ี 1 ปลูกพันธุ์พ่อแม่เพ่ือผสมข้ามแบบพบกันหมดโดยไม่ผสมสลับ ด าเนินการระหว่าง 
ธันวาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558 ฤดูปลูกท่ี 2 ด าเนินการระหว่าง กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2558 ปลูก
ทดสอบพันธุ์พ่อแม่และลูกผสมในแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จ านวน 28 ทรีต
เมนต์ (พันธุ์พ่อแม่ 7 พันธุ์ และลูกผสม 21 ลูกผสม) จ านวน 3 บล็อก ระยะระหว่างบล็อก 0.50 เมตร 
แปลงย่อยหน่วยทดลองขนาด 1 x 2.5 เมตร จ านวน 84 แปลง การปลูกแต่ละแปลงมีจ านวน 2 แถว 
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ใช้ระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถว 0.5 x 0.75 เมตร หยอดเมล็ดและถอนแยกไว้จ านวน 2 ต้น
ต่อหลุม บันทึกข้อมูลลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักฝักสดก่อนและหลัง
ปอกเปลือก (กรัม) ผลผลิตฝักสดก่อนและหลังปอกเปลือก (ตัน/เฮกตาร์) (เทียบจากน้ าหนักฝักสดต่อ
แปลงย่อย) ความกว้างฝักก่อนและหลังปอก ความยาวฝักก่อนและหลังปอก และปริมาณของแข็งที่
ละลายในน้ าคั้น (Total Soluble) วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการ
ทดลอง และวิเคราะห์ผลทางพันธุกรรมตามวิธีการของ Gardner-Eberhart Analysis II (Gardber 
and Eberhart,1966) และค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่จาก
สูตร % mid parent heterosis = [ (F1 – MP)/MP] x 100 โดยทดสอบนัยส าคัญด้วยวิธี functional 
analysis of variance (สุรพล, 2528)      

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามโมเดลของ Gardner and Eberhart (1966) 
analysis II 
 ความแปรปรวนเนื่องจากพันธุ์ (variety effect, Vi) มีนัยส าคัญ (P < 0.05 และ 0.01) ที่
ลักษณะ น้ าหนักฝักสดปอกเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก ความกว้างฝักหลังปอก ความยาวหลัง
ปอกจากโคนถึงเมล็ดปลายฝัก และความหวาน ส่วนความดีเด่นของลูกผสม (heterosis effect, hi) มี
นัยส าคญั (P < 0.01) ทุกลักษณะ ยกเว้น ลักษณะความกว้างฝักก่อนปอก ความยาวฝักก่อนปอก และ
ความหวาน แสดงว่าผลของยีนที่ไม่เป็นแบบบวกมีความส าคัญในลักษณะดังกล่าว (Gardner, 1967) 
โดยมีสัดส่วนของความแปรปรวน (sum of square) ระหว่าง variety effect : heterosis effect  
ในลักษณะน้ าหนักฝักสดทั้งเปลือก น้ าหนักฝักสดปอกเปลือก ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตปอก
เปลือก ความกว้างฝักทั้งเปลือก ความกว้างฝักปอกเปลือก ความยาวฝักทั้งเปลือก ความยาวฝักหลัง
ปอกจากโคนถึงปลายฝัก ความยาวฝักหลังปอกจากโคนถึงเมล็ดปลายฝัก และความหวาน เท่ากับ  
16:84, 29:71, 16:84, 29:71, 21:79, 17:83, 29:71, 25:75, 29:71 และ 59:41 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
(ตารางที่ 1) ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงสัดส่วนของความแปรปรวนของผลของยีนแบบบวกต่อผลของยีนที่ไม่
เป็นแบบบวกท่ีมีต่อลักษณะดังกล่าว (Gardner and Eberhart, 1966; Gardner, 1967)  
 ความแปรปรวนเนื่องจากความดีเด่นเฉลี่ยของลูกผสม (average heterosis, h) ซึ่งเป็นตัว
บ่งชี้ถึงทิศทางของการข่มของลักษณะ พบว่าลักษณะที่ความดีเด่นเฉลี่ยของลูกผสมมีนัยส าคัญ (P < 
0.05 และ 0.01) ได้แก่ น้ าหนักฝักสดทั้งเปลือก น้ าหนักฝักสดปอกเปลือก ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 
ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก ความยาวฝักหลังปอกจากโคนถึงปลายฝัก และความยาวฝักหลังปอกจาก
โคนถึงเมล็ดปลายฝัก แสดงว่าลักษณะเหล่านี้ลูกผสมส่วนใหญ่มีการข่มไปในทิศทางเดียวกัน 
(unidirectional dominange) ส่วนลักษณะความกว้างฝักก่อนปอกและหลังปอก ความยาวฝักก่อน
ปอก และความหวานไม่มีนัยส าคัญ (P < 0.05) ของความดีเด่นเฉลี่ยของลูกผสม แสดงว่าลักษณะ
เหล่ านี้ ลู กผสมมีทิศทางของการข่มที่ ไม่ สามารถท านายได้  (unpredictable direction of 
dominance)  
  ความแปรปรวนเนื่องจากความดีเด่นของพันธุ์ (variety  heterosis, hi) เป็นส่วนของ
ความดีเด่นของลูกผสมที่เป็นผลมาจากพันธุ์และคู่ผสมเอง ซึ่งเป็นค่าที่เบี่ยงเบนไปจาก average 
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heterosis พบว่า ไม่มีลักษณะใดที่มีนัยส าคัญ (P < 0.05) แสดงว่าความดีเด่นของลูกผสมของแต่ละ
พันธุ์ เมื่อผสมกับพันธุ์อ่ืนๆที่เหลือ จะไม่มีความแตกต่างกัน  
 ความแปรปรวนเนื่องจากความดีเด่นจ าเพาะของลูกผสม (specific heterosis, sij) มี
นัยส าคัญ (P < 0.05 และ 0.01) ในลักษณะ น้ าหนักฝักสดทั้งเปลือก-ปอกเปลือก ผลผลิตฝักสดทั้ง 
 

 
 
 
 

 
 

ตารางที ่1     ค่า mean squares ของ 10 ลักษณะของพ่อแม่ 7 พันธุ ์และคู่ผสม 21 คู่ผสม จากการวิเคราะห์แบบ Gardner-Eberhart Analysis II

ความยาว

ทั้งเปลือก ปอกเปลือก ทั้งเปลือก ปอกเปลือก กอ่นปอก หลังปอก ฝักกอ่นปอก ถึงปลายฝัก ถึงเมล็ดปลายฝัก

Brix

Entry 27 2782.68** 2154.54** 7.92** 6.13** 0.11 0.18** 5.74 4.11** 5.14** 4.21*

Varieties (Vi) 6 2012.74 2851.70** 5.72 8.10** 0.14 0.14* 7.57 4.65** 6.76** 11.09**

Heterosis (hij) 21 3002.67** 1955.48** 8.54** 5.56** 0.15 0.19** 5.21 3.95** 4.67** 2.24

Average heterosis (h) 1 6590.98* 11078.41** 18.76* 31.47** 0.19 0.15 1.23 9.69** 10.75** 1.51

Variety Heterosis (hi) 6 1516.74 1638.81 4.32 4.66 0.19 0.11 5.46 1.63 1.25 2.68

Specific Heterosis (sij) 14 3383.18** 1439.56* 9.63** 4.09* 0.12 0.23** 5.39 4.54** 5.71** 2.11

Error 54 1072.98 726.65 3.05 2.07 0.09 0.06 3.53 1.13 1.33 2.11

หมายเหต ุ  *, ** มีนัยส าคัญที ่P  <  0.05 และ 0.01 ตามล าดับ

น้ าหนักฝักสด

.........กรัม.........

ผลผลิตฝักสด
Sources of variation df

........ตัน/เฮกตาร์.......

ความกว้างฝัก ความยาวหลังปอกจากโคน
ความหวาน

.......................................เซนติเมตร.............................

ตารางที ่2    ค่าประมาณของอิทธิพลความดีเด่นของพันธุ ์Heterosis effects,(hi) และความดีเด่นเฉล่ียของลูกผสม (average heterosis, h)

                ของพ่อแม่ 7 พันธุ ์และคู่ผสม 21 คู่ผสม จากการวิเคราะห์โดย Gardner-Eberhart Analysis II         

ความยาว

ทัง้เปลือก ปอกเปลือก ทัง้เปลือก ปอกเปลือก กอ่นปอก หลังปอก ฝักกอ่นปอก ถึงปลายฝัก ถึงเมล็ดปลายฝัก

Brix

1. ARKO -0.83 10.43 -0.04 0.56 -0.08 0.04 -0.63 0.53 0.38 0.91

2. หวาน MK 16.36 8.3 0.87 0.44 0.06 0.01 0.41 0.43 -0.3 -0.34

3. Hi-Brix3 10.53 16.59 0.56 0.88 0.21 0.13 1.11 -0.59 -0.04 0.33

4. 3A -18.67 -25.31* -0.99 -1.34* -0.32* -0.26* -0.64 -0.12 0.16 -0.67

5. เจียไต๋ (Open) 15.59 8.49 0.83 0.45 0.03 0.08 -0.96 -0.21 0.58 -0.09

6. Sweet superA -3.42 -0.97 -0.18 -0.05 -0.01 -0.004 -0.49 0.52 -0.07 0.6

7. หวานบุรี -19.53 -17.55 -1.04 -0.93 0.1 0.003 1.23 -0.56 -0.71 -0.74

h -20.45 -26.52** -1.09 -1.41** -0.11 -0.09 -0.27 -0.78* -0.83* 0.31

SE for hi 14.71 10.64 0.78 0.56 0.14 0.10 0.75 0.45 0.49 0.62

SE for h 10.34 7.48 0.55 0.39 0.09 0.07 0.52 0.31 0.35 0.43

หมายเหต ุ  *, ** มีนัยส าคัญที ่P  < 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ

พันธุพ์่อแม่
ผลผลิตฝักสด ความกว้างฝัก ความยาวหลังปอกจากโคนน้ าหนักฝักสด

กรัม ตัน/เฮกตาร์ ……………………………………...เซนติเมตร…………………………………..

ความหวาน
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เปลือก-ปอกเปลือก ความกว้างฝักปอกเปลือก ความยาวฝักหลังปอกจากโคนถึงปลายฝัก ความยาว
ฝักหลังปอกจากโคนถึงเมล็ดปลายฝัก โดยที่ความแปรปรวนส่วนนี้เท่ากับความแปรปรวนของ
สมรรถนะการผสมเฉพาะหรือ specific combining ability (SCA) ใน Gardner and Eberhart 
(1966) Analysis III (Singh and Singh, 1984) และเท่ากับ SCA ในการวิเคราะห์แบบ Griffing 
method 4, fixed model (Akhter, et al., 2003) 
 
 ค่าประมาณอิทธิพลความดีเด่นของแต่ละพันธุ์ (hi) และความดีเด่นเฉลี่ย (h)  
 พันธุ์ Super Sweet มีค่าความดีเด่นของพันธุ์ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) ใน
ลักษณะน้ าหนักฝักสดปอกเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก ความกว้างฝักก่อนปอกและหลังปอก
เปลือก ในขณะที่พันธุ์อ่ืนๆไม่มีค่านัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)  ค่าความดีเด่นเฉลี่ย มีนัยส าคัญ
สอดคล้องกับนัยส าคัญของค่าความแปรปรวนของ average heterosis ในตารางที่ 1 
 
  ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ 
 ความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ในลักษณะน้ าหนักฝักปอกเปลือก พบว่ามี
นัยส าคัญในทางลบ ในคู่ผสม Arko x 3A, Arko x Sweet super A, Arko x หวานบุรี, หวาน MK x 
Hi-Brix3, หวาน MK x 3A, หวาน MK x Sweet super A, หวานMK x หวานบุรี, และ เจียไต๋ (OP) x 
Sweet super A (ตารางที่3) แสดงว่า มีค่าความเหนือระดับของลูกผสมอยู่ในเกณฑ์ต่ า จึงมีความ
เป็นไปได้ว่า พันธุ์ที่น ามาทดสอบนั้นมีอาจฐานพันธุกรรมแคบ หรือมีลักษณะของยีนแบบเครือญาติ 
เมื่อท าการผสมข้ามลูกผสมที่ได้จึงไมมีความดีเด่นไปมากกว่าพันธุ์พ่อแม่  
 จากตารางที่ 3 พบว่าคู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูง คือ คู่ผสม Hi-Brix3 x 3A (219.67 กรัม) แต่ไม่
มีนัยส าคัญ และให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักน้อยกว่าพันธุ์พ่อแม่ 3A (222.70 กรัม) และพันธุ์ หวาน MK ให้ค่า
อิทธิพลขอองพันธุ์เป็นลบอย่างมีนัยส าคัญสูงสุด แสดงว่าเป็นพันธุ์ที่มีอิทธิพลของยีนแบบข่มอยู่มากที่

ตารางที่ 3 ลักษณะ(ข้างล่างของแนวทะแยงมุม) ค่าเฉล่ียน้ าหนักฝักปอกเปลือกของคู่ผสม และ ค่า mid-parent        

 (ข้างบนของแนวทะแยงมุม) ของคู่ผสม 21 คู่ผสมและค่าอทิธิพลของพันธุ ์(Vi) ของพ่อแม่ 7 พันธุ ์  

จากการวิเคราะหโ์ดย Gardner-Eberhart Analysis II

พันธุพ์่อแม่ ARKO หวาน MK  Hi-Brix3 3A เจียไต๋ (OP) Sweet super A  หวานบรีุ Vi

 ARKO 161.94 3.29 3.16 -38.12** -0.18 -13.14** -10.81* -30.65

หวาน MK 164.25 156.11 -8.61* -19.57** -14.57 -2.53* -22.37** -36.48*

Hi-Brix3 189 164.77 204.47 2.85 7.07 -14.34 -27.57 11.87

3A 119 152.33 219.67 222.7 -25.35 -19.75 -40.64 30.11

เจียไต๋ (OP) 173.33 145.83 208.67 152.3 185.33 -17.61* -9.43 -7.26

Sweet super A 163.4 180.5 179.33 175.33 164.62 214.27 -12.34 21.67

หวานบรีุ 162.9 139.5 147.67 126.43 176 183.02 203.33 10.74

หมายเหตุ *, ** มีนัยส าคัญที่ P <  0.05 และ 0.01 ตามล าดับ
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อาจเกิดจากปรากฏการณ์ในการใช้เชื้อพันธุกรรมในกรอบแคบของพันธุ์การค้า และอาจเป็นการถ่าย
โอนลักษณะพันธุกรรมจากพันธุ์ต่างถ่ินที่ไม่สามารถปรับตัวได้ (exotic germplasm) (กฤษฎา, 2555)   
 กฤษฎา, (2555) กล่าวว่า ความแปรปรวนของลักษณะที่ปรากฏ (phenotypic variation) 
อันเนื่องจากการจัดกลุ่มกันใหม่ของยีน (gene recombination) หลังจากการผสมพันธุ์ของพ่อแม่นั้น 
โดยปกติท่ัวไปยีนในชุดเดียวกัน (allelic series) จะเข้าคู่จับกัน โดยอาจเป็นคู่ของยีนที่เหมือนกันหรือ
ยีนคู่แฝด (homozygote) หรืออาจเป็นคู่ของยีนที่ต่างกันหรือยีนคู่ผสม(heterozygote) เมื่อมีการ
ผสมข้ามพันธุ์ ยีนของลูกชั่วที่หนึ่งที่มีสภาพเป็นยีนคู่แฝด จะแสดงออกได้เท่ากับค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ 
AA (F1) = (AAp1 +AAp2)/2 แต่หากเป็นการจับคู่ของยีนที่ต่างกัน การแสดงออกอาจให้ค่าเป็นผลบวก 
คือ AA (F1) = (AAp1+aap2)/2 หรืออยู่ระหว่างยีนคู่แฝดของพ่อแม่ AA > Aa > aa (incomplete 
dominance) หรือแสดงออกได้เท่ากับยีนข่มคู่แฝด AA = Aa > aa (complete dominance) และ
การที่ยีนคู่ผสมแสดงออกผิดเพ้ียนไปจากค่าเฉลี่ยของยีนคู่แฝดในพ่อแม่ แสดงว่ามีการข่มของยีน
เกิดข้ึน เป็นการแสดงออกในแบบไม่เป็นผลบวก (non additive gene action)   
 ผลการศึกษาความดีเด่นของลูกผสมระหว่างพันธุ์ของข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์ พบว่าแต่ละ
พันธุ์อาจจะมีฐานพันธุกรรมแคบ เนื่องจากเป็นพันธุ์การค้าที่อาจพัฒนาสายพันธุ์มาจากพ่อแม่ที่มี
ศักยภาพการให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี แต่อาจมีลักษณะพันธุกรรมแบบเครือญาติ หรือกลุ่มประชากร
เดียวกันมาก่อน เมื่อน ามาเข้าคู่ผสมข้ามกัน ความดีเด่นของลูกผสมที่ได้จึงดูด้อยลง  

 
สรุป 

  จากผลการศึกษาความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์ พบว่า 
พันธุ์หวาน MK มีค่าอิทธิพลของพันธุ์สูงสุดในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประยุกต์หลักการของสายธารคุณค่าและการจ าลองสถานการณ์
ในการเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกของศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ 
จากการศึกษากระบวนการให้บริการผู้ป่วย 2 ประเภทหลัก คือ 1) ผู้ป่วยประเภทที่มีความต้องการท า
หัตถการและกลับบ้าน (V-Beam, ฉีดสิวกดสิว) 2) ผู้ป่วยประเภทกลับบ้านโดยไม่มีหัตถการ และ
ผู้ป่วยที่มีผลวินิจฉัยให้กลับบ้าน (รักษาโรคผิวหนังทั่วไป) พบว่า กิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการ
ให้บริการ คือ การรอพบแพทย์ เนื่องจากกระบวนการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วย สามารถก าหนดรูปแบบ
การปรับปรุงการท างานได้ 7 รูปแบบ ประกอบด้วย (1) เพ่ิมเครื่องตรวจสอบ HN ผู้ป่วย 1 เครื่อง (2) 
เพ่ิมเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารในการตรวจรักษา 1 คน และลดจ านวนเจ้าหน้าที่ค้นแฟ้ม 1 คน (3) เพ่ิม
เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร 1 คน (4) เพ่ิมเครื่องตรวจสอบ HN ผู้ป่วย 1 เครื่อง เพ่ิมเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสาร
ในการตรวจรักษา 1 คน และลดจ านวนเจ้าหน้าที่ค้นแฟ้ม 1 คน (5) เพ่ิมเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารใน
การตรวจรักษา 1 คน ลดจ านวนเจ้าหน้าที่ค้นแฟ้ม 1 คน และเพ่ิมเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร 1 คน (6) 
เพ่ิมเครื่องตรวจสอบ HN ผู้ป่วย 1 เครื่อง และเพ่ิมเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร 1 คน (7) เพ่ิมเครื่อง
ตรวจสอบ HN ผู้ป่วย 1 เครื่อง เพ่ิมเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารในการตรวจรักษา 1 คน ลดจ านวน
เจ้าหน้าที่ค้นแฟ้ม 1 คน และเพ่ิมเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร 1 คน ซึ่งผลการจ าลองสถานการณ์ พบว่า 
แนวทางการปรับปรุงที่ 5 สามารถลดเวลาในการรอแฟ้มประวัติผู้ป่วยได้มากที่สุด งานวิจัยนี้จึงเสนอ
แนวทางการปรับปรุงที่ 5 โดยสามรถลดเวลาในการรอแฟ้มประวัติผู้ป่วยจาก 119.50 นาที ลดเหลือ 
54.65 นาที คิดเป็นร้อยละ 54.27  
 
ค าส าคัญ : การจ าลองสถานการณ์ ผังแสดงเหตุและผล ผังสายธารคุณค่า แผนกผู้ป่วยนอก 

 
ABSTRACT 

  This research is purpose is to applying the Value Stream Mapping and Computer 
Simulation for guidelines for improving service efficiency of Skin & Laser Surgery Center. 
From the study of the two main types of patients receiving intervention for beauty and 
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return home (V-Beam, acne), and the patients returning home without intervention 
and the patients with diagnosis to return home (skin disease); the service process 
improvement could be determined into seven scenarios (1) to add one check HN. (2) 
to add one preparing documents staff and reduce one document Search staff.  (3) to 
add one send a documents staff. (4) to add  one check HN, add one preparing 
documents staff and reduce one document Search staff. (5) to add one preparing 
documents staff, reduce one document Search staff and add one send a documents 
staff. (6) to add one check HN and add one document Search staff. (7) to add one 
check HN, add one preparing documents staff, reduce one document Search staff and 
add one send a documents staff. The service process improvement could be 
determined into seven scenarios and the results from computer simulation indicated 
that the five scenario of improvement could most reduce an average time. This 
research therefore, proposed the five scenario for improving the service process, which 
could reduce the average service times for the patients from 119.50 minutes to 54.65 
minutes or 54.65 percent. 
 
Keywords: Discrete Event Simulation, Cause Effect Diagram, Value Stream Mapping, 

Out Patient Department 
 

บทน า 
 โรงพยาบาลถือเป็นหน่วยงานในการให้บริการด้านสุขภาพที่ส าคัญต่อผู้เจ็บป่วย และได้
ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการทางการแพทย์อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งทุกหน่วยงานมีการมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการเป็น
หลัก (ศศิวรรณ และชานินทร์, 2556) โดยทั่วไปแล้วรูปแบบของการให้บริการของโรงพยาบาลเป็น
การให้บริการในระบบแถวคอย แบบอนุกรม ซึ่งการบริการมีหลายระดับขั้นตอน นับตั้งแต่การ
ลงทะเบียนผู้ป่วยที่จุดลงทะเบียน การคัดกรองผู้ป่วย การตรวจรักษา และการบริการจ่ายยา ซึ่งถือ
เป็นขั้นตอนสุดท้าย  
 โรงพยาบาลกรณีศึกษา เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการรักษาในทุกๆด้าน 
และได้รับการยอมรับ ไว้วางใจจากประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกในการักษา 
พยาบาล  ท าให้มีประชาชนหรือผู้ป่วยเข้ามารับการบริการการรักษาเป็นจ านวนมาก ซึ่งปริมาณผู้ป่วย
ที่เข้ามารับบริการการรักษา ในปีงบประมาณ 2558 เฉลี่ย 4,031 คนต่อวัน เป็นผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 
2,467 คนต่อวัน 
 ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ โรงพยาบาลกรณีศึกษา ถือเป็นศูนย์การรักษาที่ส าคัญ เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการในปริมาณมาก เฉลี่ย 150 คนต่อวัน ในขณะที่ผู้ให้บริการหรือ
บุคลากรของทางโรงพยาบาลมีจ านวนที่จ ากัด ส่งผลให้ขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยลดลง 
และก่อให้เกิดการรอคอยของการใช้บริการในระบบเกิดขึ้น ท าให้ผู้ป่วยต้องรอเข้ารับบริการเป็น



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

 

332 

เวลานานและเกิดความล่าช้าในการตรวจรักษา อาจท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริการเป็นผล
ให้ผู้ปฏิบัติงานถูกต าหนิเกิดความท้อแท้หรือหมดก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงความมีชื่อเสียงของ
ทางโรงพยาบาลและผลประกอบการลดลง  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและออกแบบกระบวนการ
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าถ้ามีการปรับปรุงจะ
ท าให้เพ่ิมความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น ในระยะเวลาที่สั้นลง และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้มารับบริการได้ 100% แต่การปรับปรุงในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถ
ปฏิบัติได้ เพราะท าให้เกิดความขัดข้องในการปฏิบัติงาน (ศศิวรรณ และชานินทร์, 2556) ดังนั้นวิธีการ
หนึ่งในการลดเวลารอคอยเข้ารับบริการและลดความล่าช้าที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ จึงต้องอาศัยการ
จ าลองแบบปัญหาซึ่งเป็นการสร้างแบบจ าลอง (Real System) แล้วด าเนินงานการทดลอง เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของระบบภายใต้ข้อก าหนดต่างๆ ที่วางไว้เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของระบบและ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองก่อนน าไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง (Shannon, 1975) 
 ดังนั้นเพ่ือการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ท าให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการเป็นเวลานาน ผู้วิจัยจึงใช้
การจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Arena 12.0 (Arena Rockwell Software) เป็นเครื่องมือใน
การจ าลองระบบ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ผิวหนัง กรณีศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประยุกต์หลักการของสายธารคุณค่าและการจ าลองสถานการณ์ในการเสนอแนวทาง
ปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยนอกของศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ 
 
2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  แนวคิดแบบลีนส าหรับโรงพยาบาล 
 ลีนเป็นชุดเครื่องมือชุดหนึ่ง เป็นระบบการจัดการ และเป็นปรัชญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการจัดระบบและจัดการโรงพยาบาลได้ ลีนเป็นระเบียบวิธีหนึ่งที่ช่วยโรงพยาบาลปรับปรุงคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยได้โดยลดข้อผิดพลาดและเวลาการรอคอย ลีนเป็นแนวทางท่ีสามารถสนับสนุนพนักงาน
และแพทย์ได้ โดยช่วยก าจัดอุปสรรคต่างๆ และท าให้พวกเขาสามารถมุ่งที่การดูแลรักษาผู้ป่วยได้ ลีน
เป็นระบบเพ่ือเสริมสร้างองค์กรของโรงพยาบาลไว้ส าหรับระยะยาว ซึ่งคือการลดต้นทุนและความ
เสี่ยง ในขณะที่เอ้ือต่อการเติบโตและการขยาย ลีนช่วยท าลายอุปสรรคระหว่าง “ไซโล” ของแต่ละ
แผนกท่ีตัดขาดจากกัน และท าให้แผนกต่างๆของโรงพยาบาลท างานร่วมกันได้ดีขึ้นเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ป่วย [10] 
 
 2.2  ความสูญเปล่า (Waste) สามารถนิยามได้ว่า เป็นกิจกรรมใดก็ตามที่ไม่ช่วยผู้ป่วย 
หรือไม่ท าให้ผู้ป่วยได้เข้าใกล้การปล่อยตัวกลับบ้านหรือได้รับการรักษา ตัวอย่ างหนึ่งของความสูญ
เปล่า คือ เวลาที่ใช้ในการรอคอยคอยการนัดหมาย หรือคอยขั้นตอนต่อไปในการดูแลผู้ป่วย อีก
ตัวอย่างหนึ่งของความสูญเปล่า คือ กิจกรรมหรือข้อผิดพลาดที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ท าให้พวกเขา
ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านหรือได้รับการรักษาช้าลง ประเภทความสูญเปล่าทั้ง 8 ประเภท ดังตาราง
ที่ 2-1 [11] 
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ตารางท่ี 2-1  ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประเภท 
 

ประเภทของความสูญเปล่า ค าอธิบายยอ่ ตัวอยา่งในโรงพยาบาล 
ข้อบกพร่องหรือข้อเสีย 
(Defect) 

เวลาที่ใช้ไปกับการท าบางอย่างอย่างไม่ถูกต้อง  การ
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดหรือการแก้ไขข้อผิดพลาด 

รถเข็นส าหรับผ่าตัดขาดเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ,ให้ยา
ผิด หรือการบริหารขนาดยาผิด 

การผลิตเกินความต้องการ 
(Overproduction) 

การท ามากกว่าที่ลูกค้าต้องการ หรือเร็วกว่าที่จ าเป็น การท าขั้นตอนวินิฉัยที่ไม่จ าเป็น 

การขนส่ง 
(Transportation) 

มีการสูญเปล่าการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ในระบบ (ผู้ป่วย 
ชิ้นตัวอย่าง วัสดุ) 

แผนผังสถานที่ที่ไม่ดี เช่น Cath Lab อยู่ห่างไกล
จาก ED อยู่มาก 

การรอคอย (Waiting) 
การรอคอยเหตุการณ์ต่อไปเกิดขึ้น หรือรอคอยกิจกรรม
งานต่อไป 

พนักงานรอคอยเพราะว่าภาระงานไม่สมดุล ,
ผู้ป่วยต้องรอคอยการนัดหมาย 

สินค้าคงคลัง (Inventory) 
ต้นทุนสินค้าคงคลังสวนเกินที่มีต้นทุนการเงิน ต้นทุนการ
จัดเก็บและการเคลื่อนย้าย การเสื่อมสภาพ ของเสีย 

ของใช้ที่หมดอายุแล้วต้องทิ้ง เช่น ยาหมดอายุ 

การเคลื่อนไหว (Motion) พนักงานในระบบมีการเคลื่อนไหวอย่างไม่จ าเป็น 
พนักงานห้องปฏิบัติการต้องเดินเป็นระยะทาง
หลายไมล์ในวันหนึ่ง เนื่องจากแผนผังสถานที่ไม่ดี 

การด าเนินการมากเกินไป 
(Overprocessing) 

การท างานที่ลูกค้าไม่เห็นคุณค่า หรือที่เกิดจากนิยามของ
คุณภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย 

มีการพิมพ์วัน/เวลาในแบบฟอร์ม แต่ไม่เคยน า
ข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์เลย 

ศักยภาพของมนุษย์ 
(Humen Potential) 

ความสูญเปล่าและการสูญเสียเนื่องจากไม่ได้ให้พนักงาน
เข้ามามีส่วนร่วมหรือรับฟังความคิดของพวกเขาหรือ
สนับสนุนอาชีพของพวกเขา 

พนักงานหมดไฟ และเลิกให้ค าแนะน าส าหรับ
การปรับปรุง 

 
 
2.3  แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping (VSM))  
 VSM เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการเริ่มต้นวิเคราะห์กระบวนการ โดยท าให้เข้าใจ
ภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) จากมุมมองลูกค้า โดยมุ่งแนวทางการปรับปรุงการไหล
ของทรัพยากรและสารสนเทศ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสามารถท าให้ระบุกิจกรรมไคเซ็นที่จ าเป็น
ส าหรับการขจัดความสูญเปล่า ดังนั้น VSM จึงเป็นแนวทางที่ใช้จ าแนกกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท
คือ กิจกรรมที่เพ่ิมมูลค่า(Value Added (VA)) เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ จนน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กิจกรรมที่ไม่เพ่ิมมูลค่าแต่จ าเป็น
(Necessary but Non Value Added(NNVA)) เป็นความสูญป่าวแต่อาจจ าเป็นต้องยอมให้เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต และกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมมูลค่า (Non Value Added (NVA)) ถือเป็นความสูญเปล่า
และจ าเป็นต้องก าจัดออกไป [11] สามารถแยก Value Added Activities และ Non-Value Added 
โดยใช้หลักเกณฑค์วามสูญเปล่าทั้ง 8 ประเภท ดังตารางที่ 2-2 
 
 
 
ตารางท่ี 2-2 ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ไปในแต่ละขั้นตอน 
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กิจกรรม / มุมมอง  
เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

สิ่งที่มี
คุณค่าเพิ่ม 

(VA) 

สิ่งที่จ าเป็นแต่ไมม่ี
คุณค่าเพิ่ม (NNVA) 

สิ่งที่ไม่มีคุณค่า
เพิ่ม (VA) 

การบริการศูนย์ผิวหนังและเลเซอร ์ 8,026       
1. ลงทะเบียน 137    
    รอติดต่อจุดคัดกรอง 18    
    ผู้ป่วยกรอกประวัต ิ 54    
    เจ้าหนา้ที่สอบถามอาการ 12    
    เจ้าหนา้ที่ลงข้อมูลการลงทะเบียนผูป้่วย 8    
    รอรับ OPD Card  5    
    ผู้ป่วยน า OPD Card ไปยื่นที่ศูนย์ผิวหนัง 40    
2.  ตามแฟม้ประวตั ิ 1,960    
    รอเจ้าหนา้ที่ลงทะเบียนป้อนข้อมูลอย่างละเอียด 20    
    เจ้าหนา้ที่เวชระเบียนตรวจสอบ HN ผู้ป่วย 122    
    เจ้าหนา้ที่ค้นแฟ้มรอ HN จากเจ้าหนา้ที่เวชระเบียน 84    
    เจ้าหนา้ที่ค้นแฟ้มจากขอ้มูลที่ได้รับ 414    
    รอแฟ้มเพือ่จัดเตรียมเอกสารในการตรวจ 194    
    จัดเตรียมเอกสารในการตรวจ 184    
    ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสาร 61    
    ส่งแฟ้มไปยังเจ้าหนา้ที่จัดส่ง 124    
    รอแฟ้มจากเวชระเบียน 115    
    เจ้าหนา้ที่จัดส่งแยกแฟ้มแต่ละแผนกที่จะจัดส่ง 95    
    เจ้าหนา้ที่จัดส่งด าเนินการจัดส่งแฟ้มแต่ละแผนก 547    
3.  พยาบาลคดักรอง 128    
    รอเรียกคัดกรอง 83    
    เรียกวัดความดัน สว่นสูง ชั่งน้ าหนัก สอบถามอาการ 45    
4.  พบแพทย์ตรวจรักษา 479    
    แพทย์ตรวจรักษา 479    
5.  พยาบาลท าหตัถการ 1,850    
    รอแพทย์ป้อนขอ้มูลการท าหัตถการ ในแฟ้มประวัติ 62    
    พยาบาลรอรับแฟ้มจากแพทย์ 65    
    พยาบาลตรวจสอบขอ้มูลการท าหัตถการ 118    
    แจ้งคนไข้ให้ไปช าระค่าบริการ 13    
    พยาบาลจัดเตรียมอุปกรณ์การท าหัตถการ 92    
    ท าหัตถการ 1500    
6.  LAB Test  2156    
    รอแพทย์ป้อนขอ้มูลการรักษา ในแฟม้ประวัติ 195    
    พยาบาลน าผู้ป่วยไปห้องปฏบิัติการ LAB 205    
    รอเรียกตรวจชันสูตร 836    
    ตรวจชันสูตร 920    
7.  แพทย์ตรวจวินิจฉัย 437    
    รอพบแพทย์เพือ่ฟังผลวินิจฉยั 176    
    แพทย์วินิจฉัย 261    
8.  ช าระค่าบริการ 409    
    รอแฟ้มจากห้องยาและใบสรุปค่าใชจ้่าย 124    
    ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรักษา 76    
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    รอช าระค่าบรกิาร 144    
    ช าระค่าบรกิาร 65    
9.  รับยา 470    
    รอแฟ้มจากแพทย ์ 113    
    ป้อนขอ้มูลยาจากแฟ้มที่ได้รับ 115    
    ตรวจสอบความถกูต้องของยา พร้อมพิมพ์ฉลากยา 127    
    รอใบเสร็จการช าระค่าบริการ 61    
    จ่ายยาและอธิบายการใช้ยา 54    
 
 ดังตารางข้างต้นเราจะสามารถแยก Value Added Activities และ Non-Value Added 
Activities ออกจากกันได้ จะพบว่าเวลาส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า ซึ่งเกิน
กว่า 95% ของเวลาทั้งหมดจะถูกใช้ไป และเวลาที่ใช้ส าหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าจะใช้เวลา
ประมาณ 5% เท่านั้น 
 
2.4  การจ าลองสถานการณ์ 
 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นการรวบรวมวิธีการต่างๆท่ีใช้จ าลองสถานการณ์
จริงหรือพฤติกรรมของระบบต่างๆมาไว้บนคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) 
เข้ามาช่วย เพ่ือที่จะศึกษาการไหลของกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมีการเก็บข้อมูล และท าการ
วิเคราะห์หารูปแบบที่ถูกต้องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือปรับปรุงในอนาคต เนื่องจากในการ
ปฏิบัติงานจริงไม่สามารถที่จะท าการทดลองหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานได้จนกว่าจะมองเห็น
ถึงประโยชน์ที่ จะได้รับ อาทิเช่น การขจัดปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายที่เกิดขึ้น ท าให้
กระบวนการผลิตช้าลง ดังนั้นการจ าลองสถานการณ์ (Simulation) จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สภาพ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของระบบ และช่วยหาแนวทางหรือทางเลือก (Scenario) ที่เหมาะสม ก่อน
น าไปใช้กับสถานการณ์หรือการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด 
หรือความล้มเหลวได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และเวลาได้อีกทางด้วย [12] 
 
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  จากการศึกษา สัดส่วนของแพทย์ต่อจ านวนผู้ป่วยในเวลา 08:00 - 17:00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 
30 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเฉลี่ยพบว่า ในเวลาดังกล่าวมีสัดส่วนของแพทย์ต่อจ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยมาก
สุดคือ 1:18 คน ดังนั้น งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้แบ่งประเภทของผู้ป่วยตามแนวทางในการรับการรักษา 
ซึ่งข้ึนอยู่กับความต้องการในการรักษาและความรุนแรงของโรคดังภาพที่ 3-1 เพ่ือใช้ส าหรับการศึกษา
ต่อไป 
  จากแผนภาพพาเรโตพบว่า จ านวนผู้ป่วย 2 ประเภทหลัก คือ 1) ผู้ป่วยประเภทที่มีความ
ต้องการท าหัตถการและกลับบ้าน (V-Beam,  ฉีดสิวกดสิว) 2) ผู้ป่วยประเภทกลับบ้านโดยไม่มี
หัตถการ และผู้ป่วยที่ได้รับการชันสูตรและมีผลวินิจฉัยให้กลับบ้าน (รักษาโรคผิวหนังทั่วไป) ซึ่งมี
จ านวนผู้ป่วยรวมคิดเป็นร้อยละ 33.61ของผู้ป่วยทั้งหมดดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกท าการศึกษา ผู้ป่วย 2 
ประเภทหลักนี้ โดยศึกษาเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วย 2 ประเภทใช้ในระบบการมารับบริการของศูนย์ผิวหนัง
และเลเซอร์ จากปัญหาที่พบในปัจจุบันของกรณีศึกษา คือ เวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่ในระบบนาน ดังนั้น 
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งานวิจัยนี้จึงใช้ผังงานสายธารคุณค่าเพ่ือระบุความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการ และ
จากการศึกษากระบวนการให้บริการในปัจจุบันสามารถสร้างผังงานสายธารคุณค่าได้ดังภาพที่ 3-2 
 

  
 

ภาพที่ 3-1  แผนภาพพาเรโตแสดงจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการในศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์  
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ภาพที่ 3-2  แผนผังสายธารคุณค่าขั้นตอนการให้บริการ ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ สถานะปัจจุบัน
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ภาพที่ 3-3  แผนผังแสดงเหตุและผล ของปัญหาการตามแฟ้มประวัติ 

 
 จากผังสายธารคุณค่าดังภาพที่  3-3 พบว่า กระบวนการที่สูญเปล่า คือการรอพบแพทย์ 
เนื่องจากการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วย ซึ่งมีเวลารอเฉลี่ย 32.67 นาท ี
 ดังนั้นการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาการรอพบแพทย์ เนื่องจากการตามแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วย โดยการสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างแผนผั งเหตุและผล เพ่ือแสดงถึงสาตุ
ต่างๆ ดังภาพที่ 3-2 และน าสาเหตุนั้นไปด าเนินการหาวิธีแก้ไข 
 
4.  การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ 

4.1  การทดสอบความเหมาะสมของการแจกแจงข้อมูล เพ่ือใช้ในการสร้างรูปแบบการจ าลอง
การเข้ารับบริการของผู้ป่วยในรูปแบบปัจจุบัน 

-  การทดสอบความเหมาะสมของการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution)
ของจ านวนผู้มาเข้ารับบริการการรักษาในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้วิธี นอนพาราเมตริของโคลโมโกรอฟ–
สเมอร์นอฟ พบว่าข้อมูลจ านวนผู้มาเข้ารับบริการการรักษามีการแจกแจงแบบ Poisson Distribution 
ตามตารางที ่4-1 

 
ตารางท่ี 4-1 แสดงผลการสรุปการวิเคราะห์การแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution) 

ของจ านวนผู้มาเข้ารับบริการการรักษาในแต่ละช่วงเวลา 
 

ล าดับ ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย (คน) S.D. (คน) การแจกแจง P-value 
1 08.00-09.00 6 3.64 Poisson 0.435 
2 09.01-10.00 10 5.14 Normal 0.125 
3 10.01-11.00 12 4.82 Poisson 0.578 
4 11.01-12.00 13 6.17 Poisson 0.271 
5 12.01-13.00 11 6.11 Poisson 0.115 
6 13.01-14.00 13 6.23 Poisson 0.148 
7 14.01-15.00 10 5.43 Poisson 0.065 
8 15.01-16.00 9 4.52 Poisson 0.429 
9 16.01-17.00 6 3.47 Poisson 0.409 
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-  การทดสอบความเหมาะสมของการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution)
ของเวลาในการให้บริการการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วย โดยใช้วิธี นอนพาราเมตริของโคลโมโกรอฟ–
สเมอร์นอฟ พบว่าข้อมูลเวลาในการให้บริการทุกกระบวนการมีการแจกแจงแบบ  Normal 
Distribution ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี  4-2  

 
ตารางท่ี 4-2 แสดงผลการสรุปการวิเคราะห์การแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution) 

ของเวลาในการให้บริการการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วย 
 

ล าดับ กระบวนการ 
ค่าเฉลี่ย 
(วินาที) 

S.D. 
(วินาที) 

การแจกแจง P-value 

1 เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนตรวจสอบ HN ผู้ป่วย 142.48 22.27 Normal 0.342 
2 เจ้าหน้าท่ีค้นแฟ้มประวัตผิู้ป่วย 498.29 42.76 Normal 0716 
3 การจัดเตรียมเอกสารในการตรวจรักษา 378.14 53.19 Normal 0.239 
4 การจัดส่งแฟ้ม 942.14 329.36 Normal 0.089 

 
 
4.2  แบบจ าลองรูปแบบปัจจุบัน 
 จากการศึกษากระบวนการให้บริการในปัจจุบันของผู้ป่วยทั้ง 2 ประเภท สามารถสร้าง
แบบจ าลองรูปแบบปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Arena 14.70 ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แสดงโมดูลของขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั้งผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาล 

ภาพที่ 4-1  ลักษณะแบบจ าลองกระบวนการให้บริการศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ 
 

 ส่วนที่ 2 แสดงโมดูลของขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่ข้อมูลมาถึงเวชระเบียนจนกระทั้งส่งแฟ้ม
ไปยังศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ 

 
ภาพที่ 4-2  ลักษณะแบบจ าลองกระบวนการให้บริการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วย 
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4.3  การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองสถานการณ์และความสมเหตุสมผลของ
แบบจ าลอง 
 -  การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองสถานการณ์สมมติฐานทางสถิติ T-test เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองสถานการณ์เป็นการทดสอบแบบสองทางกับเวลาในการ
ให้บริการการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วย ณ ระดับนัยส าคัญ 95% 
 
ตารางท่ี 4-3  ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ 
 

ตัวแปรในสถิติการทดสอบ 
ค่าเฉลี่ยจากการเก็บข้อมูล : μ 18.05 
ค่าเฉลี่ยจากแบบจ าลองสถานการณ์ : �̅� 19.95 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 𝑆𝐷 1.61 
จ านวนรอบในการประมวลผล : 𝑛 5 

 
สมมติฐานในการทดสอบ 
 ℋ0 : 𝓊 = 18.05 (เวลาเฉลี่ยของการให้บริการการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ใช้ในระบบจริง
มีค่าเท่ากับเวลาเฉลี่ยของการให้บริการการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วยใช้ในแบบจ าลองสถานการณ์) 

ℋ1 : 𝓊 ≠ 18.05 (เวลาเฉลี่ยของการให้บริการการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วยใช้ในระบบจริงมี
ค่าเท่ากับเวลาเฉลี่ยของการให้บริการการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วยใช้ในแบบจ าลองสถานการณ์) 

ในการทดสอบสมมติฐานสองทาง (Two-sided test) ค่าวิกฤต (critical value) ของ t คือ 
𝑡𝛼

2
,𝑛−1 = 𝑡0.05

2
,5−1

 = 𝑡0.025,4 = 2.78 (จากตารางของการแจกแจงแบบที) ค านวณหาค่าสถิติที่

ใช้ในการทดสอบ (t) จากข้อมูลในตาราง ได้ดังนี้ 𝑡 = 2.65 พบว่า 𝑡 = 2.65 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลักแสดงว่าค่าเฉลี่ยของการให้บริการการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วยใช้ในระบบจริงมีค่าเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยของการให้บริการการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วยใช้ในแบบจ าลองสถานการณ์ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และสามารถน าแบบจ าลองไปพัฒนาต่อได้ 
 
 -  การหาค่าผกผันที่สามารถยอมรับได้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
    ℎ = 2.77 (

1.61

√5
) 

   ℎ = 1.99  
 
 -  การก าหนดจ านวนรอบของการด าเนินการของแบบจ าลองสถานการณ์ (Number of 
Replications) สามารถหาจ านวนรอบที่ต้องการรันได้ดังนี้ 
   𝑛 = 7.71 (

2.58

3.96
) 

 
   𝑛 = 5  
 
4.4 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและจ าลองสถานการณ์ตามรูปแบบที่เสนอ 
 จากการก าหนดแนวทางการปรับปรุงที่ผสมผสานการท างานได้ 7 แนวทาง ดังนี้ 
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 1. แนวทางการปรับปรุงแบบที่ 1 คือ จัดเพ่ิมเครื่องตรวจสอบ HN ผู้ป่วย 1 เครื่อง จาก 1 เครื่อง รวมเป็น 2 
เครื่อง 
 2. แนวทางการปรับปรุงแบบที่ 2 คือ จัดสรรทรัพยากรใหม่ โดยเปลี่ยนหน้าที่การท างาน แต่จ านวนทรัพยากร
เท่าเดิม คือ เพ่ิมเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารในการตรวจรักษา 1 คน และลดจ านวนเจ้าหน้าที่ค้นแฟ้ม 1 คน 
 3. แนวทางการปรับปรุงแบบที่ 3 คือ จัดเพ่ิมเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร 1 คน จาก 3 คน รวมเป็น 4 คน 
 4. แนวทางการปรับปรุงแบบที่ 4 คือ จัดเพ่ิมเครื่องตรวจสอบ HN ผู้ป่วย 1 เครื่อง จาก 1 เครื่อง รวมเป็น 2 
เครื่อง จัดสรรทรัพยากรใหม่ โดยเปลี่ยนหน้าที่การท างาน แต่จ านวนทรัพยากรเท่าเดิม คือ เพ่ิมเจ้าหน้าที่เตรียม
เอกสารในการตรวจรักษา 1 คน จาก 1 คน รวมเป็น 2 คน และลดจ านวนเจ้าหน้าที่ค้นแฟ้ม 1 คน จาก 4 คน รวมเป็น 3 
คน 
 5. แนวทางการปรับปรุงแบบที่ 5 คือ จัดสรรทรัพยากรใหม่ โดยเปลี่ยนหน้าที่การท างาน แต่จ านวนทรัพยากร
เท่าเดิม คือ เพ่ิมเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารในการตรวจรักษา 1 คน จาก 1 คน รวมเป็น 2 คน และลดจ านวนเจ้าหน้าที่ค้น
แฟ้ม 1 คน จาก 4 คน รวมเป็น 3 คน และจัดเพ่ิมเจ้าหน้าที่จักส่งเอกสาร 1 คน จาก 3 คน รวมเป็น 4 คน 
 6. แนวทางการปรับปรุงแบบที่ 6 คือ จัดเพ่ิมเครื่องตรวจสอบ HN ผู้ป่วย 1 เครื่อง จาก 1 เครื่อง รวมเป็น 2 
เครื่อง และจัดเพ่ิมเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร 1 คน จาก 3 คน รวมเป็น 4 คน 
 7. แนวทางการปรับปรุงแบบที่ 7 คือ จัดเพ่ิมเครื่องตรวจสอบ HN ผู้ป่วย 1 เครื่อง จาก 1 เครื่อง รวมเป็น 2 
เครื่อง จัดสรรทรัพยากรใหม่ โดยเปลี่ยนหน้าที่การท างาน แต่จ านวนทรัพยากรเท่าเดิม คือ เพ่ิมเจ้าหน้าที่เตรียม
เอกสารในการตรวจรักษา 1 คน จาก 1 คนรวมเป็น 2 คน และลดจ านวนเจ้าหน้าที่ค้นแฟ้ม 1 คน จาก 4 คน รวมเป็น 3 
คน และจัดเพ่ิมเจ้าหน้าที่จักส่งเอกสาร 1 คน จาก 3 คน รวมเป็น 4 คน 
 
4.5 เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างรูปแบบการท างานในปัจจุบันและรูปแบบที่ปรับปรุง 
 เปรียบเทียบเวลาของการให้บริการการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วยอยู่ในระบบระหว่างข้อมูลจริงและแบบจ าลอง
ตามรูปแบบที่ก าหนด ซึ่งผลการจ าลองกระบวนการให้บริการตามแฟ้มประวัติผู้ป่วย ดังนี้ 
 
ตารางที่  4-4  แสดงรายงานผลการเปรียบเทียบเวลารอคอยรวมในระบบที่ได้จากแบบจ าลองสถานการณ์ จากโปรแกรม 

Arena 
 

 เวลาเฉลี่ยรวมในระบบ 
(นาที) 

เวลาเฉลี่ยรวมในระบบลดลง 
(นาที) 

เปรียบเทียบก่อน–หลังปรับปรุง 
(%) 

ข้อมูลจริง 119.50   
แนวทางที่ 1 112.33 7.17 6.00 
แนวทางที่ 2 78.66 40.84 34.18 
แนวทางที่ 3 119.46 0.04 0.038 
แนวทางที่ 4 96.78 22.72 19.018 
แนวทางที่ 5 54.65 64.85 54.27 
แนวทางที่ 6 101.54 17.96 15.03 
แนวทางที่ 7 50.13 69.367 58.05 
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 จากตารางที่ 4-4 แนวทางที่น าเสนอทั้งหมด 7 แนวทาง เมื่อน ามาปรับปรุงระบบการ
ให้บริการด้วยรอบประมวลผล 5 รอบ เพ่ือให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงแม่นย ามากขึ้น และแสดงว่าระบบ
การท างานของแบบจ าลองสถานการณ์สามารถน าไปใช้แทนระบบจริงได้ พบว่า แนวทางที่ 1 สามารถ
ลดเวลาในการรอแฟ้มประวัติ จาก 119.50 นาที ลดเหลือ 112.33 นาที (ร้อยละ6), แนวทางที่ 2 
สามารถลดเวลาในการรอแฟ้มประวัติ จาก 119.50 นาที ลดเหลือ 78.66 นาที (ร้อยละ34.18),
แนวทางท่ี 3 สามารถลดเวลาในการรอแฟ้มประวัติ จาก 119.50 นาที ลดเหลือ 119.46 นาท ี(ร้อยละ 
0.038), แนวทางที่ 4 สามารถลดเวลาในการรอแฟ้มประวัติ จาก 119.50 นาที ลดเหลือ 96.78 นาที 
(ร้อยละ 19.02), แนวทางที่ 5 สามารถลดเวลาในการรอแฟ้มประวัติ จาก 119.50 นาที ลดเหลือ 
54.65 นาที (ร้อยละ 54.27), แนวทางที่ 6 สามารถลดเวลาในการรอแฟ้มประวัติ จาก 119.50 นาที 
ลดเหลือ 101.54 นาที (ร้อยละ 15.03) และแนวทางที่ 7 สามารถลดเวลาในการรอแฟ้มประวัติ จาก 
119.50 นาที ลดเหลือ 50.13 นาท ี(ร้อยละ 58.05) ตามล าดับ 
 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาโดยใช้เครื่องมือของลีน คือผังงานสายธารคุณค่าสามารถระบุกิจกรรมที่
สูญเปล่าในกระบวนการให้บริการได้ คือ การรอพบแพทย์ เนื่องจากกระบวนการตามแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วยและใช้แผนภาพเหตุและผล เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ 7 แนวทาง 
และใช้การจ าลองสถานการณ์ทดสอบแนวทางการปรับปรุง ซึ่งผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลจริง
และแบบจ าลองตามแนวทางต่างๆ พบว่า แนวทางการปรับปรุงที่ให้ผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพต่ าสุด 
จากการจ าลองสถานการณ์ 2 อันดับ ได้แก่ แนวทางการปรับปรุงที่ 3 (ร้อยละ0.038) และแนวทาง
การปรับปรุงที่ 1 (ร้อยละ6.0) ตามล าดับ ส่วนแนวทางการปรับปรุงที่ที่ให้ผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดจากการจ าลองสถานการณ์ คือแนวทางการปรับปรุงที่  7 และแนวทางการปรับปรุงที่ 5 ซึ่ง
สามารถลดเวลาในการรอแฟ้มประวัติ จาก 119.50 นาที ลดเหลือ 50.13 นาที คิดเป็นร้อยละ 58.05 
และจาก 119.50 นาที ลดเหลือ 54.65 นาที คิดเป็นร้อยละ 54.27 ตามล าดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายการให้บริการของโรงพยาบาล ผู้วิจัยจึงเลือกแนวทางการปรับปรุงที่ 5 คือ จัดสรรทรัพยากร
ใหม่ โดยเปลี่ยนหน้าที่การท างาน แต่จ านวนทรัพยากรเท่าเดิม คือ เพ่ิมเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารในการ
ตรวจรักษา 1 คน จาก 1 คน รวมเป็น 2 คน และลดจ านวนเจ้าหน้าที่ค้นแฟ้ม 1 คน จาก 4 คน รวม
เป็น 3 คน และจัดเพ่ิมเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร 1 คน จาก 3 คน รวมเป็น 4 คน  ซึ่งสามารถน ามาใช้
เพ่ือให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ และกระจายหน้าที่ในการปฏิบัติของพนักงานออกไป  
 แนวทางของการวิจัยในอนาคต นอกจากจะปรับเปลี่ยนตามแนวทางเลือกที่เสนอใน
การศึกษาครั้งนี้แล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ต้นทุนของระบบในแต่ละแนวทางประกอบในการตัดสินใจ 
ซึ่งผู้วิจัยจะมีการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรณีศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญอย่างหนึ่งของฟิล์มบางคือความหนาของฟิล์มเนื่องจากมีสมบัติของ
ฟิล์มหลายด้านที่สัมพันธ์กับความหนา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการวัดความหนาของ
ฟิล์มบางโลหะด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (EDS) ซึ่งเป็นระบบที่ติดตั้ง
ต่อพ่วงอยู่กับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ฟิล์มตัวอย่างในการศึกษาคือฟิล์มบาง
โครเมียม (Cr) ที่เคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริง โครงสร้างผลึก ความหยาบผิว ความหนา โครงสร้างจุลภาค 
และ องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มศึกษาด้วยเทคนิค GA-XRD, AFM, FE-SEM และ EDS ตามล าดับ    
ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีสีเทาเข้ม ผิวเนียนเรียบ มันวาวสะท้อนแสงดี ความหนาของฟิล์ม
อยู่ในช่วง  50.5 - 284.5  nm โดยความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr L จากฟิล์มกับ
ความหนาฟิล์มมีความสัมพันธ์กันแบบเอกซ์โพเนนเชียล ตามสมการ คือ Id = 203.28 (1-e-0.0039 d) 
เมื่อ Id เป็นความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ d ทั้งนี้ความหนา
ของฟิล์มจากเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานในงานวิจัยนี้มีความถูกต้องถึง 97% 
เมื่อเทียบกับความหนาของฟิล์มที่วัดได้จากเทคนิค FE-SEM 
 
ค ำส ำคัญ : ฟิล์มบาง สปัตเตอริง ความหนา เอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน 
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ABSTRACT 
 The important characteristic of thin film is the thickness, due to the fact that 
most of film properties are related to film thickness. The objective of this research 
work is to study the thickness measurement of metal thin film by energy dispersive  
X-ray spectroscopy technique (EDS) which equipped with the scanning electron 
microscope (SEM). The metal thin films of chromium (Cr) have been deposited on glass 
slide and Si substrates by sputtering method. Crystal structure, roughness, thickness, 
microstructure and elemental component of the as-deposited were characterized by 
GA-XRD, AFM, FE-SEM and EDS technique, respectively. The results showed that the 
as-deposited chromium thin films give very bright color of the dark gray, smooth 
surface and highly reflectance. The thickness of films in this study is in the range of   
50.5 - 284.5 nm. The intensity of the characteristic x-ray of Cr L from films are related 
to film thickness in exponential function obeyed the equation of Id = 203.28 (1-e-0.0039 

d) where Id is the intensity of the characteristic x-ray from film thickness d. The thickness 
of films from mathematical models is 97% in agreement with the thickness from FE-
SEM technique. 
 
Keywords: Thin film, Sputtering, Thickness, Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy 
 

บทน า 
 การปรับปรุงผิวของวัสดุเพ่ือให้มีความทนทาน สีสันสวยงาม หรือรวมถึงมีสมบัติตาม
ต้องการเพ่ือการใช้ประโยชน์ในงานอื่น ๆ อาจท าได้หลายวิธี ทั้งนี้แนวทางหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ 
การเคลือบผิววัสดุด้วยสารที่เหมาะสมในลักษณะของชั้นเคลือบที่เรียกว่า ฟิล์มบาง  (Thin Films)  
(Wasa & Hayakawa, 1992)  ทั้งนี้  Bunshah (1994)  ได้ให้ความหมายของฟิล์มบางว่าหมายถึง  
ชั้นของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่จับตัวรวมกันเป็นของแข็งบาง ๆ บนวัสดุรองรับ ทั้งนี้การจ าแนก
ชนิดของฟิล์มยังข้ึนกับลักษณะการใช้งาน โดยฟิล์มบางเป็นการใช้สมบัติเชิงผิว (Surface Properties)  
แต่ถ้าใช้สมบัติเชิงปริมาตร (Bulk Properties) เรียกฟิล์มนั้นว่า ฟิล์มหนา  
 การเคลือบผิวของวัสดุในช่วงแรกภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้วิธีอิเล็กโตรเพลตติง 
(Electroplating) เนื่องจากเป็นวิธีเคลือบที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีราคาถูก และสามารถเคลือบ
ชิ้นงานได้จ านวนมากในแต่ละครั้ง แต่วิธีนี้ต้องใช้สารละลายเคมีจ านวนมากซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงมีการวิจัยและพัฒนาการเคลือบใหม่มาทดแทน คือ  การเคลือบในสุญญากาศ 
(Vacuum Deposition) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดในสุญญากาศและไม่ใช้สารเคมี ชั้นเคลือบที่ได้มี
คุณภาพสูงกว่าชั้นเคลือบจากวิธีอิเล็กโตรเพลตติง โดยวิธีเคลือบในสุญญากาศที่ได้รับความสนใจจาก
นักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม คือ การเคลือบด้วยไอกายภาพ (Physical Vapor Deposition; PVD) 
เนื่องจากการเคลือบวิธีนี้สามารถควบคุมการเกิดชั้นเคลือบได้อย่างแน่นอนเที่ยงตรง ทั้งด้านความหนา
และองค์ประกอบ ชั้นเคลือบที่ได้มีการยึดติดดี อีกทั้งยังสามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท  
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ทั้งโลหะ อโลหะหรือของผสม (พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, 2551)  ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการน าฟิล์มบาง
มาใช้งานต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบบฟิล์มชั้นเดียว (Single Layer) หรือแบบหลายชั้น (Multi-Layer) 
รวมถึงอาจเป็นฟิล์มของสารชนิดเดียว (Single Element) อัลลอยด์ (Alloys) หรือสารประกอบ 
(Compound) ขึ้นกับวัตถุประสงค์และการใช้งาน  โดยสมบัติของฟิล์มบางส่วนใหญ่ขึ้นกับ
ลั กษณะ เฉพาะขอ ง ฟิล์ ม  เ ช่ น  โ ค ร งสร้ า งผลึ ก  (Crystal Structure) โ ค ร งสร้ า ง จุ ลภ าค 
(Microstructure) ความหนา (Thickness) ความหยาบผิว (Roughness) องค์ประกอบทางเคมี 
(Elemental Composition) เป็นต้น  
 ความหนาเป็นลักษณะเฉพาะที่ส าคัญอย่างหนึ่งของฟิล์มบาง เนื่องจากมีสมบัติหลายด้าน
ของฟิล์มบางที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าความหนาของฟิล์ม เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติทางแสง หรือ 
สมบัติทางไฟฟ้า ฯลฯ ดังนั้นความหนาของฟิล์มบางจึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด 
ทั้งนี้ความหนาของฟิล์ม หมายถึง “ระยะตั้งฉากจากจุดใด ๆ บนผิวหน้าของฟิล์มทะลุผ่านเนื้อของ
ฟิล์มไปยังอีกขอบหนึ่งของผิวหน้าฟิล์ม” จากนิยามดังกล่าวถ้าขอบผิวหน้าของฟิล์มบางที่ต้องการวัด
ไม่ขนานหรือไม่ราบเรียบ ความหนาฟิล์มที่ได้จะไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนสูง แต่อย่างไรก็ดี
ฟิล์มบางที่ได้จากการเคลือบในสุญญากาศส่วนใหญ่จะมีผิวหน้าที่ขนานและราบเรียบท าให้ไม่ค่อยมี
ปัญหาในประเด็นนี้มากนัก (Berry, Hall & Harris, 1968)  
 การวัดความหนาของฟิล์มอาจท าได้ทั้ง แบบการวัดระหว่างเคลือบ (in situ method) และ 
การวัดภายหลังการเคลือบ (ex-situ Method) ทั้งนี้ ASTM ได้แบ่งการวัดความหนาของฟิล์มใน 
ASTM B659-90. Standard Guide for Measuring Thickness of Metallic and Inorganic 
Coatings. ออกเป็น 4 กลุ่มหลักคือ (1) การวัดแบบไม่ท าลายชิ้นงาน (Nondestructive Methods)  
(2) การวัดแบบกึ่งท าลายชิ้นงาน (Semidestructive Methods) (3) การวัดแบบท าลายชิ้นงาน 
(Destructive Methods) และ (4) วิธี อ่ืน ๆ (Other Methods) (American Society for Testing 
and Materials, 1997) ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาวิธีวัดความหนาฟิล์มด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น
เช่น เทคนิคเชิงกล เทคนิคทางแม่เหล็กไฟฟ้า เทคนิคทางแสง และ เทคนิคทางรังสี (Piegari & 
Masetti, 1985) แต่ละเทคนิคก็มีข้อดี-ข้อเสียต่างกันไป โดยการเลือกใช้เทคนิคการวัดความหนาฟิล์ม
ขึ้นกับตัวแปรต่าง ๆ เช่น ชนิดของฟิล์ม ระดับความหนา การใช้งาน ความละเอียดที่ต้องการ ซึ่งปกติ
แล้วไม่มีเทคนิคใดท่ีดีที่สุดแต่ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ศึกษาเป็นส าคัญ (Pliskin & Zamin, 1970) 
 ทั้งนี้การวัดความหนาของฟิล์มหลังการเคลือบแบบไม่ท าลายชิ้นงานเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ 
คือ การวัดความหนาฟิล์มด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray Fluorescence Technique; XRF) 
เทคนิคนี้อาศัยแนวคิดว่า ปริมาณอะตอมของธาตุในเนื้อฟิล์มจะเพ่ิมขึ้นตามความหนาของฟิล์ม ทั้งนี้
เมื่อวัดความหนาโดยการฉายรังสีเอกซ์ไปกระตุ้นอะตอมของธาตุในเนื้อฟิล์ม ถ้าฟิล์มตัวอย่างที่
ต้องการวัดมีความหนามาก (อะตอมของธาตุในเนื้อฟิล์มก็จะมาก) ความเข้มของรังสี เอกซ์
ลักษณะเฉพาะ (Characteristic X-ray) ที่ตรวจวัดได้จากฟิล์มก็จะมีค่าเพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน  
(นิรันดร์ วิทิตอนันต์, สุรสิงห์ ไชยคุณ, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, และวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล , 2544) 
อย่างไรก็ดีเทคนิคนี้เหมาะส าหรับฟิล์มที่มีความหนามากในระดับไมโครเมตร  แต่ไม่เหมาะส าหรับ
ฟิล์มบางที่เตรียมได้จากกระบวนการเคลือบด้วยไอกายภาพที่มีความหนาน้อยมากในระดับนาโนเมตร 
เนื่องจากรังสีเอกซ์ที่ใช้เป็นโพรบ (Probe) ในการวัดมีความเข้มสูงมากจนทะลุผ่านชั้นของฟิล์มบางไป
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ยังวัสดุรองรับ (กรณีเทคนิค XRF) ส่งผลให้ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสดุรองรับ 
มีค่าสูงและแตกต่างจากความเข้มของการรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มมากจนไม่สามารถตรวจวัด
รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มได้ อย่างไรก็ดีด้วยหลักการเดียวกันการวัดความหนาของฟิล์มด้วย
เทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy 
Technique; EDS) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากอิเล็กตรอนที่ใช้เป็นโพรบในการ
วิเคราะห์ฟิล์มบางของเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานนั้น มีระดับพลังงานไม่สูง
มากเกินไป เหมาะส าหรับใช้ในการกระตุ้นให้เกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย 
(กรณีนี้คือฟิล์มที่มีความหนาระดับนาโนเมตร) และที่ส าคัญระบบวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคเอกซ์
เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานยังเป็นอุปกรณ์ที่มีติดตั้งอยู่ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) ทั่วไป เทคนิคนี้จึงมีความน่าสนใจในการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการวัดความหนาของฟิล์มบางระดับนาโนเมตรภายหลังการเคลือบแบบไม่ท าลาย
ชิ้นงานได้ (Franquet et al. 2013) 
 บทความวิจัยนี้เป็นรายงานผลการศึกษาเทคนิคการวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะที่มี
ความหนาในระดับนาโนเมตร ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน โดยฟิล์มบาง
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือฟิล์มบางโครเมียม (Cr) ที่มีความหนาระดับนาโนเมตรที่เตรียมจากวิธีสปัตเตอริง  
ซึ่งถูกน าไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD แล้วน าไปวัดความหนาจากเทคนิค FE-SEM 
ส าหรับใช้เป็นค่าอ้างอิง จากนั้นน าฟิล์มบางตัวอย่างที่ทราบความหนาไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS 
เพ่ือให้ได้ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษะเฉพาะซึ่งสัมพันธ์กับความหนาของฟิล์มบางตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา แล้วน าข้อมูลข้างต้นมาสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือหาสมการความสัมพันธ์ของ 
ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะกับความหนาของฟิล์มบางตัวอย่าง สุดท้ายเป็นการทดสอบ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างข้ึนด้วยฟิล์มบางชุดที่ใช้ส าหรับทดสอบ  
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเคลือบฟิล์มบางโลหะด้วยเทคนิคสปัตเตอริง 
 2. เพ่ือพัฒนาเทคนิคการวัดความหนาของฟิล์มบางด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปี 
แบบกระจายพลังงาน  
 

วิธีกำรวิจัย 
 ฟิล์มบางโลหะที่ใช้ในการศึกษานี้คือฟิล์มบางโครเมียม (Cr) ซึ่งเคลือบบนกระจกสไลด์   
และแผ่นซิลิกอนด้วยวิธีสปัตเตอริง จากเครื่องเคลือบในสุญญากาศระบบดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง 
(ภาพที่ 1) ห้องเคลือบมีทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 31.0 cm สูง 31.0 cm คาโทดติดตั้ง
เป้าสารเคลือบ (โครเมียม) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 cm พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง 
การเคลือบใช้แก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ ซึ่งจ่ายเข้าห้องเคลือบผ่านการควบคุมด้วย
เครื่องควบคุมอัตราไหลมวลแก๊สของ MKS รุ่น type247D ระบบเครื่องสูบสุญญากาศประกอบด้วย
เครื่องสูบแบบแพร่ไอมีเครื่องสูบกลโรตารีเป็นเครื่องสูบท้าย ใช้มาตรวัดความดันของ PFEIFFER ซึ่งใช้
ส่วนแสดงผลรุ่น TPG262 และ มาตรวัดความดันชนิด Compact Full Range Gauage รุ่น PKR251 
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ฟิล์มบางโครเมียมในการศึกษามี 2 ชุด ซึ่งเคลือบด้วยเงื่อนไขเดียวกันแต่ใช้เวลาการเคลือบต่างกัน 
สรุปดังตารางที่ 1 โดยฟิล์มบางชุดที่ 1 ใช้สร้างกราฟปรับเทียบและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์   ส่วน
ฟิล์มบางชุดที่ 2 ส าหรับใช้ในการทดสอบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ที่ได้จากฟิล์มบางชุดที่ 1 
 

 

 
(b) 

 
(a) (c) 

 
ภำพที่ 1  เครื่องเคลือบในสุญญากาศ การติดตั้งคาโทดและพลาสมาจากคาโทดขณะเคลือบ  
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ตำรำงท่ี 1  เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมที่ใช้ในงานวิจัย 
 

พำรำมิเตอร์ 
รำยละเอียด 

ฟิล์มบำงชุดที่ 1 ฟิล์มบำงชุดที่ 2 
เป้าสารเคลือบ โครเมียม (Cr)  
วัสดุรองรับ กระจกสไลด์และซิลิกอน 
อุณหภูมิวัสดุรองรับ อุณหภูมิห้อง 
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ 
(cm) 

15 

ความดันพื้น (mbar) 5.0 x 10-5 
ความดันรวม (mbar) 5.0 x 10-3 
อัตราไหลแก๊สอาร์กอน (sccm) 20.0 
กระแสไฟฟ้า (mA) 300 
เวลาเคลือบ (min) 5.0, 10.0, 15.0, 

20.0, 25.0, 30.0 
7.5, 12.5, 17.5, 

22.5, 27.5 
 
 การเตรียมฟิล์มโครเมียมเริ่มจากน าวัสดุรองรับ (กระจกสไลด์และซิลิกอน) เข้าห้องเคลือบ
วางห่างจากเป้าสารเคลือบเท่ากับ 15 cm จากนั้นลดความดันในห้องเคลือบให้ได้ความดันพ้ืนเท่ากับ 
5.0x10-5 mbar จ่ายแก๊สอาร์กอนเข้าห้องเคลือบผ่านเครื่องควบคุมอัตราไหลมวลโดยก าหนดให้
เท่ากับ 20 sccm จากนั้นจ่ายศักย์ไฟฟ้าให้แก่คาโทดจนเกิดโกลว์ดิสชาร์จ (Glow Discharge) โดย
ควบคุมความดันรวมและกระแสสปัตเตอริงให้คงที่เท่ากับ 5.0x10-3 mbar และ 500 mA ตามล าดับ 
ฟิล์มแต่ละชุดเคลือบตามเวลาที่ก าหนด เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มโครเมียมท้ัง 2 ชุด สรุปดังตารางที่ 1 
 ฟิล์มบางที่เคลือบได้น าไปศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง XRD ของ Bruker รุ่น D8 โดยใช้ 
Cu-K ( = 1.54056 Å) เป็นแหล่งก าเนิดรังสีเอกซ์ ตรวจวัดแบบ 2-scan ด้วยมุมตกกระทบเฉียง 
(Grazing Incident Angle) เท่ากับ 2O และสแกนมุม 2 จาก 20O ถึง 80O ส าหรับขนาดผลึก 
(Crystal Size) ค านวณตามสมการของ Scherrer คือ L = k/ cos  เมื่อ L คือขนาดผลึก ,  
k คือค่าคงที่เท่ากับ 0.94,  คือความยาวคลื่นรังสีเอกซ์ ( = 1.54056 Å),  คือความกว้างครึ่งหนึ่ง
ของพีคที่มีค่าความเข้มสูงสุด (FWHM) และ  คือมุมของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ค่าคงที่
แลตทิซหาจากสมการระยะห่างระหว่างระนาบผลึกของโครเมียมซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบ bcc  
ความหยาบผิวศึกษาด้วยเครื่อง AFM ของ SEIKO Instrument รุ่น SPA400 โครงสร้างจุลภาคและ
ความหนาของฟิล์มบางใช้เครื่อง FE-SEM ของ Hitashi รุ่น S-4700 ส่วนองค์ประกอบทางเคมีใช้
ระบบ EDS ของ IXRF systems รุ่น EDS2006 550i Analyzer ซึ่งต่อพ่วงอยู่กับ FE-SEM 
 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ท าได้โดยใช้ค่าความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM 
และค่าความเข้มรังสีลักษณะเฉพาะจากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุดที่ 1 มาสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้ SOLVER ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการค านวณประเภท Linear Programming  
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ซึ่งเป็น Add-Ins ของโปรแกรม EXCEL ในการช่วยหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) จาก
เงื่อนไขท่ีมี ซ่ึงในงานวิจัยนี้คือสมการความสัมพันธ์ของความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบาง
ที่วัดด้วยเทคนิค EDS และความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเอกซ์โพเนนเชียล 
ตามสมการ Id = Is (1-e-d) เมื่อ Id เป็นความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มที่มีความหนา
เท่ากับ d และ Is เป็นความเข้มอ่ิมตัวของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางที่ศึกษา ส่วน  เป็น 
ค่าสัมประสิทธิ์การลดเชิงเส้น 
 สุดท้ายเป็นการทดสอบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น โดยการน าฟิล์มบางชุดที่ 2 
มาวัดค่าความเข้มรั งสีลักษณะเฉพาะด้วย เทคนิค EDS แล้วน าไปแทนค่าในแบบจ าลอง 
ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างจากฟิล์มบางชุดที่ 1 จากนั้นเปรียบเทียบความหนาของฟิล์มบางชุดที่ 2 ที่ได้
จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์กับความหนาที่วัดจากเทคนิค FE-SEM 
 

ผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
กำรเตรียมฟิล์มบำง 
 ฟิล์มบางชุดที่ 1 เป็นฟิล์มส าหรับใช้สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า มีสีเทาเข้ม  ผิว
เนียนเรียบ มันวาวทึบแสงและสะท้อนแสงดี (ภาพที่ 2)  ความหนามีค่าในช่วง 50.5 - 284.5 nm 
ส าหรับโครงสร้างผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบว่า
รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ในการเคลือบ (ภาพที่ 3) 
โดยฟิล์มที่ได้เมื่อใช้เวลาเคลือบในช่วง 5-10 min ยังไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กรณีนี้อาจ
เกิดจากฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างเป็นแบบอสัณฐานหรือฟิล์มมีความหนาน้อยมาก แต่เมื่อใช้เวลา
การเคลือบเพ่ิมขึ้น พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุมประมาณ 44.02O - 44.09O สอดคล้องกับ
รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครเมียมระนาบ (210) ตามฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 89-2392 
ซึ่งมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบบอดี้เซนเตอร์คิวบิก (bcc)  โดยค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางที่เคลือบได้มี
ค่าอยู่ในช่วง 4.5877 – 4.5946 Å  ทั้งนี้พบว่าความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ได้ยังมี 
ค่าเพ่ิมขึ้นตามเวลาการเคลือบอีกด้วย ส าหรับโครงสร้างของฟิล์มโครเมียมที่เคลือบได้เมื่อเวลา 
การเคลือบเพ่ิมขึ้นพบว่า ความหยาบผิวของฟิล์มบางมีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 0.3 nm เป็น 1.3 nm ขณะที่
ขนาดผลึกเพ่ิมข้ึนจาก 32.3 nm เป็น 38.1 nm สรุปดังตารางที่ 2 

 
 

ภำพที่ 2  ลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 1 ส าหรับสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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ภำพที่ 3  รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 1  
 

ตำรำงท่ี 2 ค่าความหนา ความหยาบผิว ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 1 
 

เวลำเคลือบ 
(นำท)ี 

ควำมหนำ 
(nm) 

ควำมหยำบผิว
(nm) 

ขนำดผลึก 
(nm) 

ค่ำคงท่ีแลตทิช 
(Å) 

5.0 50.5 0.3 N/A N/A 
10.0 94.0 0.7 N/A N/A 
15.5 143.0 0.8 32.3 4.5877 
20.0 191.0 1.0 34.9 4.5907 
25.0 232.5 0.9 36.5 4.5897 
30.0 284.5 1.3 38.1 4.5946 

  
 ส าหรับฟิล์มบางชุดที่ 2 ซึ่งเป็นฟิล์มส าหรับใช้ทดสอบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างข้ึน
ในงานวิจัยนี้ พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีสีเทาเข้ม ผิวเนียนเรียบ มันวาว ทึบและสะท้อนแสงดี
เช่นเดียวกับฟิล์มบางชุดที่ 1 (ภาพที่ 4) โดยมีความหนาในช่วง 70.5 - 263.5 nm ในส่วนของ
โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางชุดที่ 2 จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบรูปแบบการเลี้ยวเบน 
รังสีเอกซ์ของฟิล์มที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ในการเคลือบเช่นเดียวกับฟิล์มบางชุดที่ 1 
(ภาพที่ 5) โดยฟิล์มที่ได้เมื่อใช้เวลาเคลือบเท่ากับ 7.5 min ยังไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ซึ่ง
อาจเกิดจากฟิล์มมีโครงสร้างแบบอสัณฐานหรือฟิล์มมีความบางมาก แต่เมื่อเวลาการเคลือบเพ่ิมขึ้น
พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุมประมาณ 44.11O - 44.16O สอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบน
รังสีเอกซ์ของโครเมียมระนาบ (210) ตามฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 89-2392 ซึ่งมีโครงสร้างผลึก
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แบบบอดี้เซนเตอร์คิวบิก (bcc) ค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง 4.5808 – 4.5852 Å 
ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีค่าเพ่ิมขึ้นตามเวลาเคลือบเช่นเดียวกับฟิล์มบางชุดที่ 1 
ทั้งนี้เมื่อเวลาการเคลือบเพ่ิมขึ้นพบว่า ความหยาบผิวของฟิล์มมีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 0.3 nm เป็น 1.3 nm 
ขณะที่ขนาดผลึกเพ่ิมข้ึนจาก 31.7 nm เป็น 37.3 nm สรุปดังตารางที่ 3 
 

 
 
ภำพที่ 4  ลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 2 ส าหรับทดสอบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
 

 
 
ภำพที่ 5  รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 2 
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ตำรำงท่ี 3 ค่าความหนา ความหยาบผิว ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 2 
 

เวลำเคลือบ 
(นำท)ี 

ควำมหนำ 
(nm) 

ควำมหยำบผิว
(nm) 

ขนำดผลึก 
(nm) 

ค่ำคงท่ีแลตทิช 
(Å) 

7.5 70.5 0.5 - - 
12.5 122 0.8 31.7 4.5833 
17.5 165 0.9 33.6 4.5808 
22.5 210 1.0 35.7 4.5823 
27.5 263.5 1.2 37.3 4.5852 

 
กำรวิเครำะห์ฟิล์มบำงด้วยเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจำยพลังงำน 
 เมื่อน าฟิล์มบางชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ไปวิเคราะห์ตรวจวัดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะด้วย
เทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน ได้ผลดังแสดงตารางที่ 4 โดยพบว่าชิ้นงาน
ตัวอย่างซึ่งเป็นฟิล์มบางโครเมียมเคลือบบนแผ่นซิลิกอน มีพีค (Peak) ของ Cr L จากฟิล์มบางและ 
Si K จากซิลิกอนที่ใช้เป็นวัสดุรองรับที่มีความเข้มต่างกัน ภาพที่ 6 เป็นตัวอย่างของฟิล์มบางชุดที่ 1 
ซึ่งมีความหนาเท่ากับ 50.5 nm พบความเข้มของพีค Cr L จากฟิล์มบางมีค่าเท่ากับ 33.73 C/S 
และความเข้มของพีค Si K จากวัสดุรองรับมีค่าเท่ากับ 2,259.87 C/S เมื่อความหนาของฟิล์มเพ่ิม
เป็น 284.5 nm พบว่าความเข้มของพีค Cr L จากฟิล์มบางมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 136.94 C/S ขณะที่
ความเข้มของพีค Si K จากวัสดุรองรับมีค่าลดลงเท่ากับ 343.44 C/S ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงความ
เข้มของพีคจากฟิล์มบางชุดที่ 2 ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับฟิล์มบางชุดที่ 1 ดังแสดงในภาพที่ 7 
 
ตำรำงท่ี 4 ตัวอย่างค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะและความหนาจากเทคนิค FE-SEM 

ของฟิล์มบางชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 
 

ฟิล์มบำงชุดที่ ควำมหนำ 
(nm) 

ควำมเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพำะ (C/S) 
Cr L Si K 

1 
50.5 33.73 2,259.87 
284.5 136.94 343.44 

2 
70.5 49.23 2,049.61 
263.5 128.55 457.75 
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(a) 
 

  
 

(b) 
 

ภำพที่ 6  ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ฟิล์มบางด้วยเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน และ
ความหนาของฟิล์มบางจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางชุดที่ 1 
(a) ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 50.5 nm 
(b) ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 284.5 nm 
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(a) 
 

  
 

(b) 
 

ภำพที่ 7  ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ฟิล์มบางด้วยเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน และ
ความหนาของฟิล์มบางจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางชุดที่ 2 
(a) ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 70.5 nm 
(b) ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 263.5 nm 

กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 
 งานวิจัยนี้สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ 
(Cr L) ของฟิล์มจากเทคนิค EDS และความหนาของฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM มาสร้างแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ได้ดังภาพที่ 8 ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเอกซ์โพเนนเชียล ตามสมการ  Id = Is (1-e-d)     
เมื่อ Id เป็นความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ d และ Is เป็น
ความเข้ม อ่ิมตัวของรังสี เอกซ์ลักษณะเฉพาะ ส่ วน  เป็นค่าสัมประสิทธิ์ การลดเชิง เส้น  
โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้ในงานวิจัยนี้คือ Id = 203.28 (1-e-0.0039 d) ทั้งนี้จากผลการศึกษา
ในภาพที่ 8 พบว่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางมีค่าเพ่ิมขึ้นตามความหนาของ
ฟิล์มบาง โดยในช่วงแรกความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะมีค่าเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วตามความหนา
ของฟิล์ม (ในช่วง 0 – 250 nm) จากนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างช้า ๆ (ในช่วง 250 –1000 nm) จนสุดท้ายค่า
รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะเพ่ิมเข้าสู่ค่าความเข้มอ่ิมตัวในที่สุดเมื่อความหนามากกว่า 1000 nm  
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ภำพที่ 8  กราฟปรับเทียบจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นจากฟิล์มบางชุดที่ 1 

 
กำรทดสอบแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 
 การประเมินความถูกต้องของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวัดค่าความหนาของ
ฟิล์มบางที่มีความหนาในระดับนาโนเมตร ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน 
ในงานวิจัยใช้การเปรียบเทียบค่าความหนาของฟิล์มบางชุดที่ 2 (เคลือบด้วยเงื่อนไขเดียวกับฟิล์มบาง
ชุดที่ 1) โดยน าฟิล์มบางชุดที่ 2 ไปวัดความหนาด้วยเทคนิค  FE-SEM ส าหรับใช้เป็นค่าอ้างอิง  
แล้วน าฟิล์มบางชุดที่ 2 ไปวัดค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิค EDS จากนั้น 
จึงน าค่าความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่ได้ไปแทนในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้พบว่า 
ความหนาของฟิล์มที่ได้จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ มีค่าใกล้เคียงกับ 
ค่าความหนาของฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM ตลอดช่วงความหนาของฟิล์มที่ศึกษา (70 – 260 nm)  
ดังแสดงในตารางที่ 5 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในช่วง 1.1 - 2.8%   
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ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบค่าความหนาที่ได้จากเทคนิค FE-SEM กับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
 

ชิ้นที ่
 

ควำมหนำจำกเทคนิค FE-
SEM  
(nm) 

ควำมหนำจำกแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร ์ 
(nm) 

%Error 
 

1 70.5 71.7 1.7 
2 122.0 123.5 1.3 
3 165.0 166.8 1.1 
4 210.0 204.1 2.8 
5 263.5 258.7 1.8 

 
สรุป 

 ฟิล์มบางโครเมียมถูกเคลือบด้วยเทคนิคสปัตเตอริงบนกระจกสไลด์และซิลิกอนส าหรับใช้
ศึกษาวิธีการวัดความหนาของฟิล์มด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (EDS) 
ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีสีเทาเข้ม ผิวเนียนเรียบ ทึบสะท้อนแสงดี ฟิล์มที่ใช้ในการศึกษามี
ความหนาในอยู่ช่วง  50.5 - 284.5  nm  โครงสร้างผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาในการเคลือบ โดยที่เวลา 5-10 min ฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบอสัณฐานและ
เปลี่ยนเป็นผลึกท่ีระนาบ (210) เมื่อเวลามากกว่า 15 min ค่าคงท่ีแลตทิซของฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าอยู่
ในช่วง 4.5808 – 4.5946 Å ความหยาบผิวและขนาดผลึกของฟิล์มมีค่าเพ่ิมขึ้นตามเวลาที่ใช้เคลือบ 
ทั้งนี้ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบางโครเมียม (Cr L) มีค่าเพ่ิมขึ้นตามความหนา
ของฟิล์มซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วงโดยช่วงแรกความเข้มรังสีที่วัดได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตามความหนา 
จากนั้นเป็นการเพ่ิมอย่างช้าๆ และสุดท้ายเฉพาะเพ่ิมเข้าสู่ค่าความเข้มอ่ิมตัวในที่สุด โดยแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ที่ได้ในงานวิจัยนี้คือ Id = 203.28 (1-e-0.0039 d) เมื่อเปรียบเทียบค่าความหนาฟิล์มที่
ได้จากเทคนิค FE-SEM กับค่าความหนาที่ได้จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นพบว่ามี 
ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 3% 
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บทคัดย่อ 
 ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บ (Web Content Management System : CMS) เป็น
ระบบที่ออกแบบมาเพ่ือให้บริการด้านการพัฒนาและบริหารเว็บไซด์ ท าให้การพัฒนาและบริหารเว็บ
ไซด์เป็นเรื่องง่าย ประหยัดทรัพยากรในการพัฒนา ปัจจุบัน CMS ที่ได้รับความนิยมและใช้งานง่าย คือ 
จูมลา (Joomla) แต่ Joomla ยังไม่มีส่วนเสริม (Component) ส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าชุมชน เพ่ือการแนะน าสินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกันบ่อย ๆ (Association Products) ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงน าเสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบแนะน าสินค้าชุมชน (Community 
Products Recommender System) ด้วยการประยุกต์ใช้จูมลากับส่วนเสริมที่ชื่อ Hikashop และ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ตามแนวคิดการค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ส าหรับ
การขายสินค้าชุมชน (Community Products) กรณีศึกษา ชุมชนบ้านใหม่สันติ ต าบลมะเกลือใหม่ 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ผลการ
ด าเนินงานพบว่า ระบบแนะน าสินค้าชุมชน ช่วยเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินค้าชุมชนกับลูกค้า โดย
สามารถแนะน าสินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกันบ่อย ๆ เมื่อลูกค้าสนใจซื้อสินค้าชิ้นใด ๆ โดยการท างาน
ของระบบจะเป็นการแนะน าสินค้าแบบ Real Time และ Automatic ท าให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 
ค าส าคัญ : การท าเหมืองข้อมูล เว็บแอพพลิเคชั่น ร้านค้าออนไลน์ การซื้อขายสินค้าชุมชน 
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ABSTRACT   
 Web Content Management System (CMS) is web-system designed to simplify, 
create, and automate many aspects of the web’s management. The CMS can uses as 
a platform for development and management of web is easier and save resources. In 
present, there are many CMS used as a tool to develop and manage of web. 
Interestingly, Joomla is a popularly CMS but the Joomla CMS does not include 
components to recommend association products based on behavior of customers. 
Therefore, this paper introduces Community Products Recommendation System (CPRS) 
by applying association rule technique into Joomla with HIkashop. The CPRS is created 
using Banmaisanti Community, Maklurmai District, Nakhonratchasima Province as a case 
study. The goal of this system is to increase the channel of communication and sell 
products between community and customers. Experimental result shows that the 
proposed system can used as a channel to speed up with high accuracy for reach and 
suggest community products. Moreover, the proposed system is real-time and 
automatic recommendation system for community products which causes customer 
convenient and fast to reach products. 
 
Keywords: Data mining, Web Application  e-Commerce  Community Product 
 

บทน า 
 สินค้า OTOP เป็นธุรกิจชุมชนขนาดเล็กที่ยังขาดความเข้มแข็งในการต่อสู้กับธุรกิจขนาด
ใหญ่ ทั้งในประเทศและธุรกิจจากต่างประเทศ จึงท าให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่เพ่ิม
มากขึ้น โดยที่ประเทศในแถบอาเซียนควรให้ความส าคัญกับชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากของธุรกิจใน
ประเทศของตน การเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญา เพ่ือเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ เพ่ือจะสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเองและ
ขยายโอกาส ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น โครงการ‘หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล ที่ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาในการผลิตสินค้าและบริการของชุมชน เพ่ือให้แต่ละ
ชุมชนได้ใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดรายได้จาก
สินค้า OTOP ในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 รายได้จาก OTOP ปี พ.ศ. 2545-2558  
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน (2556) 
 
 จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นแนวโน้มรายได้จาก OTOP ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่อัตราการเติบโต
ลดลง และรัฐบาลปัจจุบันตั้งเป้าหมายว่ารายได้จาก OTOP จะสูงถึง 100,000 ล้านบาท ภายในปี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งถือเป็นรายได้จ านวนมากส าหรับประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรหาแนวทาง
ในการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ธันยมัย  เจียรกุล (2557) ศึกษาและ
ด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC มี
ข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการ OTOP ต้องเร่งพัฒนาสินค้าทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหรือ
บริการให้ได้การยอมรับในระดับสากล โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยีนวัตกรรม 
และพัฒนารูปแบบความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ สร้างการรับรู้ในตราสินค้าของตนเอง 
เพ่ือให้เกิดการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้า แนวโน้มที่ส าคัญในด้านการสื่อสารการตลาดนั้น 
ผู้ประกอบการ OTOP ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการจ าหน่ายสินค้าและบริการของการพัฒนาธุรกิจบนโลกออนไลน์ อาทิ 
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และไลน์ เป็นต้น ท าให้มีการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ต้นทุนต่ า ไม่
จ าเป็นต้องโฆษณาผ่านสื่อ โทรทัศน์ หรือวิทยุที่มีต้นทุนสูง  
 ข้อเสนอแนะของธันยมัย  เจียรกุล (2557) มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสื่อ
อินเตอร์เน็ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้
มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ซึ่งสื่ออินเตอร์เน็ตคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีข้อมูลหลากหลายให้ค้นหา และมี
สิ่งที่น่าสนใจมีประโยชน์มากมายให้ศึกษา เช่น ผู้มีความรู้ความช านาญเรื่องต่างๆ สามารถเผยแพร่
ความรู้ไปยังผู้ที่อยู่ทั่วโลกได้ และยังสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้หลากหลายกว่า
โทรศัพท์ที่สามารถได้ยินแค่เสียง แต่ระบบอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถเห็นหน้าผู้ติดต่อได้ หรือติดต่อผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ที่อยู่คนละซีกโลกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ต่างๆ สามารถท าได้มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่จะโฆษณาได้ตามที่ต้องการและยังสามารถ
สั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย  
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 ปัจจุบันการออกแบบแลพัฒนาเว็บไซด์เพ่ือการซื้อขายและประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน (Community Products) มีการด าเนินการอย่างกว้างขวาง เช่น (1) สุมาลี จันทร์จินดา และ
คณะ (2016) พัฒนาระบบสารสนเทศการซื้อ-ขายสินค้า OTOP (2) ศูนย์จ าหน่ายสินค้าโอทอปเชียงใหม่ 
(2557) พัฒนาเว็บไซด์อีคอมเมิร์ซ ศูนย์จัดแสดง จ าหน่าย และกระจายสินค้าโอทอป จังหวัดเชียงใหม่ 
และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยท าการแบ่งข้อมูลสินค้าโอทอปออกเป็นกลุ่ม ๆ จ านวน 5 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มของใช้ของประดับของที่
ระลึก และ กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดและศูนย์โอทอป สามารถใช้งาน
เว็บไซต์ แก้ไขปรับปรุง เพ่ิมข้อมูลได้เองและดูแลระบบการซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์โอทอป (3) บุษราภรณ์  
มหัทธนชัย (2014) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของต าบลสะลวง อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการพัฒนาโดยภาษา PHP และการจัดการฐานข้อมูล MySQL ผลการวิจัย
พบว่า ระบบสามารถน าไปช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สินค้า  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบแนะน าการซื้อสินค้าชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนบ้านใหม่สันติ ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์และตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า มาช่วย
ในการค้นหาสินค้าที่ควรแนะน าให้กับลูกค้า  
 
การท าเหมืองข้อมูล (Data mining) 
 การท าเหมืองข้อมูล คือ เป็นกระบวนการสกัดความรู้ที่มีประโยชน์จากข้อมูลจ านวนมากที่
ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล คลังข้อมูล หรือแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึง
ข้อมูลได้โดยตรงจากฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแยกประเภท จ าแนกรูปแบบ
และความสัมพันธ์ของข้อมูลในคลังข้อมูล และน าผลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  (Knowledge Discovery) ผลลัพธ์ที่ได้จะมีหลายรูปแบบ 
เช่นอยู่ในรูปแบบของกฎ (Rules) เป็นต้น (Rahman, 2009; Han & Kamber, 2006; เอกสิทธิ์  พัชร
วงศ์ศักดา,  2557) ตัวอย่างการท าเหมืองข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก
ห้างสรรพสินค้าด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลแล้วพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อเบียร์มักจะซื้อผ้าอ้อมด้วย ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ไม่เคยคิดว่ามีความสัมพันธ์กันและไม่เคยรู้มาก่อน ความรู้ที่ได้สามารถน าไปออกโปรโมชั่น
หรือช่วยในการจัดวางชั้นสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตต่อไปได้เช่นเดียวกับ (พนิดา  พานิชกุล และ ณัฐพงษ์  
วารีประเสริ,  2552) ซึ่งอธิบายว่า การค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่เคยมีมาก่อนจน
กลายเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Discovery) เป็นวัตถุประสงค์หลักของการท า
เหมืองข้อมูล   ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกค้นพบนั้นอาจรวมถึงกฎเกณฑ์ (Rules) บางอย่างเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจ และประเมินผลลัพธ์จากการตัดสินใจได้ 
 
ขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูล 
 ขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูลตามแนวทางของ CRISP-DM (Cross-Industry Standard 
Process for Data Mining) เป็นแบบจ าลองการท าเหมืองข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การท าเหมือง
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ข้อมูลในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีลักษณะการท างานประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ดังภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการท างานของ CRISP-DM 
ที่มา: Nicole Leaper (2013), เข้าถึงที่ http://decisionstats.com/tag/kdd/ 
 
 จากภาพที่ 2 การท างานของ CRISP-DM ประกอบด้วย (1) ท าความเข้าใจธุรกิจ (Business 
Understanding) เป็นการท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของธุรกิจและก าหนดวัตถุประสงค์ของการท า
เหมืองข้อมูล (2) ท าความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (3) เตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
การคัดเลือกและท าความสะอาดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม (4) สร้างแบบจ าลอง (Modeling) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล เช่น การค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ การจัด
กลุ่ม การจ าแนกประเภท เป็นต้น (5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์จากโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลว่าครอบคลุมและสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจที่ตั้งไว้ในขั้นตอน
แรกหรือไม่ และ (6) การน าไปใช้ (Deployment) เป็นการน าผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้งาน 
เช่น การท านายพฤติกรรมของลูกค้า การสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เป็นต้น  
 
เทคนิคการค้นหากฏความสัมพันธ์ (Association Rules) 
 การค้นหากฏความสัมพันธ์ (Association Rules) เป็นเทคนิคที่ใช้ค้นพบองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดียวกันเข้าด้วยกัน 
(Discovery) โดยการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งสองชุดหรือมากกว่าสองชุดขึ้นไปจากข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ เพ่ือน าไปวิเคราะห์หรือท านายเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การสั่งซื้อหนังสือของลูกค้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของร้านอเมซอนซึ่งข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกน ามาประมวลผลเพ่ือหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลโดยมีเงื่อนไขในการสร้างความสัมพันธ์คือลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมักจะซื้อหนังสือเล่ม
ใดไปพร้อมกันเสมอ ซึ่งความสัมพันธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้สามารถน าไปใช้คาดเดาเหตุการณ์ได้ว่า ควร
แนะน าหนังสือเล่มใดเพ่ิมเติมให้กับลูกค้ายกตัวอย่างเช่น buys (x, database) -> buys (x, data 
mining) [80%, 60%] หมายความว่าเมื่อซื้อหนังสือ Database แล้วมีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อหนังสือ 
Data Mining ด้วย 60% และลูกค้ามีโอกาสที่จะซื้อทั้งหนังสือ Database และหนังสือ Data Mining
พร้อมกัน 80% เทคนิคการค้นหากฏความสัมพันธ์จากข้อมูลนี้จะใช้หลักการวัดด้วยข้อมูลสองตัว 
(Han, Kamber & Pei, 2006) คือ ค่าสนับสนุน (Support) ซึ่งเป็นค่าร้อยละของการท างานที่กฎ
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สามารถน าไปใช้ได้และมีความถูกต้อง และ ค่าความเชื่อมั่น (Confidence) เป็นจ านวนของเหตุการณ์
ที่กฎถูกต้องโดยสัมพันธ์กับจ านวนของกฏที่สามารถน าไปใช้ได้ 
  
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิคการค้นหากฏความสัมพันธ์ (Association Rules) 
 ระบบแนะน าหนังสือให้กับลูกค้าแบบอัตโนมัติของ Amazon.com ข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด
จะถูกน ามาประมวลผลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เช่น ลูกค้าที่ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งๆ มักจะซื้อ
หนังสือเล่มใดพร้อมกันด้วยเสมอ  ความสัมพันธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้สามารถน าไปใช้คาดเดาได้ว่า
ควรแนะน าหนังสือเล่มใดเพ่ิมเติมให้กับลูกค้า จากการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) น ามาสู่ระบบ
แนะน าสินค้า (Recommender Systems) เป็นระบบที่ถูกน ามาใช้เพ่ือพยายามแนะน าเสนอสินค้า
และบริการที่คาดว่าผู้ใช้น่าจะสนใจหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ และเหมาะส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยอ้างอิงจากสมมุติฐานการเรียนรู้  ข้อมูล
ความชอบหรือความต้องการ ณ ขณะนั้นของผู้ใช้ โดยความส าเร็จในช่วงแรกๆ ของการท าระบบ
แนะน าเกิดมาจากการเจริญเติบโตของธุรกิจทางด้าน E-commerce โดยตัวอย่างของ Applications 
ที่ใช้ระบบแนะน าในการเลือกซื้อหนังสือ ซีดีเพลง หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ เว็บ Amazon.com และ
เว็บ CDNow.com เป็นต้น ระบบแนะน าสินค้า ก็ยังคงต้องการการพัฒนาความสามารถมากกว่านี้ 
เพ่ือที่จะท าให้ระบบสามารถแนะน าสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใช้งานได้
ง่ายขึ้น นลินี โสพัศสถิตย์ (2555) การใช้ระบบแนะน าสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

 
 

ตัวอย่างระบบแนะน าสินค้าของเว็บไซต์ amazon.com 
 

ส่วน A เป็นส่วนท่ีลูกคา้สนใจซ้ือ 

ส่วน B เป็นส่วนท่ีระบบแนะน าใหลู้กคา้สนใจ 
สินคา้ท่ีมกัถูกซ้ือร่วมกนับ่อย ๆ 
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 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการน ากระบวนการท าเหมืองข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์การ
ขาย และส่งเสริมสนับสนุนให้เว็บไซต์สินค้าชุมชน โดยได้สนใจศึกษาการประยุกต์เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูลส าหรับเว็บไซต์สินค้าชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านใหม่สันติ ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการวางแผน และพัฒนาสินค้าชุมชนใน
การจัดการและบูรณาการข้อมูล โดยมีการน ากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association rule 
discovery) มาช่วยในการประเมินการสั่งซื้อ เพ่ือน ามาช่วยในการตัดสินใจส าหรับวางแผน และ
พัฒนาสินค้าชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการข้อมูล และยังสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสามารถวางแผนข้อมูลต่าง ๆ 
ให้กับสินค้าชุมชนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมอันน ามาซึ่งการสร้างรายได้ และช่วยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบแนะน าสินค้าชุมชน (Community 
Products Recommender System) ด้วยการประยุกต์ใช้จูมลากับส่วนเสริมที่ชื่อ Hikashop และ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ตามแนวคิดการค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ส าหรับ
การขายสินค้าชุมชน (Community Products) กรณีศึกษา ชุมชนบ้านใหม่สันติ ต าบลมะเกลือใหม่ 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ผลการ
ด าเนินงานพบว่า ระบบแนะน าสินค้าชุมชน ช่วยเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินค้าชุมชนกับลูกค้า โดย
สามารถแนะน าสินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกันบ่อย ๆ เมื่อลูกค้าสนใจซื้อสินค้าชิ้นใด ๆ โดยการท างาน
ของระบบจะเป็นการแนะน าสินค้าแบบ Real Time และ Automatic  
 การทดสอบระบบจะด าเนินการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างลูกค้าจ านวน 5 รายและท าการ
เปรียบเทียบการใช้งานระบบเดิมที่พัฒนาโดยใช้ Joomla ร่วมกับ Hikashop กับระบบใหม่ที่น าเสนอ
โดยการใช้งาน Joomla ร่วมกับ Hikashop แตเ่พ่ิมส่วนการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าร่วมกันของลูกค้า
ตามแนวคิดของการค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา PHP  
 
วิธีการวิจัย  
1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนด้านการสร้างรายได้ 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยด้วยการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลชุมชน การสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 
จ านวน 5 ท่าน และการสังเกตสภาพแวดล้อมของชุมชน พบว่า ชุนชนบ้านใหม่สันติ ต าบลมะเกลือ
ใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ติดวัดใหม่สันติและอ่างกักเก็บน้ าซับประตู่ โดยชุมชนมี
องค์ประกอบการสร้างรายได้ของชุมชน ประกอบด้วย (1) การเกษตร เช่น ปลูกพันธ์ไม้, ปลูกมะนาว, 
ปลูกต้นเม่า, เลี่ยงหมูหลุม ฯลฯ เน้นการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (2) การผลิตสินค้า SME เช่น ขาย
พันธ์ไม้ น้ าเม่าหมัก, สบู่, น้ ายาล้างจาน, น้ ายาสระผม ยาสีฟันสมุนไพร เป็นต้น (3) วิถีชุมชน ชุมชนมี
การบริหารจัดการชุมชน มีวิถีชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถจัดตั้งกลุ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรและ
สินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ และ (4) วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนพลังของชุมชนในการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ศักยภาพของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ชุมชน
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สามารถสร้างแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต เนื่องจากมีทิวทัศน์สวยงาม อากาศเย็นสบาย เป็นผลมา
จากการอยู่ติดอ่างซับประดู่ ตัวอย่างสภาพแวดล้อมของชุมชนและองค์ประกอบการสร้างรายได้ของ
ชุมชน ผู้วิจัยน าเสนอในรูปของแผนภาพดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4 ตามล าดับ  

 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างทัศนียภาพของชุมชน สินค้าชุมชน และบรรยากาศการผลิตสินค้าชุมชนโดยชุมชน 

 
 

ภาพที่ 4 แผนผังการเชื่อมโยงองค์ประกอบการสร้างรายได้ของชุมชน 
 

2. การจัดเตรียมข้อมูล 
 จากภาพที่ 4 ผู้วิจัยด าเนินการแปลงข้อมูลชุมชนพร้อมกับน าสินค้าของชุมชนมาสร้างเป็นเว็บ
ไซด์แนะน าชุมชน และขายสินค้าชุมชน โดยชุมชนมีข้อมูลสินค้าชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ตารางที่ 1 รายการสินค้าชุมชนที่ใช้ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ซ้ือ-ขายสินค้าชุมชนบ้านใหม่สันติ 
 

ล าดับที่ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ลักษณะของสินค้า ราคา กลุ่มสินค้า 
1 ต้นมะนาว R1 ต้นมะนาวในกระถาง 35 พันธุ์ไม้ 
2 ต้นหม่อน R2 ต้นหม่อนในกระถาง 35 พันธุ์ไม้ 
3 ต้นมะขามหวาน R3 ต้นมะขามหวานในกระถาง 35 พันธุ์ไม้ 
4 ต้นมะยม R4 ต้นมะยมในกระถาง 35 พันธุ์ไม้ 
5 ต้นมะม่วง R5 ต้นมะม่วงในกระถาง 55 พันธุ์ไม้ 
6 เมล็ดพันธุ์ผัก R6 เมล็ดพันธุ์ผักในซองพลาสติก 15 พันธุ์ไม้ 
7 ยาสีฟัน H1 ยาสีฟันสมุนไพร 150 ของใช้ในบ้าน 
8 แชมพูสระผม H2 แชมพูสระผมสมุนไพร 55 ของใช้ในบ้าน 
9 ครีมนวดผม H3 ครีมนวดผมสมุนไพร 55 ของใช้ในบ้าน 
10 น้ ายาล้างจาน H4 น้ ายาล้างจาน 45 ของใช้ในบ้าน 
11 น้ ายาซักผ้า H5 น้ ายาซักผ้า 35 ของใช้ในบ้าน 
12 น้ ายาปรับผ้านุ่ม H6 น้ ายาปรับผ้านุ่ม 35 ของใช้ในบ้าน 
13 ชาใบหม่อน F1 ชาใบหม่อนในห่อพลาสติก 65 สุขภาพ 
14 น้ าลูกหม่อน F2 น้ าลูกหม่อนในขวดแก้ว 35 สุขภาพ 
15 ลูกหม่อน

อบแห้ง 
F3 ลูกหม่อนอบแห้ง บรรจุใน

ถุงพลาสติก 
55 สุขภาพ 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบแนะน าสินค้าชุนชนบ้านใหม่สันติ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบแนะน าสินค้าชุนชนบ้านใหม่สันติ ประกอบด้วย โปรแกรม
ส าเร็จรูป แนวคิดการประยุกต์ใช้การค้นหากฎความสัมพันธ์ ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 3.1 – 3.3 
  3.1 โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนาระบบแนะน าสินค้าชุนชนบ้านใหม่สันติ 
 จากงานวิจัยของ อนันต์ มาลสุขุม และ นิเวศ  จิระวิชิตชัย (2556) และ กฤษณ์  กองแก้ว 
และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (2557) ผู้วิจัยจึงน าโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
แนะน าสินค้าชุนชนบ้านใหม่สันติ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ส่วน Joomla โดยที่ Joomla เป็น
ระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบ Open Source ที่เขียนด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งมี
ข้อดีคือ ฟรี ใช้งานง่าย สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีแม้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม มีฟังก์ชั่น
เสริมส่วนต่าง ๆ จ านวนมาก อัพเดทสม่ าเสมอ รองรับภาษาไทย ระบบสามารถแยกระดับผู้ใช้งานได้ 
เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Administrator) ผู้จัดการเว็บไซต์ (Manager) บรรณาธิการ (Editor) สมาชิกผู้
ลงทะเบียน (Registered) เป็นต้น  และ (2) ส่วน Hikashop เป็นโปรแกรมเสริม (Extension) ที่
ท างานในส่วนร้านค้าออนไลน์   
     3.2 การประยุกต์ใช้แนวคิดการท าเหมืองข้อมูล 
 แนวคิดการค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ในงานวิจัยนี้ใช้แนวทางการนับ
ความถี่การซื้อสินค้าร่วมกันของลูกค้า และน าความถี่นั้นมาเทียบกับค่า Minimum Support ที่
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ก าหนดคือ 0.25 หรือร้อยละ 25 และค่าความเชื่อมั่นที่ 0.65 หรือร้อยละ 65 หากกฎนั้นเกิดขึ้นด้วย
ค่า Minimum Support และ ค่า Minimum Confidence ที่ก าหนด สินค้านั้น ๆ จะถูกน าเสนอ
ให้กับลูกค้าเป็นสินค้าแนะน า 
 ตัวอย่างเช่น  

เมื่อลูกค้า ซื้อ ต้นมะนาว แล้วมักจะซื้อ ยาสีฟันสมุนไพร ร่วมด้วย  
การค านวณค่า support factor(ต้นมะนาว, ยาสีฟันสมุนไพร) = (2/5)*100  = 40% 
การค านวณค่าความเชื่อมั่น confidence factor(ต้นมะนาว, ยาสีฟันสมุนไพร)  
                                   = (2/3)*100 = 66.67% 
เมื่อค่า confidence factor หมายถึง รายการซื้อ ต้นมะนาว ของลูกค้ามีจ านวนทั้งหมด 3 

รายการ (Transaction) และ มีรายการซื้อ ต้นมะนาวร่วมกับยาสีฟันสมุนไพร ร่วมกัน 2 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 66.67 ของรายการซื้อต้นมะนาวทั้งหมด ดังนั้นยาสีฟันสมุนไพรจะถูกแนะน าให้เป็น
สินค้าท่ีลูกค้ามักซ้ือคู่กันให้กับลูกค้าที่สนใจซื้อต้นมะนาว   
3.3 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบแนะน าสินค้าชุนชนบ้านใหม่สันติ 
 สถาปัตยกรรมของระบบแนะน าการซื้อสินค้าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านใหม่สันติ ต าบล
มะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดังแสดงในลักษณะของแผนภาพในภาพที่ 5 โดยการ
ด าเนินงานเริ่มจากการติดตั้ง Joomla ซึ่งเป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ส าเร็จรูป (CMS) เพ่ือใช้
พัฒนาเว็บไซต์ของชุมชนบ้านใหม่สันติ  จากนั้นท าการติดตั้ ง  HikaShop ซึ่ ง เป็นส่ วนสริม 
(Component ) ของจูมล่า สามารถท าให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นด้วย Joomla เป็นเว็บร้านค้าออนไลน์ 
หรือ e-commerce ดังนั้นเว็บไซต์ชุมชนบ้านใหม่สันติจึงเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
รวมถึงเป็นร้านค้าสินค้าชุมชนออนไลน์  
 ทั้งนี้ HikaShop มีระบบแนะน าสินค้าแบบ Random หรือสินค้าที่อยู่ในกลุ่มประเภท
เดียวกัน หรือราคาใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการค้นหาความสัมพันธ์ (Association 
Rules) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของการท าเหมืองข้อมูล โดยการน าข้อมูลจากดาต้าเบส ชื่อตาราง 
hikashop_table ('product_related') และ hikashop_table ('product') มาท าการ  JOIN กัน 
แล้วดึงข้อมูลสินค้าที่มีความสัมพันธ์กันจากการคลิกเลือก ซึ่งระบบจะเก็บพฤติกรรมการเลือกสินค้า 
ร่วมกันในเวลาปัจจุบันของสินค้านั้น มาแสดง เพ่ือเป็นการแนะน าสินค้าให้กับลูกค้าแบบเรียลไทม์ ซึ่ง
เพ่ิมความสามารถให้กับระบบเดิมของ Hikashop เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าสะดวกในการ
เลือกซื้อสินค้ามากข้ึน 
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ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของระบบแนะน าการซื้อสินค้าชุมชน (Community Products 
Recommender System) 

 
 จากภาพที่ 5 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบแนะน าการซื้อสินค้าชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนบ้านใหม่สันติ ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
หลัก คือ (1) ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซด์ e-commerce ออนไลน์ ด้วย Joomla + Hikashop ผลที่ได้
คือเว็บแอพพลิเคชั่นซื้อ-ขายออนไลน์ (2) ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพ่ือประยุกต์ใช้
แนวคิดการค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) และ (3) การออกแบบหน้าเว็บเพ่ือให้
สามารถแนะน าสินค้าให้กับลูกค้า 
3.4 ผลการพัฒนาระบบแนะน าสินค้าชุนชนบ้านใหม่สันติ 
หน้าจอเข้าสู่ระบบของ admin 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอเข้าสู่ระบบของ admin 
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หน้าจอรายการสินค้าชุมชน 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอรายการสินค้าชุมชน 
 

หน้าจอการเพ่ิมรายการสินค้าชุมชน 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอการเพ่ิมรายการสินค้าชุมชน 
 
หน้าจอของระบบ แบ่งออกเป็น หน้าร้านขายสินค้าชุมชน  

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอของระบบสินค้า (หน้าร้านขายสินค้าชุมชน) 
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หน้าจอของระบบ แนะน าการซื้อสินค้าชุมชน (Community Products Recommender System) 
 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอของระบบแนะน าการซื้อสินค้าชุมชน (Community Products Recommender System) 
 

 จากภาพที่  10 แสดงหน้าจอของระบบแนะน าการซื้อสินค้าชุมชน (Community 
Products Recommender System) ซึ่งระบบได้จัดเก็บพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า ร่วมกันในเวลา
ปัจจุบันของสินค้านั้น โดยดึงข้อมูลสินค้าที่มีความสัมพันธ์กัน จากการซื้อสินค้าของลูกค้าก่อนหน้านี้ 
และระบบจะแสดง การแนะน าสินค้าให้กับลูกค้าแบบเรียลไทม์ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้า หรือจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบการท างาน website e-Commerce ของระบบ joomla ที่อิงอาศัย 
HikaShop และ ระบบ Community Products Recommender System พบว่า  
 1) ระบบร้านขายสินค้าของ joomla ระบบเดิมนั้น จะแสดงสินค้าแนะน าในลักษณะ 
random หรือที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือราคาใกล้เคียงกัน เท่านั้น นั่นหมายความว่า joomla + 
hikashop มี ลั กษณะการแนะน า สิ นค้ า แบบ  Static Recommender System ต่ อมา ระบบ 
Community Products Recommender System ได้ท าการประยุกต์ใช้ Data mining ด้านการ
ค้นหากฏความสัมพันธ์ (Association Rules) โดยใช้การเก็บข้อมูลพฤติกรรมของการซื้อสินค้าชุมชน
ของลูกค้าแบบ Real Time ดังนั้น ระบบ Community Products Recommender System มี
ลักษณะเป็น Automatic Recommender System จะแสดงความสัมพันธ์ของสินค้าที่มีการเลือก
ร่วมกันในเวลาปัจจุบันของสินค้านั้นๆ ซึ่งเพ่ิมความสามารถ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเดิมมาก
ขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบแนวคิดและผลการด าเนินงานของ ระบบเดิม และ ระบบใหม่ 
 

Joomla ระบบเดิม Recommender System ระบบใหม่ 
1. แสดงความสมัพันธ์ของสินค้าท่ีอยู่ในกลุ่มเดยีวกัน ด้วย
การก าหนดค่า โดยผู้พัฒนา 

 
 

1. แสดงความสมัพันธ์ของสินค้าท่ีมีการเลือกร่วมกันในเวลา
ปัจจุบันของสินค้านั้นๆ ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมลู 
 

 
 

2. การแนะน าสินคา้เกิดจากการจดักลุ่มหรือ random 
สินค้าโดย joomla (Static) 

 
 
จะแสดงสินค้าชุมชน แบบ random หรือ ในกลุ่มประเภท
เดียวกัน 
 

2. การแนะน าสินคา้เกิดจากพฤตกิรรมของลูกค้า แสดงสิน 
ค้าแบบ (Automatic) 

 
จะแสดงสินค้าชุมชนที่มีความสัมพนัธ์กันจากการคลิกเลือก 
ซึ่งระบบจะเก็บพฤติกรรมการเลือกสินค้า ร่วมกันในเวลา
ปัจจุบันของสินค้านั้น 

3. ระบบแนะน าสินค้า จะเรียงสินค้าตามทีผู่้พัฒนาได้
ก าหนดไว้ Static โดยจะแนะน าตามกลุ่มของสินค้า
ที่มีการก าหนดไว้ในเบื้องต้นของการพัฒนาระบบ 

3. ระบบแนะน าสินค้า จะเรียงสินค้าแบบ Automatic 
หรือที่นิยมเรียกกันว่า Auto Shelf เนื่องจากมีการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าร่วมกันของลูกค้า 
ซึ่งอาจแนะน าข้ามกลุ่มสินค้าได้ 

 
 2) เวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 
 การทดสอบระบบ ผู้วิจัยมีการด าเนินการโดยสุ่มเลือกลูกค้ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 ท่าน ด้วย
การทดลองใช้ระบบทั้ง 2 ระบบ ท าการจับเวลาการค้นหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ผลการท างานดัง
แสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลการทดลองใช้งานระบบเดิมและระบบใหม่ 
 
ล าดับ

ที ่
ระดับการศึกษา/
อายุของผู้ใช้งาน 

เวลาที่ใช้ในการค้นหาสินค้า
บนระบบ 

Joomla+Hikashop 

เวลาที่ใช้ในการค้นหา
สินค้าบนระบบ CPRS 

ระยะเวลาที่
แตกต่าง 

1 ปริญญาตรี/36 10 12 2 
2 ปริญญาตรี/25 12 13 1 
3 ปริญญาตรี/24 20 22 2 
4 ปริญญาโท/31 15 16 1 
5 ปริญญาโท/28 8 11 3 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า การท างานของระบบเดิมและระบบใหม่มีจ านวนไม่แตกต่างกัน หาก

ลูกค้าซื้อสินค้าในกลุ่มเดียวกัน เช่น ซื้อมะม่วงกับมะนาว ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มเดียวกัน แต่หากลูกค้า
ต้องการซื้อสินค้าต่างกลุ่มกัน เช่น ลูกค้าซื้อมะม่วง กับ ยาสีฟันสมุนไพร เวลาจะแตกต่างกัน เนื่องจาก 
ลูกค้าคนอ่ืน ๆ มีการซื้อยาสีฟันสมุนไพรร่วมกับสินค้าอ่ืน ๆ ไว้แล้ว ดังนั้น ยาสีฟันสมุนไพร จึงถูก
แนะน าไว้แล้วกับสินค้าต้นมะม่วง 

อย่างไรก็ตามจากการออกแบบระบบผู้วิจัยมีแนวคิดในการแนะน าสินค้าขายดีแต่อยู่นอกกลุ่ม
ที่ลูกค้าสนใจ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้า เช่น ยาสีฟันสมุนไพร เป็นสินค้าขายดี แต่ลูกค้าส่วน
ใหญ่มักนิยมมาซื้อพันธุ์ไม้ แต่เมื่อมีการแนะน าสินค้าอ่ืนร่วม ลูกค้าก็มักจะซื้อน ากลับไปด้วยเสมอ 
ดังนั้นระบบแนะน าที่น าเสนอในรายงานวิจัยนี้จึงเป็นการแนะน าสินค้าแบบข้ามกลุ่มได้ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 รายงานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบ (Framework) ของการประยุกต์ใช้การ
ค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ในระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บ (Web Content 
Management System : CMS) ส าหรับการขายสินค้าชุมชน (Community Products) ซึ่งการ
พัฒนาด าเนินงานบนระบบการจัดการเนื้อหาเว็บชื่อ จุมลา (Joomla) ผลการด าเนินการวิจัยพบว่า 
ระบบเว็บไซต์ขายสินค้าชุมชนกรณีศึกษา : ชุมชนบ้านใหม่สันติ ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา สามารถแนะน าการซื้อสินค้าของชุมชนให้กับลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ของลูกค้าได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้ลูกค้าทราบถึงสินค้าที่ลูกค้ารายอ่ืน ๆ มักซื้อร่วมกับสินค้าชนิดนั้น ๆ 
การประยุกต์ใช้กฏความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ ณ เวลาปัจจุบัน สามารถจัดการข้อมูลสินค้าที่มี
ความสัมพันธ์กันตามพฤติกรรมของลูกค้า ณ เวลานั้น นอกจากนี้การด าเนินการดังกล่าวยังเป็นการ
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงผลผลิตชุมชน  
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ สามารถน าผลจากการวิจัยชิ้นนี้ไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
กับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เว็บไซต์ขายของ e-commerce หรือสินค้า OTOP และเว็บไซต์ขายของ
ออนไลน์ทั่วไปได้ เพ่ือเป็นประโยชน์และเพ่ิมรายได้ให้กับร้านค้าหรือชุมชนและองค์กร  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

จังหวัดตราด ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 2) ศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 3) ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนา
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 
3 ประเด็น คือ 1) การศึกษาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด ระหว่างปี 
พ.ศ. 2557-2558 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
จังหวัดตราด ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 10 คน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
2) การศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ านวน 12 คน เกี่ยวกับองค์ประกอบของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เพ่ือ
น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยัน 
โดยพิจารณาจากค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื ่อน  3) 
การศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน โดยการสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด 
ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 10 คน 
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เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด ระหว่างปี พ.ศ.2557-2558 

ได้แก่ ปัญหาด้านขยะมูลฝอยมีจ านวนมาก ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาการปล่อย
น้ าเสียลงคูคลองสาธารณะ ปัญหาด้านการจัดการน้ า ปัญหาการแย่งใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมและใช้
อย่างฟุ่มเฟือย ปัญหาการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปัญหามลพิษ
จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว และปัญหาทรัพยากรดินไม่
สมบูรณ์พอส าหรับการปลูกพืชผักเพ่ือบริโภค  

2. องค์ประกอบของคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3) ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 5) การประชาสัมพันธ์
และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( = .096 - .712, CMIN/DF = 
.678 - 1.582, GFI = .992 - .997, RMSEA = .000 - .034) 

3. อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ควรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามองค์ประกอบของคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เพ่ือให้ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
สามารถพัฒนาตนเองและท างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ค าส าคัญ :  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ทสม., คุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน, การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ABSTRACT 
The research aimed to 1) educational natural resources and environmental 

problems of Trat province in 2014-2015, 2) analyze the characteristic of natural 
resources and environmental protection volunteers with confirmatory factor analysis, 
and 3) educational problems and development need of natural resources and 
environmental protection volunteers. This research used mixed method included 
quality and quantity methods was divided into 3 items. Item 1: educational natural 
resources and environmental problems of Trat province in 2014-2015 that contribution 
to environmental conservation and work experience of at least five years 10 people. 
Item 2: analyzing the elements of the characteristics of natural resources and 
environmental protection volunteers. The population of this study consisted of 1,641 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and  5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

377 

natural resources and environmental protection volunteers. The samples were 500 
respondents calculated by the criteria for determining the sample size. The research 
instrument was a 5 rating-scale questionnaire. The data obtained were analyzed by 
confirmatory factor analysis consideration from Chi-square Probability Level () Relative 
Chi- square (CMIN/DF) Goodness of Fit Index (GFI) and Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA). Item 3: educational problems and development need of natural 
resources and environmental protection volunteers. 

The findings were as follows:  
1. The natural resources and environmental problems of Trat province in 

2014-2015 were the problem with a lot of garbage, the problem of encroachment of 
forest resources, the problem of sewage discharge into public canal, water management 
problems, the poaching of resources is unfair and wasteful, the growing problem of 
urban communities, the problem of coastal erosion Pollution from industrial, agricultural 
and tourism operators and the soil is not rich enough to grow vegetables for their own 
consumption. 

2. The characteristic of natural resources and environmental protection 
volunteers consisted of 5 elements: 1) the knowledge related to natural resources and 
the environment, 2) the attitude towards natural resources and the environment, 3) the 
environmental ethics, 4) the participate in the conservation of natural resources and the 
environment, and 5 )  the public relations and transfer of knowledge about natural 
resources and the environment. ( = .096 - .712, CMIN/DF = .678 - 1.582, GFI = .992 - 
.997, RMSEA = .000 - .034) 

3. The natural resources and environmental protection volunteers should be 
developed with the characteristic of natural resources and environmental protection 
volunteers in 5 elements. The natural resources and environmental protection 
volunteers to be able to develop their own work and the conservation of natural 
resources and the environment more effectively. 
 
Keywords:  Natural resources and environmental problems, natural resources and 

environmental protection volunteers,  characteristic of natural resources 
and environmental protection volunteers, development activities the 
characteristic of natural resources and environmental protection volunteers. 
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ความส าคัญของปัญหา 
ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ประชากรชาวโลกเริ่มตระหนักและตื่นตัวว่ามนุษยชาติมีความส าคัญ

เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของโลกใบนี้แทนแนวคิดแบบเดิมที่มองเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงระบบ
หนึ่งตามธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบของมันตามธรรมชาติ 
และเป็นแหล่งทรัพยากรให้เราได้ใช้สอยตามความต้องการ ซึ่งก็หมายความถึงว่าสภาวะด้าน
สิ่งแวดล้อมมีความเป็นสภาวะของโครงข่ายที่สลับซับซ้อนทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  
และการเมือง และรวมถึงระบบชีวภูมินิเวศ (Geo-Biophysical) ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้
เข้าใจอย่างถูกต้องและถ่องแท้จะปราศจากองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไม่ได้  
ชไนเชอร์ (Schleicher) ได้กล่าวไว้ว่า “จริยธรรมของมนุษย์ในแนวใหม่ที่ควรมีต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่
กับพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของมนุษย์และพฤติกรรมที่กระท าเพ่ือตอบสนองตนเอง  
และการกระท าต่อสิ่งแวดล้อม” (Schleicher, 1989 อ้างถึงใน ธงชัย นิลค า, 2555) ต่อมาในปี 1991 
สหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้ให้ความส าคัญต่อประเด็นเรื่องนี้
และจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ห่วงใยโลก: Caring for the Earth และเรียกร้องให้ครูทั่วโลกมี
บทบาทให้การศึกษาและกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักและให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคมที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายจริยธรรมใหม่ที่ควรมีต่อสิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ (ทสม.) จึงเป็นอีกหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการยึดคนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรูปแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในลักษณะการเป็นตัวแทน ผู้น า และเป็นผู้ประสานระหว่างประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเป็นเจ้าของ และได้รับผลประโยชน์ร่วมกันการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในสังคม และเป็นหัวใจเชื่อมโยงการท างานระหว่างภาครัฐกับประชาชนในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อน
ไปได้อย่างราบรื่น โดยภาครัฐจะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนดูแลอ านวยความสะดวกในการด าเนิน ภายใต้
โครงการผู้น าอาสาสมัครพัฒนาสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินงานที่
ผ่านมาเป็นการสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปของการมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอด และตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดให้มีการจัดท า
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ โดยมีการปรับกรอบแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีการระบุถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐ
และประชาชนต่อสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับประชาชนที่เน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นกระบวนการมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางและการเพ่ิมประสิทธิภาพของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2540) 
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โดยหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ได้แก่ การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน 
คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
สร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนรู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและสามารถก าหนดแผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเองได้ รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน หรือชุมชนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชน กับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรอ่ืน 
ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับและแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจน
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 
2558) 

ดังนั้น การที่จะท าให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งเป็น
ผู้น าในการอนุรักษ์ สงวนคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลส าเร็จ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ควรจะต้องมีคุณลักษณะที่ดี มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเป็นผู้น าพาความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษาไปสู่คนเพื่อให้มีทัศนคติ ค่านิยม ทักษะ และพฤติกรรมอย่างเหมาะสมต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจากการสืบค้นของผู้วิจัย ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษา
เกี่ยวกับคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และจาก
ความตั้งมั่นและความพยายามในการสืบค้นของผู้วิจัยเพ่ือให้ได้ทราบถึงคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งมีบทบาทในฐานะผู้น าด้านการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตน ได้ค้นพบจากรายงานเมื่อปี ค.ศ. 1987 ที่ว่าด้วย
เรื่องยุทธศาสตร์ในการฝึกอบรมครูผู้สอนด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  
(UNESCO-UNEP, 1983) โดย วิลค์ และคณะ (Wilke and other, 1987) ที่มีการเสนอคุณลักษณะ
ของครูผู้สอนด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับครูผู้สอนด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในเอกสาร
ของโครงการนวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององค์การ
สหประชาชาติ (UNESCO, 1996) ซึ่งผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์หลักการ แนวคิดข้อเสนอแนะ และศึกษา
เพ่ิมเติมจากการเสนอแนะในคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษามืออาชีพ (วินัย วีระวัฒนานนท์ , 2553) 
และจากวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
ซึ่งได้ศึกษาถึงองค์ประกอบคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษา (ธงชัย นิลค า , 2555) มาเป็นแนวทางใน
การประยุกต์เพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ศึกษาทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม , 2551) มาเป็นฐานความรู้ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
และจากการสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านอนุรักษ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในพ้ืนที่จังหวัดตราด ซึ่งคุณลักษณะของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการ
พัฒนาให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ได้ศึกษาและ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and  5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

380 

เรียนรู้ในบทบาทของตนเองในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกลไกลส าคัญในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อุดมสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด ระหว่างปี พ.ศ.  
2557-2558 

2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ  
1. การศึกษาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด  โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ท าการสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด 
ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์การท างาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 10 คน 
เกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   

2. การศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ านวน 12 คน เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 500 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยัน พิจารณาจากค่าระดับ
ความน่าจะเป็นของไคสแควร์ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง และค่าดัชนีราก
ของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 

3. การศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ท าการสัมภาษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีประสบการณ์การ
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ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 10 คน เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด ระหว่างปี 
พ.ศ. 2557-2558 ประกอบด้วย  

1.1 ปัญาหด้านขยะมูลฝอยมีจ านวนมาก เนื่องจากไม่มีสถานที่จัดเก็บและก าจัดขยะที่มี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 2  

1.2  1.2 ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ครอบครองพ้ืนที่ป่าอย่างผิดกฎหมาย 
ทั้งป่าบกเพ่ือที่อยู่อาศัยและปลูกยางพารา และป่าชายเลนเพ่ือสร้างกิจการร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 21 

1.3 ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงคูคลองสาธารณะ โดยไม่มีการบ าบัดก่อน ส่งผลต่อพืช
สวนของชาวบ้าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และสัตว์น้ าลดจ านวนลง คิดเป็นร้อยละ 13 

1.4 ปัญหาด้านการจัดการน้ า ส่งผลให้เกิดภัยแล้งท าให้มีน้ าใช้ไม่เพียงพอในภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และน้ าท่วมในฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 11 

1.5 ปัญหาการแย่งใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมและใช้อย่างฟุ่มเฟือย ส่งผลให้เกิดการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 11 

1.6 ปัญหาการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง โดยไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะ และมลพิษ คิดเป็นร้อยละ 8 

1.7 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งกัดเซาะปีละหลายร้อยเมตร  คิดเป็นร้อยละ 8 
1.8 ปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 

ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปนเปื้อนจากกิจกรรมมนุษย์อย่างรุนแรง  คิดเป็น
ร้อยละ 5 

1.9 ปัญหาทรัพยากรดินไม่สมบูรณ์ส าหรับการปลูกพืชผักเพ่ือบริโภคคิดเป็น ร้อยละ 3 
2. ผลการศึกษาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) พบว่า คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้   

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มี 8 คุณลักษณะ ได้แก่  

1) มีความรู้ด้านสถานการณ์ปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2) มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยา  
3) มีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  
5) มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
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6) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

7) มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
8) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิดหรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น

ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นเ พ่ือการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวั ง การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 7 คุณลักษณะ ได้แก่  
1) การเป็นผู้ มองการณ์ ไกล มีความคิดและค่านิยมที่ดี เกี่ ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) มีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมและอุทิศตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
4) ยอมรั บและ เห็ นด้ วยกั บแนวทาง ในการน า เอาคู่ มื ออาสาสมั คร พิทั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในหมู่บ้าน  
5) มีความตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้วิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
6) มีความตระหนักรู้ถึงมาตรการจ าเป็นในฐานะประชาชนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม  
7) มีความตระหนักถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมและเห็นว่ากิจกรรมเชิง

วัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม  
องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี 7 คุณลักษณะ ได้แก่  
1) มีภาวะผู้น าในการวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งการประพฤติและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
2) ประกอบอาชี พที่ เ ป็ นมิ ตรกั บสิ่ ง แ วดล้ อม  และพิทั กษ์ รั กษา  และ ฟ้ืน ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านด้วยความซื่อสัตย์  
3) ปฏิบั ติหน้ าที่ ในการ เฝ้ าระวั ง  ตรวจส อบการ เปลี่ ยนแปลงคุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและช่วยจัดการขยะ
ในชุมชน  

4) ช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ  

5) ท ากิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ป่าอาหาร และพืชผักสมุนไพร  
6) ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม และ

ผลงานในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความถูกต้อง  
7) มีจุดยืนของตนเองในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าว

ได้ในกรณี ได้รับข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มี 7 คุณลักษณะ ได้แก่  

1) สร้ า งก ระบวนการมี ส่ ว น ร่ ว ม ให้ ภ าคประชาชน ให้ รู้ ส ภ าพปัญหาด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

3) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาหนทางช่วยลดการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) มี ส่ ว น ร่ ว ม ในการว า งแผนและด า เนิ น ง านด้ านการอนุ รั กษ์  และ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  

5) มีทักษะในการให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานและสถานการณ์ในท้องถิ่นที่แก่อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในการเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

6) ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วน  

7) ร่วมกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การปลูกป่า การลดใช้สารเคมี
ในภาคเกษตรกรรม 

องค์ประกอบที่  5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 8 คุณลักษณะ ได้แก่  

1) มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์  ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้  

2) สามารถท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ด้านสิ่งแวดล้อมได้  
3) สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

จุดประสงค์และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลและรายกลุ่ม  
4) สามารถให้ค าปรึกษา อบรม แนะน า ให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  
5) สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมระดับความสนใจ  
6) มีความสามารถในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  
7) สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วารสาร วิทยุชุมชน หรือเว็บไซต์  
8) มีทักษะในการสื่อความหมาย สร้างเครือข่ายจัดหาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น ด้าน

การอนุรักษ์ป่าชุมชน ด้านการจัดการขยะ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 

3. ผลการศึกษาปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ปัญหาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย   
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1) ขาดความรู้ และทักษะการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 17 
2) ขาดความตระหนักและจิตส านึกต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

คิดเป็นร้อยละ 9 
3) ขาดจริยธรรมในการด าเนินงานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

คิดเป็นร้อยละ 9 
4) ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7  
5) ขาดความรู้ ในด้ านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่สาธารณะชน คิดเป็นร้อยละ 7 
6) ขาดความเป็นตัวตนและไม่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง คิดเป็นร้อยละ 4 
7) ขาดความรู้ความสามารถและทักษะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 4 

8) ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 4 

9) ขาดความรู้พ้ืนฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 2  
4. ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พบว่า ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สอดคล้องกับองค์ประกอบ
คุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  

การพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ควร
มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้ ด้านทักษะการด าเนินงาน 
ด้านความตระหนัก ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการตรวจสอบ ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ และด้านการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความสามารถและทักษะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ความรู้พ้ืนฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ สามารถพัฒนาตนเองและท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ควร

มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความตระหนัก จิตส านึกที่ดี 
และให้ความส าคัญต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริง 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ควร

มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการ
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อนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
สาธารณะชนด้วยข้อมูลที่เป็นจริง รวมทั้งการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ควร

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชน เพ่ือการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการของ
ภาครัฐและเอกชนที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 5 ด้ านการประชาสั ม พันธ์ และการถ่ ายทอดความรู้ เ กี่ ย วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ควร
มุ่งเน้นให้ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับประชาชน ภาครัฐ 
รวมทั้งเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์และเป้าหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเพ่ือศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  

1.1 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด ระหว่างปี พ.ศ. 2557-
2558 ประกอบด้วย ปัญหาทรัพยากรดินไม่สมบูรณ์พอส าหรับการปลูกพืชผักเพ่ือบริโภค ปัญหาด้าน
การจัดการน้ า ส่งผลให้เกิดภัยแล้งท าให้มีน้ าใช้ไม่เพียงพอในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และน้ าท่วมในฤดูฝน ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงคูคลอง
สาธารณะ โดยไม่มีการบ าบัดก่อน ส่งผลต่อพืชสวนของชาวบ้าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และสัตว์น้ าลด
จ านวนลง ปัญหาการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง โดยไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะ และมลพิษ ปัญหาด้านขยะมูลฝอยมีจ านวนมาก เนื่องจากไม่มี
สถานที่จัดเก็บและก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ครอบครอง
พ้ืนที่ป่าอย่างผิดกฎหมาย ทั้งป่าบกเพ่ือที่อยู่อาศัยและปลูกยางพารา และป่าชายเลนเพ่ือสร้างกิจการ
ร้านอาหาร ปัญหาการแย่งใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมและใช้อย่างฟุ่มเฟือย ส่งผลให้เกิดการเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปนเปื้อนจาก
กิจกรรมมนุษย์อย่างรุนแรง และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งสอดคล้องกับสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน (2558) ที่กล่าวถึง ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยว่า การ
พัฒนาที่ผ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สู งมาก และเป็นไปอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ จนมีผลท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เกิดการร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเริ่มส่งผลกระทบ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and  5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

386 

ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในชนบท ที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรเป็นหลักในการยังชีพ ได้แก่ ปัญหา
การท าลายทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ปัญหาการตกตะกอน ปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ า ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน 
ปัญหาการพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินโดยธรรมชาติ ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน 
ปัญหาดินปนเปื้อนสารพิษและสิ่งสกปรก เช่น ขยะจากบ้านเรือน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สารเคมีตกค้างจากการใช้ปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะ
ของที่ดินและไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ที่ดิน เพ่ือการเกษตรกรรมอย่างไม่ถูก
หลักวิชาการ ขาดการบ ารุงรักษาดิน การปล่อยให้ผิวดินปราศจากพืชปกคลุม ท าให้สูญเสียความชุ่ม
ชื้นในดิน การเพาะปลูกที่ท าให้ดินเสีย การใช้ปุ๋ยเคมี และยาก าจัดศัตรูพืช เพ่ือเร่งผลิตผล ท าให้ดิน
เสื่อมคุณภาพ และสารพิษตกค้างอยู่ในดิน ปัญหาการขยายตัวของเมืองที่รุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่
เกษตรกรรม ปัญหาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า เป็นผลให้มีน้ าไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ปัญหาการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารและในทะเล ก่อให้เกิดปัญหาน้ าเสียและดิน
ตะกอน ปัญหาเรื่องฝุ่นและอากาศเป็นพิษ ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าชายเลนก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
แหล่งที่อยู่อาศัย การเพาะพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง การกัดเซาะ และการพังทลายของที่ดินบริเวณชายฝั่ง
และคุณภาพน้ าชายฝั่งท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงตลอดเวลา จนท าให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร รุจิธ ารงกุล (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและกลไกของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย โดยได้กล่าวถึงสภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อมของไทย ได้แก่ ปัญหาที่ดินกับการใช้ที่ดิน ปัญหาแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม 
ปัญหาป่าไม ้ปัญหาน้ า ปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหาทรัพยากร
แร่ ปัญหาพลังงาน ปัญหาการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลและที่ใต้น้ าทะเลเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยวและบริการอ่ืน ๆ เป็นต้น 

1.2 ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประกอบด้วย ควรจัดให้มีการประชุม/อบรม ให้ความรู้ เช่น ดิน น้ า ป่า 
แก่ประชาชน และ ทสม. เพ่ือจะน าไปขยายผลในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควรสร้างจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน เพ่ือให้รู้จักดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ควรมีการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มมวลชน
ต่าง ๆ ในการวางแนวทางปฏิบัติและจัดท ามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ  ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้และเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจตรา ตรวจสอบ 
ก าหนดพ้ืนที่ล่อแหลม เฝ้าระวัง และด าเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืน ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัย ทันปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน และน ามาบังคับใช้ต่อ
ผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด ควรมีการเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหางบประมาณ
ในการสร้างที่กักเก็บน้ าเพ่ือการบริโภคและการเกษตร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ โดยร่วมกับ 
ผู้ประกอบกิจการและท้องถิ่น เพ่ือจัดการขยะอุตสาหกรรม ขยะชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้
ความรู้ด้านการจัดการขยะและสร้างวินัยให้ประชาชน โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง 
เพ่ือลดปริมาณขยะจากต้นทาง (แยกขยะ ขยะเป็นศูนย์) ควรมีการก าจัดขยะเก่า จัดการขยะใหม่ ให้
ถูกสุขลักษณะ โดยการออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติบังคับการทิ้งขยะ ควรให้ความรู้แก่ประชาชนใน
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การจัดการน้ าที่ใช้ในครัวเรือน ก่อนปล่อยทิ้งลงในคูคลองสาธารณะ  ควรบริหารจัดการน้ าเสียจาก
โรงงาน ครัวเรือน ชุมชน ให้ได้มาตรฐาน ก่อนระบายน้ าลงคูคลองสาธารณะ  ส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่อยู่ติดแม่น้ าหรือชายฝั่ง
ทะเล ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยและเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า และควร
สร้างแนวกันคลื่นเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) มีคุณลักษณะ  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเจตคติต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ควรได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าว สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ธงชัย นิลค า (2555) ได้วิจัยการศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมของนิสิต
ในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า 
คุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษามี 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ความสามารถที่เป็น 
นักสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการรับรู้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้การ
ปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม และด้านการรับรู้การจัดเนื้อหาความรู้ทางสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก นอกจากนั้นการทดสอบยืนยัน
องค์ประกอบอยู่ในระดับเหมาะสม และมีการน าทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมเพ่ือใช้ส่งเสริมคุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น
ช่วงเวลาการกระตุ้น ขั้นส่งเสริมช่วงเวลาการชี้น า และขั้นสรุป พบว่า นิสิตในกลุ่มทดลองมี
คุณลักษณะนักสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยรวมและรายองค์ประกอบ (หลังทดลอง 3 สัปดาห์) สูงกว่าเดิม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มุทิตา แพทย์ประทุม  (2549) ที่ได้ศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า รูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่มีความ
เชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน การมีส่วนร่วมที่ส าคัญ  6 
ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 2) การมีส่วนร่วมในวางแผนก าหนดการ
วางแผนงานร่วมกัน 3) การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ 4) การมีส่วนร่วมในการลงทุนในรูปของ
งบประมาณ ทุนทางปัญญา 5) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบเป็นการตรวจสอบผล
การด าเนินงาน และ 6) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นทั้ง
ผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม 

3. การพัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) โดยใช้คู่มือการฝึกอบรม  
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การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) บ้าน 
ห้วงน้ าขาว อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน  30 คน โดยใช้คู่มือการฝึกอบรม พบว่า 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) มีผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมการพัฒนา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการประเมินหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
แสดงให้เห็นว่า คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะส าหรับการน าไปใช้พัฒนาคุณลักษณะของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มงคล หนองแพ (2548) ที่ได้ศึกษาการเสริมสร้างความรู้การมีส่วนร่วมและการพัฒนารูปแบบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านระกาศ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านระกาศ อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 1) ปัญหาสิ่งแวดล้อมคือปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาน้ าในคูคลองเน่า
เสีย กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาจึงต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการ ขาดความร่วมมือ และรูปแบบที่เหมาะสม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา 
คือ การอบรมความรู้การศึกษาดูงานการสาธิตการปฏิบัติกิจกรรมและการติดตามช่วยเหลือและ
เสริมแรง 3) ผลการประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า กลุ่มเป้าหมายของการ
พัฒนามีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนมาก
ขึ้น และรูปแบบของกิจกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีในชุมชน ได้แก่ เกิดกองทุน
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนหนึ่งกองทุนประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา ศิริพงษ์อุทุมพร (2557) ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม มีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ให้มี
ประสิทธิภาพ และ 3) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. ที่มีอายุและการศึกษาต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม และปัญหาการรับรู้ของเครือข่าย ทสม. พบว่า ส่วนใหญ่ไม่รับรู้และไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของ ทสม. ส่วนปัญหาการบริหารจัดการของ ทสม. พบว่า การบริหารงานยังไม่คล่องตัว ขาด
เครือข่ายประสานงาน ขาดบุคคลากรที่มีความรู้และขาด งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 2) การ
พัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พบว่า 
ประสิทธิภาพของรูปแบบเครือข่าย ทสม. ระหว่างการอบรมและหลังการอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ ากับ 86.50/88.00 เครือข่าย ทสม.  ส่ วนใหญ่ เห็นว่ าควรให้มีการจัดอบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้แนะน า
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนวันที่เหมาะสมในการ
ฝึกอบรม 3 วัน มีความต้องการอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3) การพัฒนารูปแบบในการอนุรักษ์ 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ผู้น า
สิ่งแวดล้อมชุมชน จ านวน 30 คน กระบวนการทดลองใช้รูปแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. โดยใช้รูปแบบ ในการทดลอง 4 ก ได้แก่ กรรมการ กติกา  
กิจกรรมและกองทุน 4) การวัดความรู้ของเครือข่าย ทสม. หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เจตคต ิ
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) ควรจัดให้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้ชุมชนเกิดความตระหนัก ให้ความสนใจ และเข้ามา        
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

2. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ให้มีประสิทธิภาพ โดยน าภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้น า
ท้องถิ่นในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีองค์ความรู้ 
งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ส าหรับการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา 

3. ควรท าคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่น าไปใช้ฝึกอบรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรม ตลอดจน 
เนื้อหาวิชา และวัยของผู้อบรม เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่และ
สภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน โดยปรับวิธีการพัฒนาและระยะเวลาให้เหมาะสมกับบริบท 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจัยคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) ในมิติอ่ืน ๆ นอกจากคุณลักษณะ 5 ด้าน เช่น คุณลักษณะด้านกระบวนการคิด ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความสามารถเชิงกลยุทธ์ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

3. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ส าหรับใช้พัฒนากลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น 
นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ข้าราชการ เป็นต้น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีจิตส านึกรัก
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
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การบ าบัดก๊าซจากการอบยางแท่ง STR20 ด้วยระบบดักจับแบบเปียกที่มีการไหลของอากาศที่เข้า
บ าบัดแบบ co-current  

 
TREATMENT OF EXHAUSTED GASES FROM BLOCK RUBBER  

STR20 DRYER BY USING CO-CURRENT FLOW WET SCRUBBER  
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บทคัดย่อ 

 ระบบดักจับแบบเปียกเป็นระบบบ าบัดที่มีการใช้งานในโรงงานยางแท่ง STR20 เพ่ือใช้
บ าบัดก๊าซที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการอบยางแท่ง ระบบดังกล่าวมีหลายรูปแบบ ส าหรับการศึกษานี้
เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดก๊าซที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นในกลุ่มก๊าซจ าพวกกรดไขมันระเหย  
(VFAs) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ของระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow การศึกษามีการเก็บ
ตัวอย่างก๊าซ และตัวอย่างน้ าที่ใช้ดูดซึมทั้งก่อนเข้าและที่ออกจากระบบดักจับแบบเปียก ศึกษานาน 7 
สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ระบบดักจับแบบเปียกดังกล่าวท าให้อุณหภูมิของก๊าซลดลง  6 oC 
ประสิทธิภาพการบ าบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14% และพบว่าระบบฯสามารถบ าบัด
ก๊าซจ าพวกกรดไขมันระเหยในเทอมของ isovaleric acid,  isobutyric acid, valeric acid, butyric 
acid, propionic acid และ acetic acid โดยเฉลี่ยคิดเป็น47%, 46%, 46%, 40%, 39% และ 32% 
ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าน้ าเมื่อใช้ในการดูดซึมก๊าซแล้ว มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 9.3 oC และมีค่า 
VFAs, SCOD, TKN, SS, NH3-N, H2S และ S2- สูงขึ้นกว่าน้ าก่อนเข้าระบบ แสดงให้เห็นถึงการเกิด
การดูดซึมก๊าซทั้งสองที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นโดยระบบดักจับแบบเปียก แต่มีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดค่อนข้างต่ า 

ค าส าคัญ : โรงงานยางแท่ง STR20  ระบบดักจับแบบเปียกที่มีการไหลของอากาศที่เข้าระบบแบบ 
co-current กลิ่นเหม็น  กรดไขมันระเหย 
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ABSTRACT 
Wet scrubber is commonly used to treat obnoxious odor from dryer 

exhausted gases of block rubber STR20 factory.There are several types of wet scrubber. 
This study aims to investigate the treatment efficiency of offensive odor in terms of 
volatile fatty acids (VFAs) and H2S in the co-current flow wet scrubber used in STR20 
factory. The study was conducted by sampling water used as absorbent and gases 
samples both influent and effluent of the wet scrubber. The investigation was 
determined in 7 weeks. The results indicated that wet scrubber temperature decreased 
in 6 oC. The removal efficiency of H2S was in the average value of 14%. The system 
could treat VFAs in terms of isovaleric acid, isobutyric acid, valeric acid, butyric acid, 
propionic acid, and acetic acid in the average values of 47%, 46%, 46%, 40%, 39% and 
32% respectively. In addition, water after used as absorbent, had higher temperature 
with the average of 9.3 oC as well as VFAs, SCOD, TKN, SS, NH3-N, H2S, and S2- 
concentrations were found to be increased more than the influent water. This 
reflected the absorption of obnoxious gases in the reactor, but the efficiency of the 
treatment was observed to be quite low.    
 
Keywords: Block rubber STR20 factory, Co-current flow wet scrubber, Obnoxious gases, 

Volatile fatty acids.   
 

บทน า 
  ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางแท่งเป็นอันดับหนึ่งของโลก (สถาบันวิจัยยาง, 2558) 
ส่วนใหญ่น าไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตยางยานพาหนะ และโรงงานที่ท าการผลิตยางที่ใช้
ในการอุตสาหกรรมปลายน้ าข้างต้นหนึ่งก็คือโรงงานยางแท่ง STR20 ในกระบวนการผลิตยางแท่ง 
STR20 พบว่า มีความจ าเป็นต้องใช้น้ าในกระบวนการผลิตเป็นหลักในทุกขั้นตอนของการล้าง ท า
ความสะอาดวัตถุดิบ เช่น เศษยาง ขี้ยาง และการผลิตยาง STR20 ยังมีการก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากกระบวนการอบยางที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และได้ก่อให้เป็นปัญหาการส่งกลิ่น
เหม็นที่น่ารังเกียจภายในโรงงานและโดยรอบบริเวณโรงงาน จากงานวิจัยของสมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 
และคณะ (2550) ได้รายงานว่าจากการศึกษาการจ าแนกก๊าซที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นสาเหตุ
ของกลิ่นเหม็นในอุตสาหกรรมยางแท่ง STR20 พบว่ามีสารประกอบอินทรีย์ที่จ าแนกได้ถึง 29 ชนิด 
และพบสารอินทรีย์ที่เด่นๆที่มี C เป็นองค์ประกอบ 2 – 5 ตัว ในทุกตัวอย่างก๊าซที่วิเคราะห์ได้แก่ 
กรดอะซิติก (C2H4O2) กรดบิวทิริก (C4H8O2) กรดไฮโซวาเลริก (C5H10O2) และผลจากการศึกษาลักษณะ
น้ าที่ออกจากระบบดักจับแบบเปียกแสดงให้เห็นว่าระบบบ าบัดดังกล่าวอาจมีการเกิดปฏิกิริยาในการ 
ดูดซึมของก๊าซกลุ่มอ่ืนๆด้วย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ และส่งผล
กระทบบริเวณรอบข้างโรงงานและชุมชนใกล้เคียง 
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 อนึ่งระบบบ าบัดกลิ่นที่ทางโรงงานยางแท่ง STR20 มีการใช้งานนั้น พบว่ามีหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งที่เป็น cross flow  หรือ co-current flow และมีทั้งที่ใช้เพียงชุดเดียว หรือใช้ต่อแบบ
อนุกรม และส่วนใหญ่ระบบที่ได้ถูกน าไปใช้งานจริงที่เป็นระบบแบบ co-current flow นั้น มักขาด
ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของระบบในการบ าบัดก๊าซที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในการศึกษาผลที่เกิดขึ้นในการบ าบัดก๊าซจากการอบยางแท่ง STR20 ที่มีกลิ่นเหม็นใน
กลุ่มก๊าซ VFAs, และ H2S ที่บ าบัดด้วยระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow ทั้งนี้คาดหวัง
ผลการวิจัยที่ได้จะได้น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบบ าบัดกลิ่นเหม็นของโรงงานยางแท่ง STR20 
ต่อไปในอนาคตให้มากขึ้นได้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาลักษณะการท างานและการบ ารุ งดูแลรักษาระบบ wet scrubber แบบ  
co-current flow ของโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 
 2. ศึกษาความเข้มข้นของก๊าซที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นใน 2 กลุ่มจากการอบยางแท่ง STR20 
คือ VFAs, และ H2S และศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดของก๊าซดังกล่าวด้วยระบบดักจับแบบเปียก
แบบ co-current flow ที่มีการใช้งานในโรงงาน 
 3. ศึกษาลักษณะของน้ าที่ใช้เป็นสารดูดซึมทั้งก่อนและหลังผ่านระบบดักจับแบบเปียก 
 

วิธีการวิจัย 
1. พิจารณาเลือกและขอความอนุเคราะห์โรงงานเพื่อเข้าท าการศึกษา 

 ได้พิจารณาเลือกโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการใช้ระบบบ าบัด
กลิ่นในลักษณะที่มีการใช้ระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow และพร้อมที่ให้มีการศึกษา 
เพ่ือท าการเก็บตัวอย่างก๊าซและน้ า และข้อมูลประกอบอื่นๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงงานยาง
แท่ง STR20 จ านวน 1 โรงงาน และได้ใช้เพื่อการศึกษาต่อไป  
2. การศึกษาระบบการบ าบัดกลิ่นเหม็นของระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow 
         2.1 การศึกษาลักษณะของระบบ wet scrubber แบบ co-current flow ที่ใช้งาน   

      ได้ท าการศึกษาถึงลักษณะรายละเอียดของระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current 
flow ที่ใช้ศึกษา เช่น ขนาด โครงสร้าง และการใช้ media ที่บรรจุในระบบ อัตราการป้อนก๊าซที่
บ าบัดและน้ าที่ใช้เป็นวัสดุดูดซึม รวมถึงรอบการเดินระบบ ทั้งนี้ศึกษาโดยใช้ข้อมูลของแบบแปลนที่มี
การก่อสร้าง ลักษณะปั๊มอากาศท่ีใช้งานในระบบ รวมทั้งการศึกษาในภาคสนามโดยการตรวจวัดขนาด
ของโครงสร้างระบบ การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าที่ใช้ในระบบด้วยวิธีการประเมินจากปริมาตร
น้ าที่ไหลต่อหน่วยเวลา ที่จุดน้ าไหลออกจากระบบ การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์การควบคุมการ
ท างานของระบบดักจับแบบเปียกจากผู้ควบคุมระบบดังกล่าว   
 2.2 การศึกษาลักษณะน  าที่ใช้เป็นตัวดูดซึม   

      ได้ท าการศึกษาตรวจสอบการท างานของระบบดักจับแบบเปียกดังกล่าว โดยศึกษา
ลักษณะน้ าที่ใช้ในการดูดซึมของระบบดักจับแบบเปียก การศึกษาด าเนินการโดยเก็บตัวอย่างน้ าที่จุด
ก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ (แสดงดังรูปที่ 1) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 สัปดาห์ แล้วน า
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ตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และทางเคมี โดยวิเคราะห์ตัวแปรคุณภาพน้ าจ านวน 13 
พารามิเตอร์ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ค่าซีโอดีละลาย(SCOD) ค่าปริมาณสารแขวนลอย 
(SS) ค่าทีเคเอ็น (TKN) ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3–N) ค่าสารอินทรีย์-ไนโตรเจน (Org-N)  
ค่าฟอสฟอรัส (TP) ค่าซัลเฟต (SO4

2- ) ค่าการน าไฟฟ้า ค่ากรดไขมันระเหย (VFAs) ค่าซัลไฟด์ (S2-) 
และค่า H2S  โดยวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามวิธีของ Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater (APHA, AWWA, and WEF, 2005) นอกจากนี้ได้ท าการวิเคราะห์เพ่ือ
จ าแนก VFAs ในตัวอย่างน้ าและหาค่าความเข้มข้นในเทอมของ acetic acid, propionic acid, 
butyric acid, isobutyric acid, valeric acid, และ isovaleric acid โดยใช้การสกัดด้วย ethyl 
acetate และน าไปลดปริมาตรและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC ต่อไป ตามวิธีที่ระบุโดย Danteravanich, 
et al. (2007)  

2.3 การศึกษาลักษณะก๊าซที่เกิดจากการอบยางและประสิทธิภาพการบ าบัดของระบบ
ดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow ในการก าจัดก๊าซกรดไขมันระเหย (VFAs) และ H2S ที่
เป็นสาเหตุของปัญหากลิ่นเหม็น 

       รูปที่ 1 แสดงถึงจุดเก็บตัวอย่างก๊าซที่เข้าและออกจากระบบดักจับแบบเปียกแบบ  
co-current flow ตัวอย่างก๊าซที่ได้น าไปวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นดังนี้คือ สารอินทรีย์ในเทอมของ 
acetic acid propionic acid butyric acid isobutyric acid valeric acid iso และ  valeric acid 
และ H2S ซึ่งขณะที่เก็บตัวอย่างก๊าซได้ท าการวัดอุณหภูมิของก๊าซด้วย วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซ ได้ท า
การใช้ปั๊มที่ได้ท าการcalibrate ค่าอัตราการไหลของก๊าซด้วยวิธี soap film techniques เพ่ือใช้ดูด
ตัวอย่างก๊าซเพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่เก็บตัวอย่างก๊าซท าการจับเวลาที่ใช้ในการ
เก็บตัวอย่างก๊าซ (ระยะเวลาการเก็บตัวอย่างก๊าซเพ่ือวิเคราะห์ VFAs ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ส่วน
การเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ H2S เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้ปั๊มเก็บอากาศที่มีอัตราการ
ไหลของอากาศที่ 0.5-2 l/min) และในการใช้ตัวอย่างก๊าซเพ่ือวิเคราะห์ค่า VFAs นั้น ได้เก็บตัวอย่าง
ก๊าซโดยใช้ activated carbon เป็นตัวดูดซับและใช้ ethyl acetate เป็นสารสกัด จากนั้นลดปริมาตร
แล้ววิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของก๊าซ acetic acid propionic acid butyric acid isobutyric acid 
valeric acid และ isovaleric acid โดยใช้เครื่อง GC ตามวิธีที่ระบุโดย Danteravanich, et al. 
(2007) ส่วนการศึกษาค่าความเข้มข้นของ  H2S ได้ท าการเก็บตัวอย่างก๊าซโดยใช้สารดูดซึมคือ 
cadmium sulfide  และน าตัวอย่างก๊าซที่เก็บได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นของ H2S ด้วยวิธีการ
ไตรเตรชันตามวิธีการวิเคราะห์ของ Cadmium Sulfide Method ของ Jacobs (1960) ค่าที่ได้น ามา
ค านวณหาค่าความเข้มข้นของก๊าซในเทอม ppmv และน าไปหาประสิทธิภาพการบ าบัดต่อไป 
การศึกษาในขั้นตอนนี้ท าพร้อมกับการศึกษาลักษณะของน้ าที่ใช้เป็นตัวดูดซึม โดยมีการ เก็บตัวอย่าง
ก๊าซประมาณ 3 ครั้ง/สัปดาห์ ตลอดช่วงเวลาประมาณ 7 สัปดาห์ที่ศึกษา  
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รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ าและก๊าซของระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow ของโรงงานที่ศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะของระบบ wet scrubber แบบ co-current flow ที่ใช้ศึกษา และลักษณะการเดินระบบ  
 ระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow ที่ศึกษาเป็นระบบบ าบัดก๊าซที่เกิดจากการ
อบยางแท่ง STR20 โดยเป็นหน่วยบ าบัดกลิ่นชุดแรก เป็นระบบบ าบัดแบบเปียกที่มีลักษณะการไหล
เข้าของก๊าซที่บ าบัดและน้ าที่ใช้เป็นตัวดูดซึมที่มีลักษณะการไหลในทางเดียวกัน โดยมีท่อของจุดรับ
ก๊าซเสียจากการอบยางเข้าระบบดักจับแบบเปียกทางด้านบนของระบบที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 
m. โดยใช้มอเตอร์ดูดก๊าซขนาด 25 Hp ที่มีอัตราการไหลของก๊าซเสียป้อนเข้าระบบที่ 270 m3/min 
และมีท่อของจุดส่งออกก๊าซไปยังระบบดักจับแบบเปียกชุดที่สองทางด้านล่างที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 m. 
ตัวระบบมีความสูงเท่ากับรวมทั้งสิ้น 6.80 m. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวระบบ เท่ากับ 2.40 m. ภายในแบ่งเป็นสอง
ส่วน โดยส่วนบนใช้เป็นบริเวณในการบ าบัดก๊าซซึ่งมีการบรรจุตัวกลาง (media) ประเภท Tellerette ring ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางขนาด 73 mm. ซึ่งท าจากพลาสติก และบริเวณด้านล่างของระบบใช้เป็นพ้ืนที่รับน้ าที่ใช้เป็นตัวดูดซึม
ที่มีขนาดปริมาตร 9.6 m3 ตัวระบบด้านบนมีการติดตั้งท่อส่งน้ าเข้าระบบจ านวน 2 ท่อ โดยใช้ปั๊มน้ า 2 ตัวขนาดตัวละ 
7.5 Hp เพ่ือปั๊มน้ าดูดซึมให้ไหลเข้าทางด้านบนของระบบ โดยผ่านอุปกรณ์หัวกระจายของเหลว (spray nozzles) ท าให้
ก๊าซเสียที่ปล่อยออกจากเตาอบยางไหลเข้าระบบไปสัมผัสกับน้ าที่เป็นตัวดูดซึมแล้วเกิดการดูดซึมของก๊าซเสีย ซึ่งใน
ส่วนของน้ าที่ใช้เป็นตัวดูดซึมนั้นเมื่อไหลออกจากระบบทางด้านล่างแล้ว จะถูกส่งไปเก็บในถังรองรับ
ภายนอกต่อไป และมีการสูบมาใช้ซ้ าในระบบต่อไปในแต่ละรอบสัปดาห์  

ในการการเดินระบบ และการบ ารุงดูแลรักษาระบบดักจับแบบเปียกนั้น พบว่ามีการเดิน
ระบบนาน 18 ชั่วโมง/วัน โดยเริ่มเดินระบบในเวลา 22.00 น. ถึง 16.00 น. และหยุดเดินระบบในช่วง 
16.00 น .- 22.00 น . ของแต่ละวัน  ขณะที่หยุดเดินระบบโรงงานจะมีการถ่ายน้ าที่ ใช้ เป็นตัว 
ดูดซึมในระบบดักจับแบบเปียกทางด้านล่างทิ้งเท่านั้น โดยไม่มีการระบายทิ้งของน้ าในระบบถังรองรับ
น้ าที่ใช้หมุนเวียนส าหรับระบบดักจับแบบเปียก แต่จะมีการสูบน้ าจากคลองและใช้น้ าที่ผ่านการบ าบัด
แล้วของระบบบ าบัดน าเสียของโรงงานมาผสมกันเป็นช่วงๆ  ในขณะที่เดินระบบประจ าวัน อนึ่งการเดินระบบได้มี
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การท างานต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ และจะหยุดเดินระบบทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเมื่อหยุดเดินระบบในวัน
อาทิตย์ ทางโรงงานจะได้มีการเปิดระบบดักจับเปียก เพ่ือน า media มาล้างท าความสะอาดเพ่ือเอาตะกอนที่เกิดขึ้นทิ้ง 
พร้อมมีการเปลี่ยนถ่ายน้ าที่ใช้หมุนเวียนในการระบบดักจับแบบเปียกใหม่ นอกจากนี้จากการตรวจวัดค่าอัตราการไหล
ของน้ าที่ใช้เป็นตัวดูดซึมในระบบดักจับแบบเปียกพบว่ามีค่าในช่วง 93.6-403.2 m3/ชม. หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
201.6 m3/ชม.  
  
2. ลักษณะทางกายภาพและเคมีของตัวดูดซึมทั งก่อนและหลังผ่านระบบดักจับแบบเปียก  
 ดังได้กล่าวข้างต้น ทางโรงงานได้ใช้น้ าเสียหลังบ าบัดแล้วผสมกับน้ าคลองเพ่ือใช้ เป็นตัว 
ดูดซึมในระบบดักจับแบบเปียก ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ าที่ใช้เป็นตัวดูดซึมในระบบดักจับ
แบบเปียกแสดงได้ดังตารางที่1 พบว่าน้ าที่ออกจากระบบดักจับแบบเปียกที่ผ่านการดูดซึมมีค่าความเป็น
กรด-ด่าง โดยเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ าก่อนเข้าระบบ แต่มี อุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 
9.3 oC และพบว่ามีค่าซีโอดีละลาย ปริมาณสารแขวนลอย ทีเคเอ็น แอมโมเนียไนโตรเจน สารอินทรีย์
ไนโตรเจน ค่าการน าไฟฟ้า กรดไขมันระเหย ซัลไฟด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับน้ าก่อนเข้าระบบ (เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยในช่วง 1.3-20 เท่าตัว) โดยพบว่าค่าที่เพ่ิมขึ้นมาก
สุดโดยเฉลี่ยมีดังนี้ คือ ค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ กรดไขมันระเหย และ แอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าเพ่ิมขึ้น
กว่าก่อนเข้าระบบคิดเป็น 20, 6.7 และ 5.4 เท่าตัว แต่กลับพบว่ามีค่าฟอสฟอรัส ค่าซัลเฟตที่ลดลง
เล็กน้อย ดังแสดงค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง ซัลเฟต และ VFAs ของน้ าก่อนเข้าและหลังออก
จากระบบในช่วงเวลาที่ศึกษาในรูปที่ 2 
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะน้ า (ตัวดูดซึม) ก่อนและหลังที่ใช้ในระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow ที่ศึกษา 

พารามิเตอร์ 
น  าที่ใช้เป็นตัวดูดซึม 

ก่อนผ่านระบบดักจับแบบเปียก หลังผ่านระบบดักจับแบบเปียก 
ช่วง ค่าเฉลี่ย+SD ช่วง ค่าเฉลี่ย+SD 

ความเป็นกรด-ด่าง  7.30-7.86 7.55+0.14 7.14-7.89 7.45+0.18 
อุณหภูม ิ(oC) 28.2-29.9 29.2+0.52 30.7-40.4 38.5+2.59 

ซีโอดีละลาย (mg/l) 8-56 32 +13 32-357 143+79 
ปริมาณสารแขวนลอย (mg/l) 6.5-221 31+46 26-221 55+48 

ทีเคเอ็น (mg/l) 5.0-9.7 7.5+1.2 18.5-41.8 31.6+6.6 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l)  0.6-6.0 3.7+1.8 12-29 20+5.9 
ค่าอินทรีย-์ไนโตรเจน  (mg/l) 1.7-6.7 3.5+1.5 0.9-21 11+6.9 

ค่าฟอสฟอรัส (mg/l) 3.8-8.8 6.3+1.6 4-8 6.3+1.2 
ค่าซัลเฟต (mg/l) 6.4-41 29+9.0 7.7-38 26+7.6 

ค่าการน าไฟฟ้า (µS/cm) 322-492 411+43 382-618 525+74 
ค่ากรดไขมันระเหย 

 (mg/l as acetic acid) 
5.7-22 10+4.3 17-244 67+62 

ค่าซัลไฟด์ (mg/l) 2.7-5.7 3.9+1.1 3.3-7.3 5.2+1.2 
H2S (mg/l) 0.02-0.09 0.04+0.02 0.12-1.4 0.81+0.36 
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รูปที่ 2 ค่าอุณหภูมิ VFAs ซัลเฟต และ pH ของน้ าที่ใช้เป็นตัวดูดซึมทีก่่อนและหลังบ าบัดด้วยระบบ
ดักจับแบบเปียกท่ีศึกษา 

 

นอกจากนี้เมื่อน าตัวอย่างน้ าก่อนเข้าและออกจากระบบดักจับแบบเปียกที่ศึกษามา
วิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของ VFAs ในรูป acetic acid propionic acid butyric acid isobutyric 
acid valeric acid และ isovaleric acid พบค่าเฉลี่ยของกรดไขมันทั้ง 6 ชนิด ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่ง
เห็นได้ว่าน้ าหลังออกจากระบบดักจับแบบเปียก จะมีค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของกรดไขมันระเหยทั้ง 
6 ชนิดสูงกว่าน้ าก่อนเข้าระบบ และพบว่า acetic acid มีค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นหลังออกจากระบบ
สูงที่สุด ผลที่ศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการดูดซึมมวลสารของก๊าซที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นถูกดูดซึมโดยน้ า
ในระบบดักจับแบบเปียก 
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ก) น  าก่อนเข้าระบบ                                  ข) น  าหลังออกจากระบบ 
 
รูปที่  3 ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ  acetic acid propionic acid butyric acid isobutyric acid 

valeric acid และ  isovaleric acid ในน้ าที่ใช้ดูดซึมในระบบดักจับแบบเปียกที่ศึกษาทั้ง
ก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ (หน่วย คือ mg/l) 

 
3. ลักษณะของก๊าซที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นใน 2 กลุ่มจากการอบยางแท่ง STR20 (VFAs และ H2S) 
และประสิทธิภาพการบ าบัดของก๊าซด้วยระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow ที่ศึกษา 
 3.1 ลักษณะก๊าซจากการอบยางแท่งSTR20 (ก่อนเข้าระบบดักจับแบบเปียก) และก๊าซ
หลังการบ าบัด 

      จากการศึกษาที่ได้เก็บตัวอย่างก๊าซแล้วน ามาวิเคราะห์พบข้อมูลดังนี้ รูปที่ 4 แสดงค่า
อุณหภูมิของก๊าซก่อนเข้าระบบและหลังออกจากระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow  
ที่ศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าอุณหภูมิของก๊าซจากการอบยางแท่ง STR20 มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 47.5-51.0 oC 
(เฉลี่ยเท่ากับ 48.8 oC) ซึ่งถือเป็นอุณหภูมิที่สูง และเมื่อก๊าซดังกล่าวออกจากระบบจะมีค่าอุณหภูมิที่
ลดลงโดยมีค่าในช่วง 40.0-45.0 oC (เฉลี่ยเท่ากับ 42.8 oC) ซึ่งกล่าวได้ว่าระบบดักจับแบบเปียกท าให้
ก๊าซเสียที่บ าบัดมีอุณหภูมิลดลงโดยเฉลี่ยได้ถึง 6 oC  

 

   
 

รูปที่ 4 อุณหภูมิของก๊าซจากการอบยางแท่ง STR20 (ก่อนเข้าระบบ) และหลังออกจากระบบดักจับ 
แบบเปียกที่ศึกษา 
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ส าหรับความเข้มข้นของก๊าซที่ วิ เคราะห์ ได้ ในเทอม  acetic acid propionic acid 
isobutyric acid butytic acid isovalaric acid และ valaric acid รวมทั้ง H2S ของตัวอย่างก๊าซ
ก่อนเข้าระบบและหลังจากท่ีออกจากระบบบ าบัดแสดงดังในตารางที่ 2  และรูปที่ 5 

ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นของก๊าซในกลุ่ม VFAs, และH2S ในตัวอย่างก๊าซก่อนเข้าระบบและหลัง
ออกจากระบบดักจับแบบเปียกท่ีศึกษา  

  

 ระดับความเข้มข้น (ppmv)  
ก๊าซ ก่อนเข้าระบบ หลังออกจากระบบ 

 ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย 
Acetic acid 0.8-28.6    11.2 0.33-24.6   8.9 
Propionic acid 0.1-8.9    3.9 0.7-4.7    3.5 
Isobutyric acid 0.2-3.4    1.6 0.01-9.1   1.5 
Butyric acid 0.4-41.7   9.9 0.04-14.8   6.3 
Isovaleric acid 1.3- 37.9   7.6 0.47-11.9   2.9 
Valeric acid 0.4-53.6  10.8 0.17-20.2   5.7 
H2S 2.9-6.0  4.9 2.4-6.0  4.3 

 
 
 
 
 
 
 

               

                  

                 ก) ก๊าซก่อนเข้าระบบบ าบัด                        ข) ก๊าซหลังการบ าบัด 

 
รูปที่ 5 ความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซในกลุ่ม VFAs ของก๊าซก่อนและหลังการบ าบัดด้วยระบบดักจับแบบ

เปียกที่ศึกษา (หน่วย ppmv) 
 

ซึ่งพบว่าก๊าซเสียที่ปล่อยออกจากเตาอบยางแท่ง STR20 มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็น
สารประกอบอินทรีย์จ าพวกกรดไขมันระเหยที่มีโมเลกุลต่ าโดยมี C จ านวน 2-5 ตัว และยังพบอีกว่า
ชนิดของก๊าซที่เป็นสารอินทรีย์จ าพวกกรดไขมันระเหยที่มีความเข้มข้นสูงสุดคือ acetic acid 
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รองลงมาคือ valeric acid และ butytic acid ตามล าดับ โดยมีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของแต่ละชนิด
ก๊ าซดั งกล่ า ว ในช่ ว ง  9.9-11.2 ppmv นอกจากนี้ พบปริ มาณความ เข้ มข้น เฉลี่ ยของก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ 4.9 ppmv อย่างไรก็ตามเมื่อก๊าซดังกล่าวถูกบ าบัดด้วยระบบดักจับแบบ
เปียกแล้วจะมีค่าความเข้มข้นลดลงดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 2 และรูปที่ 5 

 
3.2 ประสิทธิภาพการบ าบัดก๊าซ 
     จากข้อมูลของค่าความเข้มข้นในตัวอย่างก๊าซที่ศึกษาทั้งก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ

ดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow สามารถค านวณประสิทธิภาพการบ าบัดโดยเฉลี่ยของก๊าซที่
ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ดังแสดงข้อมูลในรูปที่  6 ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบดักจับแบบเปียกแบบ  
co-current flow ที่ศึกษามีความสามารถในการบ าบัดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นจากการอบยางแท่ง  STR20 
ด้วยประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่ า โดยมีประสิทธิภาพการบ าบัดโดยเฉลี่ยของก๊าซในกลุ่ม VFAs ได้ในช่วง 
32-47% เท่านั้น และพบว่าประสิทธิภาพการบ าบัดโดยเฉลี่ยของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มีเพียง 14% 
ซึ่งน้อยกว่าในกลุ่มก๊าซ VFAs  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการบ าบัดก๊าซ VFAs และ NH3 ในก๊าซจากการอบยางแท่ง STR20 
ด้วยระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current flow 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 โรงงานผลิตยางแท่ง STR20 มีประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมหลักที่ส าคัญคือปัญหา 
กลิ่นเหม็น ซึ่งก๊าซที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นหลัก ๆ ได้แก่ ก๊าซในกลุ่ม VFAs ที่มี C ประกอบจ านวน 2-5 
ตั ว  ซึ่ ง ได้ แก่  acetic acid propionic acid isobutyric acid butytic acid isovalaric acid และ 
valaric acid รวมทั้งก๊าซ H2S ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ตรวจพบก๊าซดังกล่าวในตัวอย่างก๊าซที่ออกจากการ
อบยาง และพบความเข้มข้นโดยเฉลี่ยของก๊าซ acetic acid สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของจรัญ 
บุญกาญจน์ และคณะ (2553) และสมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ และคณะ (2550)ที่ระบุว่าองค์ประกอบทาง
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เคมีของก๊าซเสียที่ปล่อยออกจากเตาอบยางแท่ง  STR20 ซึ่ งวิ เคราะห์ โดยใช้  GC-MS จาก 
chromatogram พบว่าก๊าซเสียที่ปล่อยออกจากเตาอบยางมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นสารประกอบ
อินทรีย์จ าพวกกรดไขมันระเหยที่มีโมเลกุลต่ า ที่มี C เป็นองค์ประกอบในช่วง C2-C5 คือ acetic acid 
propionic acid isobutyric acid butytic acid isovaleric acid และ valeric acid และยังพบอีก
ว่าองค์ประกอบทางเคมีที่เด่นชัดในก๊าซเสียที่ระบายออกจากที่อบยาง คือ acetic acid และเมื่อผ่าน
ระบบดักจับแบบเปียกแบบ co-current  flow ที่ทางโรงงานได้ใช้งานพบว่ามีประสิทธิภาพการบ าบัด
ที่ค่อนข้างต่ าโดยพบค่าเฉลี่ยการบ าบัดก๊าซในกลุ่ม VFAs และ H2S ที่ต่ ากว่า 50% และพบ
ประสิทธิภาพการบ าบัดก๊าซในกลุ่ม VFAs มีค่าสูงกว่า H2S ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการบ าบัดก๊าซ
ดังกล่าวด้วยระบบดักจับแบบเปียกที่เป็นแบบ cross flow ดังที่มีการรายงานโดยสมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 
และคณะ (2550) ที่ระบุว่ามีประสิทธิภาพการบ าบัดก๊าซ acetic acid propionic acid isobutyric 
acid butytic acid isovaleric acid และ valeric acid ของก๊าซเสียจากการอบยางแท่ง STR20 มีค่า
อยู่ในช่วง 35-41% 100% 100% 19-100% และ 24-27% ตามล าดับ พบว่ามีความใกล้เคียงกัน 
และการศึกษาครั้งนี้ก็ให้ผลที่ไม่แตกต่างจากการรายงานประสิทธิภาพการบ าบัดก๊าซเสียของโรงงาน
ยางแท่ง STR20 ที่ใช้น้ าเป็นสารดูดซึมของ จรัญ บุญกาญจน์ และคณะ (2553) ที่พบว่าสามารถบ าบัด
ก๊าซ VFAsได้เพียง 30% อย่างไรก็ตามระดับความเข้มข้นของก๊าซหลังการบ าบัดด้วยระบบดักจับแบบ
เปียกแล้ว ยังมีค่าที่สูงกว่าค่า order threshold ซึ่งเป็นค่าที่ท าให้เกิดการรับรู้กลิ่นได้ (ค่า order 
threshold ขอ ง  acetic acid, propionic acid, isobutyric acid, butytic acid, isovaleric acid, 
valeric acid  และ H2S มีค่าเท่ากับ 0.006, 0.0057, 0.0015, 0.0001, 0.000078, 0.000037 และ 
0.00041 ppm ตามล าดับ)(Nagata, 1993)  จึงกล่าวได้ว่าแม้ผ่านระบบดักแบบเปียกแล้ว ก็ยังท าให้
ได้กลิ่นเหม็นจากก๊าซดังกล่าวได้ จ าเป็นต้องมีการบ าบัดเพิ่มเติมต่อไป  

อนึ่งจากผลการศึกษาของตัวอย่างก๊าซทั้งก่อนเข้าและออกจากระบบดักจับแบบเปียก 
พบว่าเกิดการบ าบัดก๊าซที่ท าให้เกิดกลิ่น และผลนี้สอดคล้องกับข้อมูลของน้ าที่ได้น าไปใช้ในการดูดซึม
ก๊าซในระบบดักจับแบบเปียก กล่าวคือลักษณะน้ าที่ผ่านระบบดักจับแบบเปียกที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ 
พบว่ามีค่าอุณหภูมิ SCOD  VFAs  และ H2S ที่สูงมากกว่าน้ าก่อนเข้าระบบ แสดงให้เห็นการ
เกิดปฏิกิริยาการดูดซึมโดยน้ าในระบบดักจับแบบเปียก โดยมีการถ่ายโอนมวลของก๊าซที่ท าให้เกิด
กลิ่นสู่น้ าที่ใช้เป็นตัวดูดซึม  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่าน้ าที่ผ่านระบบดักจับแบบ
เปียกมีค่า NH3-N ที่สูงมากกว่าน้ าก่อนเข้าระบบ แสดงให้เห็นว่าก๊าซที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการอบ
ยางน่าจะเป็นก๊าซ NH3 ด้วย ซึ่งควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะน้ าที่ออก
จากระบบดักจับแบบเปียกที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้กับที่มีการรายงานในอดีต พบว่ามีค่าใกล้เคียง 
ดังที่มีการรายงานโดย สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ และคณะ (2550) ซึ่งได้รายงานว่าน้ าที่ผ่านการบ าบัด
กลิ่นของระบบบ าบัดแบบดักจับแบบเปียกจะมีค่า pH ในช่วง 7.14-7.89 (เฉลี่ยเท่ากับ 7.76) มีค่า
อุณหภูมิในช่วง 39.0-43.3 องศาเซลเซียส (เฉลี่ยเท่ากับ 40.8 องศาเซลเซียส) มีค่าทีเคเอ็น (TKN) 
ในช่วง 8-82 มก./ล. (เฉลี่ยเท่ากับ 43 มก./ล.) มีค่ากรดไขมันระเหยในช่วง 32-555 มก./ล. ของ
กรดอะซิติก (เฉลี่ยเท่ากับ 143 มก./ล. ของกรดอะซิติก) และข้อมูลของน้ าที่ผ่านระบบดักจับแบบ
เปียกแสดงให้เห็นว่าเป็นน้ าที่ยังคงมีความสกปรกสูง หากมีวิธีการที่เหมาะสมในการน าน้ าดังกล่าวไป
บ าบัดและสามารถน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ าในระบบการบ าบัดของระบบดักจับ
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แบบเปียก หรือใช้ควบคู่กับการบ าบัดก๊าซที่เป็นกลิ่นเหม็น ก็จะเกิดโอกาสในการจัดการของเสียจาก
โรงงานยางแท่ง STR20 ทั้งที่เป็นสารมลพิษในรูปน้ าเสียและก๊าซเสีย ให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น อัน
สามารถช่วยแก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานยางแท่ง STR20 ได้มากขึ้น ซึ่งต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาวิธีใหม่ ๆ ในการด าเนินการดังกล่าวต่อไป  
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บทคัดย่อ 

  ในงานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการห้องเรียน (Classroom 
Management) โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมและ
ความต้องการของนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและเนื้อหาวิชาที่เกิดขึ้นในยุคสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการพัฒนาในรูปแบบของเชิงวัตถุ (Object Oriented Design)
เพ่ือรองรับความต้องการที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีความน่าสนใจในการ
น าเอาสารสนเทศมาสนับสนุนในกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารและ
กระตุ้นการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา รวมไปถึงการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อีกทางหนึ่ง ส าหรับกรณีศึกษาของ
งานวิจัยชิ้นนี้ จะใช้ระบบบริหารห้องเรียนที่พัฒนาขึ้นในการก ากับติดตามเวลาและพฤติกรรมของการ
เข้าห้องเรียนและส่งการบ้าน ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา ของนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
ค าส าคัญ : การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบการบริหารห้องเรียน การเข้าห้องเรียน การส่ง

การบ้าน และ การออกแบบเชิงวัตถุ 
 

ABSTRACT 
 In this research, it focuses on the development of the Classroom 
Management (CM tools) by bringing information technology into applications in 
response to the behavior and needs of students, instructors and subject matter that 
occurred in the Social network period. It also demonstrates the process of 
development in the Object Oriented Design to accommodate changing needs quickly. 
This study found that the students' interest in bringing information technology to 
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support teaching and learning activities. It enhances the communication channels and 
encourages the teaching of each subject to promote the habit of teaching responsibility 
and punctuality through information technology. For a case study of this research, it 
applies the classroom management system to monitor the behavior of the classroom 
and the homework submission from the students in the department of Information 
Technology of Valaya Alongkorn Rajabhat University at Pathum Thani.  
 
Keywords: Virtual Classroom, e-Learning, Classroom Management, Object Oriented  

Analysis and Design, Homework Submission  
 

บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการสอนของหลักสูตร 
ต่างๆเป็นอย่างมากท าให้ผู้เรียนและผู้สอน ตลอดจนหลักสูตรจ าเป็นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับความต้องการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child 
Centre) จ าเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูล
เนื้อหาของวิชาต่างๆได้อย่างรวดเร็วในส่วนของผู้สอน การเตรียมการเนื้อหาต่างๆจากเดิมที่จะต้อง
เป็นผู้จัดหาเนื้อหาทางเองทั้งหมด จะปรับเป็นทานเชื่อมโยงเนื้อหาในส่วนต่างๆของรายวิชาให้เข้ากับ
เนื้อหาที่ทันสมัยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนของแต่ละหลักสูตรต้องมี
หัวข้อที่ทันสมัย ความหลากหลายในรูปแบบ และเน้นถึงการน าไปใช้งานเพ่ือแก้ไขปัญหา รองรับความ
ต้องการของตลาดในยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน 
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีความเชื่อมโยง จากกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน
ในแต่ละวิชาส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ จะแสดงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การประเมินการเรียนการสอนของ
แต่ละรายวิชาจาก การเข้าห้องเรียน(Class Attendance) คะแนนที่ได้จากการท างานหรือการบ้าน
สอง(Homework or assignment) ระหว่างภาคหรือเมื่อมีการเรียนสิ้นสุดในแต่ละเทอมการศึกษา 
ด้วยการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการท างานบนเครือข่ายท าให้นักศึกษาสามารถท า
กิจกรรม การเรียนการสอนที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่อยู่ในรายวิชา ท าให้สามารถใช้เวลาบางส่วนใน
การท ากิจกรรมผ่านทางเครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้นนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังสามารถ ก ากับและติดตาม 
ตลอดจนประเมินผลให้กับนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างทันทีนับว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน ที่ผสมเอาเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความ สะดวก
และรวดเร็วในตอนท้ายที่สุดการเรียนการสอนโดยการน าเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยังถือว่าเป็น
เครื่องมือที่ช่วย 
ในการสนับสนุนไม่ได้เป็นเครื่องมือที่สามารถด าเนินการได้โดย ไม่พ่ึงผู้สอนหากเพียงแต่เป็นการน าเอา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ให้การท าให้ห้องเรียนในปัจจุบันมีความน่าสนใจและสามารถติดตามประเมินได้
ทั้งจากนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการท าวิจัยชิ้น นี้ต้องการที่จะศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาระบบการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารและจัดการกิจกรรมที่อยู่ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ในชื่อ 
Classroom Management โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้คือ  

●  ศึกษาสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ที่รองรับกิจกรรมในรายวิชาที่เปิดสอน  
●  พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการออกแบบ

เชิงวัตถุ (Object Oriented Design) 
●  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบโดยวัดจากการเข้าห้องเรียน และใน

การส่งการบ้าน 
 

วิธีการวิจัย 
 ในการท าวิจัยชิ้นนี้ จะอาศัยวิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
(Object Oriented Analysis and Design) โดยสรุปการด าเนินงานตามแผนผัง  
 

 
รูปที่ 1 แนวทางในการพัฒนาและออกแบบเชิงวัตถุ 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่  1 : การศึกษาระบบงานเดิม (Requirement Collection) 
 
ห้องเรียนในปัจจุบัน (Classroom) 
 ในปัจจุบันห้องเรียนมีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมากโดยที่นักศึกษาสามารถจะ
จัดหาเครื่องมือต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเนื่องจากว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีราคาท่ีถูกลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนักศึกษาพกติดตัวและเชื่อมต่อกับ
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เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่มีราคาสูงและความเร็ว
ในการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างต่ าท าให้การใช้งานหรือการพัฒนาห้องเรียนในอดีตท าได้ยากและมี
ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่ าส าหรับผู้สอนการเผยแพร่เนื้อหาเอกสารประกอบการสอนตลอดจนสื่อ
ประเภทต่างๆ ท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมที่ถูกลง ทั้งในเรื่องของ
เวลาและเนื้อหาที่ถูกเตรียมข้ึนมีความทันสมัย 
 ในส่วนของห้องเรียนเดิมที่ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอ้ี กระดานจะถูกปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบ
ของอุปกรณ์ท่ีเน้นการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สืบค้นหรือน าเสนอได้อย่างตลอดเวลา เมื่อ
ผู้เรียนเกิดความสงสัยหรือต้องการความชัดเจนเนื้อหาเฉพาะ ตัวอย่างของเนื้อหาในบางส่วน ผูส้อน
สามารถแสดงให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ท าให้บทบาทของอุปกรณ์เดิม
ข้างต้นลดลงเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ยังเป็นการประหยัดงบประมาณ
และทรัพยากรที่ใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Learning Management System) 
 แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ในการน าเอาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการ
สร้างห้องเรียนมีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาจากสื่อการเรียนการสอนมาเป็น
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LMS) โดยรูปแบบนี้มีการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าไปเลือกเรียนวิชาต่างๆที่แสดงอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์โดยเนื้อหาที่
ได้ถูกจัดเตรียมไว้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแฟ้มข้อมูลของเอกสารประกอบการสอน วิดีโอ
สาธิตตัวอย่างต่างๆ ตลอดจนการถ่ายทอดการสอนของผู้สอน ในรูปแบบของ แฟ้มวิดีโอหรือการ
ถ่ายทอดสด ท าให้ของการพัฒนาในรูปแบบของการเรียนการสอน ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพ่ื อลด
ระยะทางและเวลา ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
มาที่ห้องเรียนหรือสามารถเรียนได้จากที่ไหนตาม ตัวอย่าง LMS ที่ใช้กันในปัจจุบันได้แก่  Moodle 
LMS เป็นต้น 
 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (Learning Activity) 
 ห้องเรียนในปัจจุบันในกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาตลอดจนผู้เรียนอ่ืนๆสามารถที่จะสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยอาศัยการติดต่อสื่อสารผ่านทางอุปกรณ์ชนิด
ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการ
ติดตามความรู้ความเข้าใจของผู้สอนสามารถกระท าได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากว่าเครือข่ายสามารถที่
จะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและด าเนินการกิจกรรม ของการเรียนการสอนได้ทันทีอาทิเช่นการตั้ง
ค าถามของผู้สอนโดยที่ผู้เรียนสามารถช่วยกันตอบค าถามเหล่านี้ ผ่านทางการแสดงความคิดเห็น
กิจกรรมที่จะถ่ายทอดหรือกระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าในระหว่างการบรรยายท าให้เนื้อหาของรายวิชามี
ความน่าสนใจ จากรูปแบบของเนื้อหาที่ทันสมัย ภาพ สี ภาพเคลื่อนไหว หรือตารางจากข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในแหล่งอ้างอิงที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แตกต่างจากกิจกรรมห้องเรียนในอดีต 
 ในส่วนของเรื่องของเวลาที่ใช้ท ากิจกรรมต่างๆจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากว่ากิจกรรม
แต่ละประเภทสามารถที่จะกระท าได้ครั้งละหลายคนในเวลาเดียวกัน  โดยสามารถจะเสนอหรือแสดง
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ความคิดเห็นเลยตอบค าถามของตัวเองได้ทันทีโดยที่เพ่ือนในห้องหรือร่วมชั้นเรียนจะสามารถแสดง
หรือเห็นค าตอบ ของเพ่ือนในห้องลักษณะเช่นนี้จะเป็นการเปิดโอกาสทางความคิด กิจกรรมในการ
แบ่งปันความรู้ ในรูปแบบของความหลากหลายทางความคิดและทิศทางในการสร้างความรู้ให้กับแต่
ละคนได้อย่างชัดเจน การประเมินผลในระหว่างที่มีการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาสามารถที่จะ
กระท าได้อย่างรวดเร็วและผู้สอน ก าหนดวิธีการประเมินในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเมินจากการเข้าห้องเรียน ประเมินจากงานที่ส่ง และประเมินจากการสอบ สามารถจะท าได้ผ่าน
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้จากที่กล่าวมาข้างต้นจะได้เห็นภาพถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
จ าเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและจัดการห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ห้องเรียนที่
เกิดขึ้นมีความน่าสนใจมากกว่าเดิมนอกจากนี้การติดตามเนื้อหาต่างๆเพ่ือสร้างการเชื่อมโยงสู่องค์
ความรู้ในรูปแบบใหม่สามารถท่ีจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
 
 ผู้มีส่วนได้เสียในห้องเรียน (Classroom stakeholder) 
 เมื่อกล่าวถึงห้องเรียนลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะประกอบด้วยผู้เรียนผู้สอน
เนื้อหาการเรียนการสอนตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่
เกิดขึ้นผู้เรียนจะหมายถึงนักศึกษาที่ท าการลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาและเข้ามาท าการศึกษา
หาความรู้ ร่วมฟังบรรยายท ากิจกรรมต่างๆในรายวิชา ท้ายที่สุดผู้เรียนจะถูกประเมินความรู้จาก
คะแนนของแต่ละรายวิชาออกมาเป็นผลการเรียน ในรูปแบบเกรดระดับต่างๆ ผู้สอนในที่นี้จะหมายถึง
เจ้าของวิชาที่ท าการสอนในรายวิชาในแต่ละเทอมการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้
เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆจาก การบรรยายหรือแสดงตัวอย่างวิธีการทดลอง  ผู้สอนยังคงมี
ความส าคัญต่อการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นอย่างมาก แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการน าเอาเทคโนโลยี
ต่างๆมาใช้สนับสนุนเพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจและสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นก็ตาม 
ผู้สอนจะท าหน้าที่ในการจัดเตรียมเนื้อหา เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา รายวิชาเป็นส่วนส าคัญที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาผ่านทางผู้สอน ตาม
ค าอธิบายของวิชา ผู้สอนออกแบบรายวิชาด้วย ส่วนประกอบ ผ่านทางวัตถุประสง ค์ เนื้อหา 
แบบฝึกหัด และข้อทดสอบต่างๆ เพ่ือความเหมาะสมและทันสมัย   เน้นความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา
กับโครงสร้างของหลักสูตร ตามจ านวนชั่วโมงการบรรยาย ส่วนของการปฏิบัติและส่วนของการเปิด
โอกาสให้ซักถามในระหว่างเรียน โดยมีการแบ่งสัดส่วนความเหมาะสมในการถ่ายทอดและวิ ธีการ
ถ่ายทอดเพ่ือเกิดประโยชน์กับนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 
 
ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements Analysis) 
 ในส่วนของขั้นตอนนี้จะแสดงให้เห็นถึงการออกแบบและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ซึ่ง
ส่วนมากแล้วในงานวิจัยชิ้นนี้จะอาศัยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
เป็นหลักอันประกอบด้วยผู้สอนผู้เรียนและเนื้อหารายวิชาในความต้องการของผู้สอนส่วนมากแล้ว
ต้องการที่จะท างานการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ที่จะเข้าใจเนื้อหาและท าการประเมินกระบวนการเรียนของรายวิชาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ในส่วน
ของผู้เรียนความต้องการที่เกิดขึ้นในส่วนนี้จะเน้นในลักษณะของการท ากิจกรรมที่ผู้สอนก าหนดอาทิ
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เช่นการเข้าห้องเรียนที่สามารถจะก าหนดเวลาในการแสดงตนให้ครบตาม  การส่งงานการบ้านชอบ
ถามส่งความคิดเห็นตลอดจนกิจกรรมในการสอบเก็บคะแนนต่างๆ  ความต้องการในส่วนของเนื้อหา
รายวิชาเป็นเพียงแค่การแสดงรายละเอียดของข้อมูลในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ
ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลประเภทสาระส าคัญในการเรียนรู้อาทิเช่นข้อมูลในเว็บไซต์หรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนวิธีการขั้นตอนที่ห้องเรียนต้องการที่จะให้ ผู้เรียนสามารถจะเข้ามาศึกษา
เนื้อหาต่างๆ ได้ด้วยตนเองภายหลังจากที่มีการเรียนการสอนหรือในระหว่างที่มีการเน้นการสอนเพ่ิม
มากขึ้นซึ่งลักษณะของข้อมูลประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายในการจัดหามากมาย  
ในส่วนของความต้องการในระดับต่างๆที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้จะท าให้เราทราบถึงภาพรวมของสภาวะ
แวดล้อมผมก็ตลอดจนการเนินการของผู้ใช้ในระดับต่างๆน ามาซึ่งการออกแบบที่ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ลักษณะรูปแบบของการออกแบบในลักษณะเช่นนี้จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลความ
ต้องการต่างๆ โดยตรงโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้ ของผู้สอนและผู้เรียนตลอดจนเนื้อหาที่ใช้งานก็
จะเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นจริงในการเปิดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในแต่ละเทอมซึ่งผลของ
ขั้นตอนนี้จะเป็นการรวบรวมความต้องการเพ่ือเกิดความชัดเจนส าหรับการออกแบบในขั้นตอนต่อไป
โดยเครื่องมือที่เรียกว่า UML ในครั้งนี้อาจใช้การก าหนด ผู้กระท าหรือแอคเตอร์ (Actor) เป็นหลัก 
เพ่ือจัดเก็บความต้องการแต่ละคนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวข้างต้นท าให้เรา
สามารถที่จะวิเคราะห์รูปแบบความต้องการตามลักษณะของการใช้งานเพ่ือน ามาสู่การออกแบบการ
ด าเนินงานและข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละ Actor  ได้ 
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รูปที่ 2 ระดับความต้องการของระบบการบริหารห้องเรียน 
 
ขั้นตอนที่ 3 : การออกแบบแผนภาพเชิงวัตถุ(Object Diagram) 
 ขั้นตอนของการออกแบบเชิงวัตถุจะต้องมองรูปแบบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นว่ามี
องค์ประกอบในส่วนใดบ้างซึ่งลักษณะการออกแบบในขั้นตอนนี้จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของข้อมูล
ตัวอย่างของต้นแบบ 
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รูปที่ 3 ตัวอย่างขององค์ประกอบของระบบ 
 
ขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบแผนภาพการท างาน (Use Cases Diagram) 
 แผนผังของการท างานจะประกอบด้วยแอคเตอร์และการกระท าได้ ในขั้นตอนนี้จะแสดงให้
เห็นถึงรูปแบบการท างานของระบบว่าระบบประกอบด้วยการท างานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ใดบ้าง
การกระท าที่เกิดขึ้นของแต่ละคนจะถูกอธิบายอย่างชัดเจนว่าส่วนใดมีความส าคัญที่จะต้องกระท า
(include) และการกระท าแต่ละส่วนจะประกอบด้วย (extends) การท างานในรูปแบบใดบ้าง
นอกจากนี้การเชื่อมโยงของแต่ละการกระท าระหว่างผู้กระท าจะท าให้เกิดความเข้าใจ การท างานของ
ระบบเพ่ิมมากข้ึนจะท าให้การออกแบบในขั้นตอนต่อไปมีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ 
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รูปที่ 4 ภาพตัวอย่างของการผู้ใช้และการกระท า 
 
ขั้นตอนที่ 5 : การออกแบบแผนภาพขั้นตอนการท างาน (Activity Diagram) 
 
 การออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบจะมีการแบ่งออกเป็นส่วนส่วนตามแอคเตอร์ที่
ก าหนดขึ้นล าดับการท างานเป็นส่วนส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นและการสิ้นสุดตลอดจนทิศ
ทางการท างานของแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนโดยมีแอคเตอร์เป็นตัวก าหนดหรือผู้รับผิดชอบส าหรับ
เงื่อนไขต่างๆ สามารถที่จะก าหนดได้ในขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันภาพของขั้นตอนต่างๆจึงมีความชัดเจน
และเหมาะสมสามารถจะตรวจสอบกระบวนการการท างานของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่า
มีการแบ่งส่วนการท างานและขั้นตอนล าดับจากบนลงล่างท าให้สามารถท่ีจะใช้เป็นตัวทบทวนกับยูเซอร์
ที่เข้ามาใช้งานเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นนอกจากนี้การปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขขั้นตอนเพ่ิมเติมอย่า
ห่วงสามารถที่จะกระท าได้อย่างไรก็ตามหากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือมีการ
เพ่ิมข้ันตอนใดใดจ าเป็นจะต้องกลับไปเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในข้ันตอนก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน 
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รูปที่ 5 แผนผังการท างานขั้นตอนของการท างาน  
 
ขั้นตอนที่ 6 : การออกแบบแผนภาพการท างานต้นแบบ (Class Diagram) 
 แผนผังการท างานต้นแบบจะเป็นการออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแอค
เตอร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแอคเตอร์จะเป็นตัวกลางในการท างานของเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น
ขั้นตอนนี้จะเป็นการรวบรวมและเปลี่ยนแปลงจากแอคเตอร์จะถูกเปลี่ยนไปเป็นคลาสเพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงการท างานของส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถที่จะบอกได้ผ่านทาง
เส้นของความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่ถูกระบุไว้ตลอดจนจ านวนของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
คลาส คลาสท าให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นมีความชัดเจนมองเห็นการท างานโดยรวมของระบบ 
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รูปที่ 6 ตัวอย่างแผนผังคลาส  
 
ขั้นตอนที่ 7 : การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
 ในส่วนของคันออกแบบฐานข้อมูลจ๋าใสการก าหนดให้แอคเตอร์ของแต่ละตัวที่อยู่ในระบบ
มาท าการสร้างเป็นตารางต่างๆ ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลท าให้เกิดความรวดเร็วและข้อมูลที่ครบถ้วน
รองรับการท างานได้รับในระดับต่างๆ ความส าคัญของฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องแบบให้ถูกต้อง
เนื่องจากว่าจะเป็นตัวกลางในการรองรับการส่งผ่านข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการใช้งานนอกจากนี้
ในเรื่องของประเภทของข้อมูลในปัจจุบันมีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมากเนื่องจากว่า  
ความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆที่เกิดขึ้นสร้างมาจากความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่ได้รับการ
ออกแบบในขั้นตอนการออกแบบคลาสนั่นเอง 
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รูปที่ 7 ตารางที่เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบบริหารห้องเรียน 
 
ขั้นตอนที่ 8 : การพัฒนาระบบการบริหารห้องเรียน (Application Development) 
  ในการพัฒนาระบบการบริหารห้องเรียนนี้จะอาศัยภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถท างานบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้โดยแบ่งออกเป็นภาษาที่รองรับในการท างานในรูปแบบเชิงวัตถุ และภาษาที่
ใช้ในการสร้างความน่าสนใจในการแสดงผลถ่ายที่สุดคือระบบฐานข้อมูลที่สามารถรองรับการท างาน
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งในการพัฒนาระบบห้องเรียนที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ในระดับ
ต่างๆจะถูกออกแบบด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล (UML) และท าการเขียนด้วยภาษา PHP และ 
javascripts ในส่วนของรูปแบบของการแสดงผลจะใช้การก าหนดโดยภาษา CSS และ HTML  5  
ส่วนที่ส าคัญในล าดับต่อมาก็คือระบบการจัดการฐานข้อมูลที่รองรับการท างานผ่านเครือข่ายจะใช้
MySQLเป็นตัวจัดการฐานข้อมูลในระบบ 
 
ขั้นตอนที่ 9 : การทดสอบการใช้งานและการปรับปรุง 
 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการน าเอาโปรแกรมหรือระบบในการพัฒนาขึ้นในส่วนต่างๆมาทดลอง
ใช้งานกับผูใช้ในกลุ่มตัวอย่าง การใช้งานของผู้ใช้ในปัจจุบันจะต้องเน้นถึงความสะดวกและเข้าใจต่อ
ขั้นตอนในการใช้งาน เนื่องจากว่าผู้ใช้มีระยะเวลาในการตัดสินใจที่ค่อนข้างสั้นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงของระบบสามารถท่ีจะด าเนินการปรับเปลี่ยนได้ทันทีเนื่องจากว่าการออกแบบเครื่องมือ
เชิงวัตถุจะให้เห็นความชัดเจนขององค์ประกอบต่างๆตามคุณสมบัติอย่างชัดเจนความต้องการของการ
ใช้งานจะเป็นตัวก าหนดความเหมาะสมรูปแบบการท างานในองค์ประกอบต่างๆ 
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รูปที่ 8 ภาพเครื่องมือ Classroom Management ที่ได้พัฒนา  
 

ผลการวิจัย 
  การทดลองติดตามการใช้งานระบบที่ได้ด าเนินการพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ส าหรับการใช้งานจะเป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนขั้นตอนการท างานบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่นิยมในการเรียนผ่าน
ทางอุปกรณ์สื่อสารหรือศึกษาเอกสารผ่านทางระบบ ยังคงต้องการที่จะเรียนรู้ผ่านทางผู้สอน 
 

 
 
รูปที่ 9 รายงานของจ านวนนักศึกษาเข้าห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 โดยส่วนใหญ่ยังคงอาศัยการบรรยายและค าแนะน าจากทางอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก ซึ่ง
นักศึกษาสามารถที่จะซักถาม ทดลองการท างานต่างๆ ตามผลการโดยหากมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่
ผู้สอนต้องการจะใช้เครื่องมือจะท าการจัดเก็บข้อมูล เช่นการเช็คชื่อเข้าห้องก่อนเรียน การส่งการบ้าน 
รองรับแฟ้มข้อมูลต่างๆของงานที่นักศึกษาได้ท างานส่ง โดยไม่จ าเป็นต้องมาส่งที่ห้องหรือโต๊ะท างาน
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ของอาจารย์ ในล าดับต่อไปเมื่อน าผลการใช้งานไปเปรียบเทียบกับระบบการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติที่ไม่ได้ได้เครื่องมือนี้  พบว่า การเข้าห้องเรียนของนักศึกษามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และมี
ความตรงต่อเวลาเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน นักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่เข้าห้องเรียนสามารถที่จะ
ตรวจสอบข้อมูลในการเข้าห้องเรียนได้ทันที นอกจากนี้จ านวนของนักศึกษาที่เข้าเรียนตลอดเทอม
การศึกษา ของแต่ละรายวิชาจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเข้าเรียนผ่านทางระบบการจัดการ
ห้องเรียนนี้มีความน่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุจากนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการใช้
เทคโนโลยีและเผยแพร่ข้อมูลในการเข้าเรียนของตนเอง จึงท าให้เครื่องมือการตรวจสอบการเข้า
ห้องเรียนประสบความส าเร็จเป็นส่วนแรกของงานวิจัยชิ้นนี้ 

 
 
รูปที่  10 รายงานรายบุคคลของการเข้าห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 นอกจากนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาถึงกระบวนการในการส่งงานหรือการบ้านของศึกษาแต่
ละรายวิชาเพ่ือเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในปกติที่ไม่มีเครื่องมือการบริหารจัดการห้องเรียน
เข้ามาช่วยพบว่านักศึกษาสนใจและให้ความส าคัญกับการส่งงานเพ่ิมมากขึ้น หากมีข้อสงสัย นักศึกษา
สามารถจะติดตามผลคะแนนการตรวจ หรือการเสนอแนะ จากทางอาจารย์ผู้ สอนได้โดยตรงและ
ตลอดเวลา แตกต่างจากการส่งงานหรือชิ้นงานในประเภทต่างๆให้กับอาจารย์ผู้สอนในแบบปกติ
ท้ายที่สุดนี้ ลักษณะของการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการห้องเรียน โดยเฉพาะในส่วนของการส่ง
งานของนักศึกษานับว่ามีผลต่อ ความรับผิดชอบและการพัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่าง
ยิ่ง จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในห้องเรียนในแต่ละรายวิชา ท าให้ระยะเวลาของอาจารย์ผู้สอนในการ
ก ากับและติดตาม อาทิ การเข้าห้องเรียน หรือการส่งงาน ตรวจงานของมีเวลาเพ่ิมมากขึ้น งานวิจัยนี้
จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการจัดการกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน ในเรื่องของเวลา และ
ค่าใช้จ่าย ตลอดยังเป็นการปรับพฤติกรรมของการเรียนการสอน ให้นักศึกษา มีความรับผิดชอบและ
ตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก 
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รูปที่  11 รายงานของการบ้านที่นักศึกษา วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่าการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนจะท าให้กิจกรรม
บางกิจกรรมมีความน่าสนใจขึ้น แต่ยังเป็นการพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนที่เน้นเอา
ประสิทธิภาพหรือเพ่ิมความส านึกต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา แตกต่างจากการพัฒนาเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์รองรับการใช้งานที่ครอบคลุมซึ่งการพัฒนาในปัจจุบันรองรับการ
ท างานที่สะดวกและรวดเร็วจะท าให้ลักษณะของเครื่องมือมีความซับซ้อน ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้ เน้น
ที่กลุ่มของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกรายวิชาที่เปิดสอนในการเรียนการสอนปกติ อย่างที่เห็นได้ชัดคือ 
การเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียน และการส่งการบ้าน เป็นต้น  ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับ
ระบบงานนี้ เนื่องจากว่ามีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการแข่งขันในการมาเรียน
ตรงเวลานอกจากนี้ รูปแบบของการส่งการบ้าน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะส่งการบ้าน
หรืองานได้ตลอดเวลาและจากทุกทีไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาส่งที่ห้องหรือตัวอาจารย์ท าให้เกิดความ
สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย ยังท าให้สร้างความรับผิดชอบหรือการแบ่งเวลาในการท างานส่ง
อาจารย์ ท้ายที่สุดของงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า นักศึกษาไม่ชอบที่จะเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์
สมาร์ทโฟน หรือแทบเลทเพียงอย่างเดียว เนื่องจากว่ายังมีความต้องการที่หลากหลายและพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักศึกษาไทยยังคงต้องอาศัยค าแนะน าจากผู้สอนโดยเฉพาะในอนาคต แนวทางในการ
พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นจะต้องตระหนักถึงข้อจ ากัดและความแตกต่างใน
เรื่องของพฤติกรรมและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของสีตาข่ายพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

ผักคะน้า วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 7 ทรีตเมนต์ 
จ านวน 3 ซ้ า พบว่า ผักคะน้าอายุ 1 – 2 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิด มีความกว้างใบ 
ความยาวใบ และพ้ืนที่ใบมากที่สุด แตกต่างกันทางสถิติกับสภาพพรางแสงอ่ืน ๆ (p≤0.01) และ
ผักคะน้าอายุ 1 – 2 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพไม่พรางแสง มีเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติกับสภาพแปลงเปิดและการพรางแสงด้วยตาข่ายสีเขียว (p≤0.01) ส่วนผักคะน้า
อายุ 1-4 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีแดง มีความสูงต้นมากที่สุด 
(p≤0.01) ผักคะน้าอายุ 3 4 และ 5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพไม่พรางแสง มีความกว้างใบ ความ
ยาวใบ พ้ืนที่ใบ และจ านวนใบมากที่สุด แตกต่างกันทางสถิติกับสภาพแปลงเปิดและสภาพพรางแสง
อ่ืนๆ (p≤0.05) แต่ผักคะน้าอายุ 3 4 และ 5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิด มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้นมากท่ีสุด(p≤0.01) และผักคะน้าอายุ 5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพต่างๆ มีความสูง
ต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) ผลผลิตผักคะน้าที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกใน
สภาพแปลงเปิด มีน้ าหนักสดต้นมากท่ีสุด แตกต่างกันทางสถิติกับสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ แต่
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับสภาพไม่พรางแสง (p<0.05) และผักคะน้าที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 5 
สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีฟ้า มีน้ าหนักสดรากมากท่ีสุด แตกต่างกันทางสถิติ
กับสภาพแปลงเปิดและการพรางแสงด้วยตาข่ายสีด า (p<0.01) 
  
ค าส าคัญ : การพรางแสง  สีตาข่ายพรางแสง ผักคะน้า 
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ABSTRACT 
 This research aims to study the effect of color shading net on growth and 
yield of Chinese kale. The experimental design was Completely Randomized Design 
(CRD) consisted of 7 treatments with three 3 replications. The results showed that 1-
2 weeks after transplanting Chinese kale in field condition gave the highest Leaf 
width, leaf length and leaf area differences statistical with the shading net other 
(p≤0.01) and Chinese kale 1-2 weeks after transplanting in a plastic greenhouse gave 
the highest stem diameter. There was no difference statistical in field condition and 
green shading net (p≤0.01). 1-4 weeks after transplanting Chinese kale in the red 
shading net gave most the plant height (p≤0.01). Chinese kale  3- 5 weeks after 
transplanting in plastic greenhouse gave the highest Leaf width, leaf length, leaf area 
and, number of leaves. Differences statistical with field condition and shading net 
other. But Chinese kale 3- 5 weeks after transplanting in field condition gave the 
highest stem diameter (p≤0.05). And Chinese kale 5 weeks after transplanting in field 
conditions, plastic greenhouse and shading net other are not difference statistical 
(p≤0.01).  And Chinese kale 5 weeks after transplanting in field conditions gave 
highest weight yield harvested. Different with shading nets other but no statistically 
significant differences with plastic greenhouse. (p <0.05) And Chinese kale  harvested 
at the age of 5 weeks after transplanting in the blue shading net  gave the highest 
fresh root weight different statistical with the field conditions  and black shading  
nets (p <0.01). 

Keywords: Shading, Color shading nets, Chinese kale 
 

บทน า 
 คะน้า (Brassica alboglabra Bailey) เป็นผักใบเขียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงปลูกได้
บนดินทุกชนิดสามารถปลูกได้ตลอดปี จากผลการส ารวจของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร [สศก.], 
(2558) พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกผักคะน้าทั้งหมด 70,674.54 ไร่  เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
62,218.54 ไร่ ผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวได้ 102,258,800 กิโลกรัม  ซึ่งพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด คือนครปฐม 
ก าแพงเพชร และสงขลา ตามล าดับ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 1,971.55 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นพืชที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และจากข้อมูลรายงานสถานการณ์ผลิตพืชกลุ่มพืชผัก 
ชนิดผักคะน้า ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2552-2558 พบแนวโน้มในการผลิตผักคะน้าที่เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากความต้องการในการบริโภคผักคะน้าเพ่ิมสูงขึ้น ส าหรับจังหวัดชุมพรซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับทะเล
อ่าวไทยได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นเหตุให้เกิดฝนตกชุกกระทั่งอาจเกิดภาวะอุทกภัย 
ในขณะเดียวกันเมื่อถึงฤดูแล้งอากาศมีอุณหภูมิสูงมาก ปัจจัยทั้งสองประการข้างต้นส่งผลต่อปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิต เช่น ชะงักการเจริญเติบโต และผลผลิตเสียหาย เป็นต้น พบว่าจังหวัดชุมพร
มีเนื้อที่ปลูกผักคะน้าเพียง 19 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้   12,650 กิโลกรัม เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
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กิโลกรัมละ 37.47 บาท (สศก., 2558) เป็นสาเหตุการน าเข้าผักคะน้าจากแหล่งผลิตอ่ืนของประเทศ
ไทยด้วยราคาที่สูงขึ้นประกอบกับคุณภาพผลผลิตที่ลดลงอันมีผลกระทบจากการขนส่ง การจัดการ
สภาพแวดล้อมเพ่ือการปลูกคะน้าจึงมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและผลผลผลิต ซึ่งการใช้ตาข่าย
พรางแสงสีต่างกันจะมีผลต่อช่วงความยาวคลื่นแสงที่ต่างกัน เช่น งานวิจัยของสมพร คนยงค์ และ
คณะ (2551) ศึกษาอิทธิพลสีของตาข่ายพรางแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม
เรดโอ๊คพบว่า ผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ไม่คลุมตาข่ายพรางแสงมีจ านวนใบ ความยาวราก และผลผลิต
น้ าหนักสดรวมมากที่สุด ตาข่ายพรางแสงสีเขียวให้สัดส่วนของต้นต่อรากมากที่สุด ตาข่ายพรางแสงสี
แดงมีความสูงต้น และความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด และตาข่ายพรางแสงสีน้ าเงินมีจ านวนใบ ความยาว
ราก และผลผลิตน้ าหนักสดรวมต่ าท่ีสุด  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของตาข่ายพรางแสงสีต่างๆต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักคะน้า 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้ทดลองในพ้ืนที่ จังหวัดชุมพร โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) โดยมีหน่วยทดลอง คือ ต้นคะน้า ที่ปลูกในแปลงทดลองขนาด กว้าง × 
ยาว เท่ากับ 1.0 × 1.5 ตารางเมตร จ านวนต้นคะน้าแปลงละ 30 ต้น  และมีจ านวน 3 ซ้ า โดยมีทรีต
เมนต์ คือสีของตาข่ายพรางแสง 7 ทรีตเมนต์ ดังนี้ ทรีตเมนต์ 1 ปลูกแบบแปลงเปิด (control) ทรีต
เมนต์ 2 ไม่มุงตาข่ายพรางแสง ทรีตเมนต์ 3  มุงตาข่ายพรางแสงสีแดง ทรีตเมนต์  4 มุงตาข่ายพราง
แสงสีเขียว  ทรีตเมนต์  5 มุงตาข่ายพรางแสงสีฟ้า ทรีตเมนต์  6 มุงตาข่ายพรางแสงสีเงิน และ 
ทรีตเมนต์ 7 มุงตาข่ายพรางแสงสีด า  

ขั้นตอนการทดลองเริ่มตั้งแต่เพาะกล้าในแปลงเพาะโดยใช้เมล็ดพันธุ์คะน้ายอดไต้หวัน โรยใน
แปลงที่มีดิน:ดินผสมปุ๋ยค้างคาว 1:1 จนต้นกล้ามีอายุ 15 วันหลังเพาะเมล็ด ย้ายปลูกในแปลงขนาด
กว้าง × ยาว เท่ากับ 1.0 × 1.5 ตารางเมตร แต่ละแปลงห่างกัน 1.5 เมตร และจัดแปลงตามทรีต-
เมนต์ ที่ก าหนด ได้แก่ 1) แบบแปลงเปิด โดยไม่มุงพลาสติกใสและตาข่ายพรางแสง 2) ไม่มุงตาข่าย
พรางแสง โดยมุงพลาสติกใสมีความหนา 0.15 มิลลิ เมตร มีส่วนผสมของสารป้องกันแสง
อัลตราไวโอเลต 7 เปอร์เซ็นต์ 3) – 7) มุงตาข่ายพลาสติกใสเช่นกัน และมุงตาข่ายพรางแสง 60 
เปอร์เซ็นต์ ตามสีที่ก าหนด ได้แก่ แดง เขียว ฟ้า เงิน ด า ตามล าดับ สูงจากพ้ืนดิน 1.5 เมตร ย้ายปลูก
ในแปลงปลูกระยะห่างต้น 20 เซนติเมตร และใส่ปุ๋ยสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 
ครั้ง เมื่อคะน้ามีอายุ 20 วัน และ 30 วัน ครั้งละเท่าๆ กัน การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดต้นคะน้าอายุ 45 
วันหลังปลูก โดยใช้มีดตัดให้ชิดโคนต้น  

การเก็บข้อมูลในการทดลอง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) สภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ
และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง เก็บข้อมูล วัน
ละ 5 ครั้ง ตามเวลาดังนี้ คือ 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 และ 18.00 น. และ 2) การเจริญเติบโต
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ของคะน้า ได้แก่  ความสูงของต้น (เซนติเมตร)  วัดความสูงต้นโดยวัดจากส่วนโคนต้นติดพ้ืนดินจนถึง
ส่วนยอด 2) ความกว้างใบ (เซนติเมตร) วัดส่วนที่กว้างที่สุดของใบ 3) ความยาวใบ (เซนติเมตร) วัด
จากก้านใบถึงปลายใบ 4) เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (เซนติเมตร)  5) จ านวนใบ นับจ านวนใบที่คลี่
สมบูรณ์ สุ่มวัดจ านวน 5 ต้นต่อแปลง และบันทึกข้อมูลทุกสัปดาห์เมื่อคะน้ามีอายุ 21, 28, 35, 42 
และ 48 วัน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต (อายุ 5 สัปดาห์หลังย้ายปลูก) และบันทึกข้อมูล 6) น้ าหนัก
สดของต้นและราก ชั่งน้ าหนักผลผลิตสดล าต้นแยกจากราก  

น าข้อมูลวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติด้วย
วิธี Duncan’s new multiple-range test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
ผลการวิจัย 

 การศึกษาผลของสีตาข่ายพรางแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักคะน้าสัปดาห์ที่ 1 
-5 หลังย้ายปลูก 5 ช่วงเวลา คือ 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 และ 18.00 น. 
1. สภาพแวดล้อม  

1.1 อุณหภูมิ พบว่า การปลูกแบบแปลงเปิดมีอุณหภูมิสูงที่สุด รองลงมา คือ การพรางแสง
ด้วยตาข่ายพรางแสงสีแดง สีฟ้า สีเขียว ไม่พรางแสง พรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงเงิน ตามล าดับ 
การพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีด าให้อุณหภูมิต่ าท่ีสุด  

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ พบว่า การพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีด าให้ค่าความชื้นสัมพัทธ์
สูงที่สุด รองลงมา คือ การพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีแดง สีเขียว ไม่พรางแสง และพรางแสงด้วย
ตาข่ายพรางแสงสีเงิน ตามล าดับ การพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีฟ้าให้ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุด  
2. การเจริญเติบโต 
  2.1 ความสูงของต้นคะน้า คะน้าอายุ 1-4 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิดและ
สภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีความสูงของต้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคะน้าอายุ 
1 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีแดง มีความสูงต้นมากที่สุด เท่ากับ 
3.43±1.52 เซนติเมตร คะน้าอายุ 2 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีเงิน มี
ความสูงต้นมากท่ีสุด เท่ากับ 7.66±1.01 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับการพรางแสงด้วยตาข่ายสีเขียว 
แดง และด า (p≤0.01) คะน้าอายุ 3 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียว มี
ความสูงต้นมากที่สุด เท่ากับ 10.84±0.85 เซนติเมตร (p≤0.01) และคะน้าอายุ 4 สัปดาห์หลังปลูกใน
สภาพพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีแดง มีความสูงต้นมากที่สุด เท่ากับ 14.06±2.59 เซนติเมตร 
แต่ไม่แตกต่างกับการพรางแสงด้วยตาข่ายสีด า เขียว เงิน และฟ้า (p≤0.01) ส่วนคะน้าอายุ 5 สัปดาห์
หลังย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิดและสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีความสูงของต้นไม่แตกต่าง
กัน(ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ความสูงต้นคะน้าอายุ 1 – 5 สัปดาห์หลังปลูก ในสภาพแปลงเปิดและการพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ 
 

ทรีตเมนต ์ ความสูงล าต้น (ซ.ม.) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สปัดาห์ที่ 5 
1 การปลูกแบบแปลงเปิด 2.75±0.70abc1/ 6.09±0.96bc 8.93±1.23c 10.71±0.78b 11.61±1.93 
2 ไม่มุงตาข่ายพรางแสง 2.64±0.84bc 5.74±1.18c 6.89±1.29d 10.39±3.17b 13.15±2.31 
3  มุงตาข่ายพรางแสงสีแดง 3.43±1.52a 7.26±1.28a 9.76±1.78bc 14.06±2.59a 14.37±4.37 
4 มุงตาข่ายพรางแสงสเีขียว 2.87±1.10abc 7.49±0.70a 10.84±0.85a 12.53±2.29a 12.73±2.28 
5 มุงตาข่ายพรางแสงสีฟ้า 2.09±0.51c 6.84±1.50ab 10.45±1.45ab 13.17±2.55a 13.78±2.18 
6 มุงตาข่ายพรางแสงสเีงิน 3.33±1.16ab 7.66±1.01a 10.14±0.64ab 12.43±1.04a 14.39±1.31 
7 มุงตาข่ายพรางแสงสดี า 2.12±0.64c 7.21±1.41a 8.99±1.03c 12.65±2.05a 13.07±2.90 

F-test ** ** ** ** ns 
C.V. 1.15 1.71 3.07 6.11 7.34 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 99 เปอร์เซ็นต์  
1/ ตัวอักษรที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดยวิธ ี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 

     2.2 ความกว้างใบของคะน้า คะน้าอายุ 1-5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิดและ
สภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีความความกว้างใบของต้นคะน้าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยคะน้าอายุ 1 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพแปลงเปิดมีความกว้างใบของต้นคะน้ามากที่สุด 
เท่ากับ 5.62±1.48 เซนติเมตร (p≤0.01) คะน้าอายุ 2 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพแปลงเปิดมีความ
ความกว้างใบของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ7.75±1.88เซนติเมตร (p≤0.01) คะน้าอายุ 3 สัปดาห์
หลังปลูกในสภาพไม่พรางแสงมีความกว้างใบของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ 10.83±1.36 เซนติเมตร 
(p≤0.05) คะน้าอายุ 4 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพไม่พรางแสงมีความความกว้างใบของต้นคะน้ามาก
ที่สุด เท่ากับ 16.81±1.59เซนติเมตร (p≤0.01) และคะน้าอายุ 5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพไม่
พรางแสง มีความความกว้างใบของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ18.74±2.83 เซนติเมตร (p≤0.01) 
(ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 ความกว้างใบของผักคะน้าอายุ 1 – 5 สัปดาห์หลังปลูก ในสภาพแปลงเปิดและการพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ 
 

ทรีตเมนต ์ ความกว้างใบ (ซ.ม.) 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 

1 แปลงเปิด(control) 5.62±1.48a1/ 7.75±1.88a 9.77±1.78abc 15.17±3.90abc 18.24±3.01ab 
2 ไม่มุงตาข่ายพรางแสง 3.53±0.49bc 5.98±1.00bc 10.83±1.36a 16.81±1.59a 18.74±2.83a 
3 มุงตาข่ายพรางแสงสีแดง 3.83±0.89bc 6.52±1.64b 10.10±1.92abc 14.18±1.74cd 16.63±2.20bc 
4 มุงตาข่ายพรางแสงสเีขียว 3.98±0.43bc 6.07±0.83bc 9.40±1.16bc 13.00±1.74de 14.72±2.16de 
5 มุงตาข่ายพรางแสงสีฟ้า 4.21±0.98b 6.33±1.53bc 10.72±1.85ab 16.18±2.35ab 16.18±1.57cd 
6 มุงตาข่ายพรางแสงสเีงิน 4.25±0.98b 6.70±1.44b 10.23±1.46abc 14.53±1.82bcd 16.21±2.25cd 
7 มุงตาข่ายพรางแสงสดี า 3.47±0.54c 5.38±1.09c 9.07±1.96c 11.62±1.58e 13.95±1.46e 

F-test ** ** * ** ** 
C.V. 1.21 2.29 3.19 7.51 7.45 

* แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 99 เปอร์เซ็นต์  
1/ ตัวอักษรที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดยวิธ ี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
 2.3 ความยาวใบของผักคะน้า คะน้าอายุ 1-2, 4-5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิด
และสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีความความกว้างใบของต้นคะน้าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ แต่โดยคะน้าอายุ 1 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพแปลงเปิดมีความยาวใบของต้นคะน้ามากที่สุด
เท่ากับ 9.29±1.97 เซนติเมตร (p≤0.01) คะน้าอายุ 2 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพแปลงเปิดมีความ
ความยาวใบของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ9.49±1.99 เซนติเมตร (p≤0.01) คะน้าอายุ 3 สัปดาห์หลัง
ย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิดและสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีความสูงของต้นไม่แตกต่างกัน 
คะน้าอายุ 4 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพไม่พรางแสงมีความความยาวใบของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ
19.73±1.63 เซนติเมตร (p≤0.01) ส่วนคะน้าอายุ 5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพไม่พรางแสง มี
ความความยาวใบของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ 24.01±3.21 เซนติเมตร (p≤0.01) (ตารางท่ี3) 
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ตารางท่ี 3 ความยาวใบของผักคะน้าอายุ 1-5 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพแปลงเปิดและการพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ 
 

ทรีตเมนต ์ ยาวใบ(ซ.ม.) 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 

1 แปลงเปิด(control) 9.29±1.97a1/ 9.49±1.99a 12.67±1.69 17.61±4.29bc 21.71±3.32b 
2 ไม่มุงตาข่ายพรางแสง 5.61±0.92c 7.81±1.07cd 13.47±1.66 19.73±1.63a 24.01±3.21a 
3  มุงตาข่ายพรางแสงสีแดง 6.31±1.41bc 8.59±2.04abc 12.89±2.76 17.91±2.30abc 21.21±2.99b 
4 มุงตาข่ายพรางแสงสเีขียว 6.31±1.10bc 8.13±1.07bcd 12.83±1.41 17.21±1.54c 18.71±1.76c 
5 มุงตาข่ายพรางแสงสีฟ้า 6.49±1.04bc 8.73±2.00abc 13.33±1.91 19.51±2.99ab 21.21±1.76b 
6 มุงตาข่ายพรางแสงสเีงิน 6.89±1.28b 9.21±1.48ab 13.09±1.20 18.13±1.71abc 20.49±2.68bc 
7 มุงตาข่ายพรางแสงสดี า 5.86±0.71c 7.18±1.58d 12.07±2.36 16.20±2.58c 18.93±2.87c 

F-test ** ** ns ** ** 
C.V. 2.79 3.13 3.67 7.70 9.77 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 99 เปอร์เซ็นต์  
1/ตัวอักษรที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
 2.4 พื้นที่ใบของต้นคะน้า คะน้าอายุ 1-5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิดและสภาพ
พรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีความสูงของต้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคะน้าอายุ 1 
สัปดาห์หลังปลูกในสภาพแปลงเปิด มี พ้ืนที่ใบของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ 50.7±23.99 ตาราง
เซนติเมตร (p≤0.01) คะน้าอายุ 2 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพแปลงเปิด มีพ้ืนที่ใบของต้นคะน้ามาก
ที่สุด เท่ากับ 76.90±31.64 ตารางเซนติเมตร(p≤0.01) คะน้าอายุ 3 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพไม่
พรางแสง มีพ้ืนที่ใบของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ 147.23±32.92 ตารางเซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับ
การพรางแสงสีฟ้า (p≤0.01) คะน้าอายุ 4 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพไม่พรางแสง มีพ้ืนที่ใบของต้น
คะน้ามากที่สุด เท่ากับ 333.79±49.10 ตารางเซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับการพรางแสงสีฟ้า 
(p≤0.01) และคะน้าอายุ 5 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพไม่พรางแสง มีพ้ืนที่ใบของต้นคะน้ามากที่สุด 
เท่ากับ 456.64±119.02 ตารางเซนติเมตร (p≤0.01) (ตารางท่ี4) 
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ตารางที่ 4 พื้นที่ใบของผักคะน้าอายุ 1- 5 สัปดาห์หลังปลูก ในสภาพแปลงเปิดและการพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ 
 

ทรีตเมนต ์ พ้ืนที่ใบ (ซ.ม2.) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 
1 แปลงเปิด(control) 50.70±23.99a1/ 76.90±31.64a 124.55±32.60ab 213.61±54.27c 403.84±124.23ab 
2 ไม่มุงตาข่ายพรางแสง 20.52±5.60b 47.29±14.01bc 147.23±32.92a 333.79±49.10a 456.64±119.02a 
3 มุงตาข่ายพรางแสงสีแดง 24.43±8.90b 54.04±18.25bc 134.72±53.02ab 258.53±58.50b 356.93±87.47b 
4 มุงตาข่ายพรางแสงสีเขียว 24.84±5.70b 49.93±12.24bc 121.58±24.87ab 213.74±26.06c 280.67±67.31cd 
5 มุงตาข่ายพรางแสงสีฟ้า 28.27±9.10b 57.77±26.80bc 145.15±42.06a 320.63±86.10a 344.33±53.88bc 
6 มุงตาข่ายพรางแสงสีเงิน 30.22±12.60b 63.32±23.60ab 134.69±27.70ab 267.55±47.68b 350.61±101.72bc 
7 มุงตาข่ายพรางแสงสีด า 20.52±4.71b 41.99±17.70c 113.17±44.86b 267.55±47.68b 267.21±66.62d 

F-test ** ** ** ** ** 
C.V. 1.08 1.16 1.49 4.77 1.18 

** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 99 เปอร์เซ็นต์  
1/ ตัวอักษรที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดยวิธ ี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
 2.5 เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น คะน้าอายุ 1-5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิดและ
สภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีความสูงของต้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคะน้าอายุ 
1 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพไม่พรางแสงมีเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด เท่ากับ 0.88±0.35 

เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับการปลูกในสภาพแปลงเปิดและพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียว 
(p≤0.01) คะน้าอายุ 2 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพไม่พรางแสงมีเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด 
เท่ากับ 1.23±0.30 เซนติเมตร (p≤0.01) คะน้าอายุ 3 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพแปลงเปิดมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด  เท่ากับ 1.98±0.18 เซนติเมตร (p≤0.01) คะน้าอายุ 4 หลังปลูกในสภาพ
แปลงเปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด  เท่ากับ1.68±2.69 เซนติเมตร (p≤0.01)  และคะน้า
อายุ 5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด  เท่ากับ1.80±2.55 
เซนติเมตร (p≤0.01)  (ตารางที ่5) 
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ตารางท่ี 5 เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นคะน้าอายุ 1- 5 สัปดาห์หลังปลูก ในสภาพแปลงเปิดและการพรางแสงด้วย
ตาข่ายสีต่างๆ 

ทรีตเมนต ์ เส้นผา่นศูนย์กลางล าต้น (ซ.ม.) 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 

1 แปลงเปิด(control) 0.85±0.28a1/ 1.11±0.32ab 1.98±0.18a 1.68±2.69a 1.80±2.55a 
2 ไม่มุงตาข่ายพรางแสง 0.88±0.35a 1.23±0.30a 1.37±0.34b 1.51±2.04b 1.62±2.15b 
3  มุงตาข่ายพรางแสงสีแดง 0.70±0.29ab 0.92±0.30bc 1.44±0.28b 1.32±1.92c 1.41±1.89c 
4 มุงตาข่ายพรางแสงสเีขียว 0.86±0.21a 1.09±0.20ab 1.32±0.10b 1.08±1.56d 1.23±1.53d 
5 มุงตาข่ายพรางแสงสีฟ้า 0.55±0.12bc 0.75±0.15cd 1.40±0.20b 1.43±3.22bc 1.57±2.89bc 
6 มุงตาข่ายพรางแสงสเีงิน 0.65±0.29b 0.93±0.31bc 1.46±0.29b 1.47±2.34bc 1.61±2.48b 
7 มุงตาข่ายพรางแสงสดี า 0.46±0.12c 0.70±0.11d 1.47±0.28b 1.03±1.35d 1.22±1.09d 

F-test ** ** ** ** ** 
C.V. 0.08 0.09 0.10 0.95 0.84 

** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 99 เปอร์เซ็นต์  
1/ ตัวอักษรที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดยวิธ ี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 

 2.6 จ านวนใบของต้นคะน้า  คะน้าอายุ 3-5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกในสภาพแปลงเปิดและ
สภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีจ านวนใบของต้นคะน้าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  คะน้า
อายุ 1-2  สัปดาห์หลังย้ายปลูก ในสภาพแปลงเปิดและสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีความสูง
ของต้นไม่แตกต่างกัน คะน้าอายุ 3 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพไม่พรางแสงมีจ านวนใบของต้นคะน้า
มากที่สุด เท่ากับ 4.93±0.80 ใบ (p≤0.01) คะน้าอายุ 4 สัปดาห์หลังปลูกในสภาพไม่พรางแสงมี
จ านวนใบของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ 5.13±0.92 ใบ (p≤0.01) คะน้าอายุ 5 สัปดาห์หลังย้ายปลูก
ในสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีฟ้า มีจ านวนใบของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ6.8±0.77 ใบ (p≤0.05) 
(ตารางท่ี6) 
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ตารางที่ 6 จ านวนใบของผักคะน้าต่อต้นอายุ 1- 5 สัปดาห์หลังปลูก ในสภาพแปลงเปิดและการพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ 
 

ทรีตเมนต ์ จ านวนใบ 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 

1 แปลงเปิด(control) 3±0.0 3.73±0.46 3.87±0.35c 1/ 4.86±0.64ab 6.33±0.62ab 
2 ไม่มุงตาข่ายพรางแสง 3±0.0 3.47±0.52 4.93±0.80a 5.13±0.92a 6.40±0.63ab 
3  มุงตาข่ายพรางแสงสีแดง 3±0.0 3.40±0.51 4.07±0.59c 4.47±0.52bc 6.00±0.85b 
4 มุงตาข่ายพรางแสงสเีขียว 3±0.0 3.53±0.52 4.33±0.49bc 4.33±0.49c 6.27±0.46b 
5 มุงตาข่ายพรางแสงสีฟ้า 3±0.0 3.80±0.41 4.67±0.72ab 4.93±0.70ab 6.80±0.77a 
6 มุงตาข่ายพรางแสงสเีงิน 3±0.0 3.60±0.51 4.20±0.68bc 4.33±0.49c 6.00±0.56b 
7 มุงตาข่ายพรางแสงสดี า 3±0.0 3.47±0.52 4.20±0.41bc 4.33±0.49c 6.47±0.52ab 

F-test ns ns ** ** * 
C.V. 0.00 0.25 0.45 0.47 0.47 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
* แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 99 เปอร์เซ็นต์  
1/ ตัวอักษรที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดยวิธ ี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 
3.ผลผลิตหลังการเกี่ยว 
 3.1 น้ าหนักสดของต้นคะน้า หลังเก็บเกี่ยวในสัปดาห์ที่ 5 ผลผลิตที่ได้จากการปลูกในสภาพ
แปลงเปิดและสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีน้ าหนักสดของต้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยคะน้าที่ปลูกในสภาพแปลงเปิด มีน้ าหนักสดของต้นคะน้ามากที่สุด เท่ากับ 63.89 ±6.36 
กรัม/ต้น (p≤0.05) (ตารางท่ี7) 
 3.2 น้ าหนักสดรากของต้นคะน้า  หลังเก็บเกี่ยวในสัปดาห์ที่ 5 ผลผลิตที่ได้จากการปลูกใน
สภาพแปลงเปิดและสภาพพรางแสงด้วยตาข่ายสีต่างๆ มีน้ าหนักสดรากของต้นคะน้าแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยคะน้าที่ปลูกในสภาพไม่พรางแสง มีน้ าหนักสดรากของต้นคะน้ามากที่สุด 
เท่ากับ 6.33±1.53 กรัม/ราก แต่ไม่แตกต่างกับการพรางแสงด้วยตาข่ายสีแดง  (p≤0.01) (ตารางท่ี7) 
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ตารางที ่7 ผลผลติหลังเก็บเกี่ยวน้ าหนักสดต้นและราก (กรัม/ต้น)  
ทรีตเมนต ์ น้ าหนักสดต้น (กรัม/ต้น) น้ าหนักสดราก (กรัม) 

1 แปลงเปิด (control) 63.89 ±6.36a1/ 3.20±0.35b 

2 ไม่มุงตาข่ายพรางแสง 59.72±6.37ab 6.33±1.53a 

3 มุงตาข่ายพรางแสงสีแดง 45.83±11.02cde 6.00±2.00a 
4 มุงตาข่ายพรางแสงสเีขียว 41.67±4.17de 5.00±1.00ab 

5 มุงตาข่ายพรางแสงสีฟ้า 54.17±4.81abc 6.67±0.58a 

6 มุงตาข่ายพรางแสงสเีงิน 51.39±4.81bcd 4.67±0.58ab 

7 มุงตาข่ายพรางแสงสดี า 36.11±6.37e 3.33±1.15b 

F-test ** * 
C.V. 0.07 1.95 

* แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 99 เปอร์เซ็นต์  
1/ ตัวอักษรที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดยวิธ ี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 คะน้าเจริญเติบโตในสภาพแปลงเปิดและการพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีต่างๆ 
แตกต่างกัน โดยการปลูกคะน้าในสภาพแปลงเปิดส่งผลให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นคะน้ามากที่สุด
ช่วงอายุ 1 -5 สัปดาห์หลังย้ายปลูก และเมื่อเก็บเกี่ยวต้นคะน้าในสัปดาห์ที่ 5 พบว่า ยังให้น้ าหนักสด
ต้นคะน้ามากท่ีสุดด้วย เนื่องจากการขยายขนาดของล าต้น และการเพิ่มน้ าหนักของต้นคะน้าเกี่ยวข้อง
กับความเข้มแสง เมื่อคะน้าได้รับความเข้มแสงพอเหมาะ คะน้าจะสามารถสังเคราะห์แสงและสร้าง
อาหารได้มาก ท าให้คะน้าเจริญเติบโตด้านล าต้นอย่างสมบูรณ์ (หฤษฎี ภัทรดิลก, 2553) แต่น้ าหนัก
สดรากน้อยที่สุด เนื่องจากแสงส่องถึงพ้ืนดินโดยตรงอาจท าให้อุณหภูมิในดินสูง เช่นเดียวกับอุณหภูมิ
อากาศท่ีสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการพรางแสงในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะเวลา 12.00 น. มีอุณหภูมิอากาศ 
เท่ากับ 40.37 องศาเซลเซียส  ซึ่งจะส่งผลให้การเจริญเติบโตของรากลดลง (สังคม เตชะวงศ์เสถียร, 
2559) อย่างไรก็ตามการไม่พรางแสง ซึ่งเป็นการมุงหลังคาด้วยพลาสติกใสส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของคะน้าไม่แตกต่างกับการปลูกคะน้าในแปลงเปิด และส่งผลต่อน้ าหนักสดรากที่ดีกว่า เนื่องจาก
อุณหภูมิอากาศและดินต่ ากว่า ส่วนการพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีแดงส่งเสริมให้คะน้ามีความสูง
ต้นมากที่สุด ช่วงอายุ 1 - 4 สัปดาห์หลังย้ายปลูก เนื่องจากการพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีแดง
ท าให้แสงที่คะน้าได้รับมีสีแดงมากที่สุด ซึ่งแสงสีแดงมีความยาวคลื่น 1,000 -720 nm ตอบสนองต่อ
การยืดตัวของล าต้น (สมพร คนยงค์ และคณะ, 2551)  สอดคล้องกับ บัณฑูรย์ ชุนสิทธิ์ และคณะ 
(2555)  รายงานว่า ผักกาดหอมที่ปลูกในโรงเรือนตาข่ายสีแดงมีความสูงต้นเฉลี่ยสูงสุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Larissa Correa Do Bomfim Costa et al. (2010) พบว่าการพรางแสง
ด้วยตาข่ายพรางแสงสีแดงส่งผลให้ต้นโหระพามีความสูงมากที่สุด ส่วนการพรางแสงด้วยตาข่ายพราง
แสงสีฟ้าส่งผลต่อผักคะน้าอายุสัปดาห์ที่ 3-4 หลังย้ายปลูก ท าให้มีพ้ืนที่ใบมากที่สุด และส่งผลต่อ
จ านวนใบของคะน้าช่วงอายุ 5 สัปดาห์หลังย้ายปลูกมากที่สุด เนื่องจากสภาพพรางแสงสีฟ้ามีอิทธิพล
โดยตรงต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ท าให้พืชมีอัตราสังเคราะห์แสงสูงท าให้การเจริญเติบโต
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สูงขึ้นตามไปด้วย (หฤษฎี ภัทรดิลก , 2553) ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าสภาพ
แปลงเปิดและมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่คะน้าสามารถ
เจริญเติบโตได้ 
 การพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียวส่งผลต่อผักคะน้าอายุ 4-5  สัปดาห์หลังย้ายปลูก  
ท าให้ความยาวใบและเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นน้อยที่สุด รวมถึงจ านวนใบคะน้าอายุ 5 สัปดาห์หลัง
ย้ายปลูกน้อยที่สุดด้วย เนื่องจากการพรางแสงด้วยตาข่ายสีเขียว ท าให้คะน้าได้รับแสงสีเขียวมากท่ีสุด 
ซึ่งแสงสีเขียวมีความยาวคลื่นแสง 500 นาโนเมตร ส่งผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช 
(สมบูรณ์ เตชะภิญญาวัฒน์, 2554) และการพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงเงินส่งผลต่อผักคะน้าอายุ
สัปดาห์ที่ 1 และ 4 หลังย้ายปลูกท าให้พ้ืนที่ใบผักคะน้าน้อยที่สุด ส่งผลต่อผักคะน้าอายุสัปดาห์ที่ 4-5 
หลังย้ายปลูกท าให้จ านวนใบผักคะน้าน้อยที่สุด ส่งผลต่อผักคะน้าอายุสัปดาห์ที่ 3 หลังย้ายปลูกท าให้
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นใบผักคะน้าน้อยที่สุด เนื่องจากการพรางแสงด้วยตาข่ายสีเงิน เกิดการสะท้อน
ของแสงภายในโรงเรือนมาก ท าให้ความเข้มแสงภายในโรงเรือนสูง ส่งผลให้ใบคะน้าได้รับแสงเต็มที่ 
ใบคะน้าจึงไม่จ าเป็นต้องขยายใหญ่มากนักเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การรับแสง (บัณฑูร ชุนสิทธิ์,2555)  และ
สอดคล้องกับ Richard M. Bastías et al. (2012) กล่าวว่า ความยาวคลื่นแสงสีเงินมีค่าใกล้เคียงกับ
สภาพแปลงเปิด ส่วนการพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงด าส่งผลต่อความสูงล าต้น แต่มีความกว้าง ใบ 
ความยาวใบ พ้ืนที่ใบและเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของผักคะน้าน้อยที่สุด เนื่องจากคะน้าได้รับความ
เข้มแสงที่น้อยเกินไป ท าให้พืชขยายขนาดเซลล์และล าต้นพืชจะยืดยาว แต่การเจริญของใบจะน้อย 
ท าให้ใบมีขนาดเล็ก (หฤษฎี ภัทรดิลก, 2553) สอดคล้องกับ ณัฐกุล บุญวงศ์ (มปป.) กล่าวว่า การ
เจริญเติบโตของพืชที่อยู่ในสภาพพรางแสงมีอัตราการเจริญเติบโตน้อยที่สุด เนื่องจากมีค่าความเข้ม
แสงที่สุด    
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหาสารปราบวัชพืชที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีปราบวัชพืชที่มีขายในท้องตลาด และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ความรู้ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย และลดการใช้สารเคมี วิธี ด าเนินการวิจัยท าโดยการ
ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการเกษตร  ทดลองผลิตและทดลองใช้สารปราบวัชพืช  จัดประชุมและอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตสารปราบวัชพืชและเผยแพร่การใช้สารปราบวัชพืช ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรนิยมใช้
สารปราบวัชพืชชนิดที่ไม่เลือกท าลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทดลองหาสารปราบวัชพืชที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมพบว่าน้ าหมักมะขาม น้ าส้มสายชูและน้ ามะนาวท าให้วัชพืชตายได้เกือบทุกชนิด จากนั้น
ได้เผยแพร่ความรู้โดยจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและใช้สารปราบวัชพืชในวันที่ 23 
มิถุนายน 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารชอนไพร มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คน 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพอใจมากด้านวิทยากร และความสามารถในการน าความรู้หลังการอบรมไป
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน มีความพอใจมากที่สุดในเรื่องความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม (4.64 ± 
0.61)  ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอแนะว่าการอบรมนี้ดีมาก มีความชัดเจน ได้ความรู้มาก และต้องการให้
เพ่ิมความถี่ในการจัดอบรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความต้องการความรู้ ส าหรับการท านาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : สารปราบวัชพืช  เกษตรกร การวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
 

ABSTRACT 
Three objectives of this research were   identification of herbicides which safe 

to user, consumers and the environment , replacement the use of herbicides sold in 
the market, and   promotion of knowledge, secured agricultural inputs, and reduction 
the use of chemicals. The methods were collection of agricultural data, experiment to 
identify and use herbicides, and workshop conference for production, using, and 
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knowledge distribution about succeeded herbicides. The results showed that farmers 
use non-selective herbicides, thus researchers experimented to test for herbicides that 
were environmentally friendly and the fermented juice of tamarind, vinegar and lemon 
juice were succeeded samples. Next, workshop conference was organized on 23rd June 
2016 at Shawn Prie Organic Rice Supplier Community Enterprise. Fifty participants were 
very satisfied their lecturers and the ability to apply knowledge after the training 
operation. They were the most satisfied in the knowledge after the training ( 4 . 6 4  ± 
0.61). And they suggested that workshop conference was good, clear, and got a lot of 
knowledge; therefore, workshop should be held frequently. In addition, farmers also 
want the training to do farm efficiently. 
 
Keywords: Herbicides, Farmer, Participatory action research  
 

บทน า 
วัชพืชเป็นพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยพืชกลุ่มนี้จะแย่งสารอาหาร

ไปจากพืชหลักที่ปลูกในนา ไร่และสวน ประเทศไทยมีการน าสารปราบวัชพืชมาใช้ในการเพาะปลูก 
แบ่งสารปราบวัชพืชเป็นสองชนิดตามลักษณะของการเลือกท าลาย คือ   1) แบบไม่เลือกท าลาย  สาร
ที่นิยมใช้คือพาราควอท (Paraquat) และไกลโฟเสต (Glyphosate) 1.1) พาราควอทเป็นสารที่มีชื่อ
ตามระบบ IUPAC ว่ า  1 , 1’-ได เมทิล -4,4′-ไบไพริดิ เนี ยม ไดคลอไรด์  (1,1'-dimethyl-4,4'-
bipyridinium dichloride) ก าจัดวัชพืชโดยหยุดยั้งการเติบโตของเซลล์วัชพืชบริเวณเนื้อเยื่อสีเขียว 
และท าให้เนื้อเยื่อของเซลล์นั้นแห้งตาย  1.2) ไกลโฟเซตเป็นสารอนุพันธ์ของกรดอะมิโนไกลซีน 
(glycine derivative) มีชื่อว่า N-(ฟอสโฟโนเมทิล) ไกลซีน    (N-(phosphonomethyl)-glycine)  
เป็นสารก าจัดวัชพืชที่มีผลต่อการสร้างคลอโรฟิลล์ของวัชพืช ใช้สารนี้ โดยวิธีฉีดพ่นและดูดซึมทางใบ 
วิธีฉีดเข้าล าต้น หรือหยอดที่ยอด  ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้เป็นพิษแก่ผู้ใช้  2) แบบเลือกท าลาย นิยมใช้
หลายชนิดมีรายละเอียดดังนี้  2.1) 2,4-ดี (2,4-D) เป็นฮอร์โมนพืช (ออกซิน) สังเคราะห์   เป็นชนิด
เลือกท าลายมีฤทธิ์ฆ่าพืชเฉพาะชนิด โดยถ้าใช้ในความเข้มข้นต่ าจะกระตุ้นการเจริญเติบโต ถ้าใช้ใน
ความเข้มข้นสูงจะเป็นสารปราบวัชพืชใบกว้าง เพราะมีฤทธิ์ของความเป็นออกซินสูงมาก โดยวัชพืชใบ
กว้างซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่จะไวต่อการตอบสนองต่อ 2,4-ดี มากกว่าพืชใบแคบซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
2.2) บิวตาคลอร์ (butachlor) เป็นสารปราบวัชพืชที่ใช้ป้องกันวัชพืชก่อนที่วัชพืชจะงอก เพ่ือป้องกัน
วัชพืช เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว กกขนาก หนวดปลาดุก กกทราย และ ขาเขียด 
2.3) โพรพานิล (Propanil) และ ฟีโนซาพรอพ-พี-เอ็ทธิล (fenoxaprop-P-ethyl)   เป็นสารปราบ
วัชพืชที่ใช้ก าจัดวัชพืชพวกใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว  หญ้าแดง     2.4)  
เพนดิเมทาลิน (pendimethalin)  เป็นสารปราบวัชพืชที่ใช้ก าจัดวัชพืช เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอก
ขาว หญ้าแดง กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก ขาเขียด ผักปอดนา  2.5) ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล ( 
pyrazosulfuron-ethyl) เป็นสารปราบวัชพืชที่ใช้ก าจัดวัชพืช เช่น กกขนาก หนวดปลาดุก ขาเขียด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94_2,4-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9E-%E0%B8%9E%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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ผักปอดนา ผักแว่น (วิกิพีเดีย, 2558)   สารเหล่านี้เป็นเคมีถ้ามีการใช้อย่างต่อเนื่องจะท าให้สิ่งมีชีวิต
และจุลินทรีย์ในดินลดลงดินเสื่อมสภาพ เป็นกรด และพืชต่างๆจะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่อยู่ใน
ดินไปใช้ประโยชน์ได้ และยังท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย  นอกจากนี้สารปราบวัชพืชยังมี
พิษต่อผู้ใช้ ถ้ามีการฉีดพ่นเหนือลม คนที่อยู่ใต้ลมจะได้รับพิษด้วย  สารนี้มีการลอยขึ้นไปในอากาศเจือ
ปนในอากาศ เมื่อฝนตกจะเจือปนกับน้ าฝนตกลงมา  ถ้าส่วนไหนตกลงดินมีการปนเปื้อนในดิน มีการ
ปนเปื้อนลงในแหล่งน้ าท าให้เกิดมลพิษในน้ าได้ ส่วนที่ปนเปื้อนในน้ าในดินถ้าปลูกพืชท าให้พืชผัก
ปนเปื้อนได้ท าให้ผู้บริโภครับสารพิษได้   ปัญหาของเกษตรกร  จังหวัดเพชรบูรณ์ ก าลังประสบอยู่ใน
ปัจจุบัน ถึงแม้นว่ามีการท าการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ และใช้ชีวพันธุ์ในการปราบศัตรูพืช เป็นต้น  
แต่เกษตรกรยังคงใช้สารเคมีปราบวัชพืช จากการจัดบริการวิชาการเรื่องการท านาโดยไม่ใช้สารเคมีในวันที่ 8 
เมษายน 2558 ที่องค์การบริหารส่วนต าบลชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  พบว่าเกษตรกรมีความต้องการ
มีสารปราบวัชพืชที่ปลอดภัยจากสารพิษ ราคาถูก สามารถท าไว้ใช้ได้เอง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหาสารปราบวัชพืชที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีปราบวัชพืชที่มีขายในท้องตลาด  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาหาสารปราบวัชพืชที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 2.เพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชที่พัฒนาขึ้น 
 

วิธีการวิจัย 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ   การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและ

พัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม (PAR)  การ
ประชุม เก็บข้อมูล โดยใช้ความร่วมมือระหว่างเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
ต าบลชอนไพร อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  
   2. ศึกษาข้อมูลร่วมกัน ทดลองผลิตสารปราบวัชพืช แล้วศึกษาทดลองการใช้สารปราบ
วัชพืช   ผู้วิจัยได้ทดลองผลิตสารปราบวัชพืชสูตรต่างๆรวม 15 สูตรดังต่อไปนี้ 

 2.1 น้ าหมักเปลือกสับปะรด สูตรน้ าหมักเปลือกสับปะรดก าจัดหญ้าวัชพืช มีส่วนประกอบ
ดังนี้ 
  1. เปลือกสับปะรดสับ 3 กิโลกรัม  
  2. น้ าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 
  3. น้ าสะอาด 10  ลิตร 

วิธีการท า น าส่วนผสมทั้งหมดใส่ถังหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝา ใช้เวลา 
หมัก 7 วัน ต้องคนทุกวัน ครบ 7 วัน กรองส่วนเป็นน้ าไปใช้ฉีดวัชพืชได้โดยไม่ต้องผสมน้ าอีก 

 2.2 น้ าหมักกล้วยสุก ฟักทอง และมะละกอสุก  สูตรน้ าหมักก าจัดหญ้าวัชพืชมีส่วนประกอบดังนี้ 
  1. กล้วยสุก ฟักทอง และมะละกอสุกสับอย่างละ 1 กิโลกรัม  
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  2. น้ าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 
  3. น้ าสะอาด 10  ลิตร 

วิธีการท า น าส่วนผสมทั้งหมดใส่ถังหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝา ใช้เวลา 
หมัก 7 วัน ต้องคนทุกวัน ครบ 7 วัน กรองส่วนน้ าไปใช้ฉีดวัชพืชได้โดยไม่ต้องผสมน้ าอีก 

 2.3 น้ าหมักมะละกอดิบ   สตูรมะละกอก าจัดหญ้าวัชพืช มีส่วนประกอบดังนี้ 
  1. มะละกอดิบสับ 3 กิโลกรัม  
  2. น้ าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 
  3. น้ าสะอาด 10  ลิตร 

วิธีการท า น าส่วนผสมทั้งหมดใส่ถังหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝา ใช้เวลา 
หมัก 7 วัน ต้องคนทุกวัน ครบ 7 วัน กรองส่วนน้ าน าไปใช้ฉีดวัชพืชได้โดยไม่ต้องผสมน้ าอีก 

 2.4 น้ าหมักมะเฟือง  สูตรมะเฟืองก าจัดหญ้าวัชพืช มีส่วนประกอบดังนี้ 
1. มะเฟืองสับ 3 กิโลกรัม  

  2. น้ าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 
  3. น้ าสะอาด 10  ลิตร 

วิธีการท า น าส่วนผสมทั้งหมดใส่ถังหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝา ใช้เวลา 
หมัก 7 วัน ต้องคนทุกวัน ครบ 7 วัน กรองไปใช้ฉีดวัชพืชได้โดยไม่ต้องผสมน้ าอีก 

 2.5 น้ าหมักมะขาม สูตรมะขามก าจัดหญ้าวัชพืช มีส่วนประกอบดังนี้ 
  1. เนื้อมะขามเปรียว  3 กิโลกรัม  
  2. น้ าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 
  3. น้ าสะอาด 10  ลิตร 

วิธีการท า น าส่วนผสมทั้งหมดใส่ถังหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝา ใช้เวลา 
หมัก 7 วัน ต้องคนทุกวัน ครบ 7 วัน กรองส่วนน้ าไปใช้ฉีดวัชพืชได้โดยไม่ต้องผสมน้ าอีก 

 2.6 น้ าหมักปุ๋ยยูเรียน้ า  สูตรน้ าหมักยูเรียก าจัดหญ้าวัชพืช มีส่วนประกอบดังนี้ 
  1. ถั่วเหลือง  1 กิโลกรัม  
  2. สับปะรดทั้งเปลือกสับ 2  กิโลกรัม 

  3.น้ าตาลทรายแดง 3 กิโลกรัม 
  4. น้ าซาวข้าว 10  ลิตร 
  5. จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร 

วิธีการท า น าถั่วเหลือง แช่น้ าให้นุ่มแล้วบดละเอียด ส่วนผสมทั้งหมดใส่ถังหมัก 
ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝา ใช้เวลาหมัก 14 วัน ต้องคนทุกวัน ครบ 14 วัน กรองส่วนน้ าสามารถ
น าไปใช้ฉีดวัชพืชได้โดยไม่ต้องผสมน้ าอีก 

 2.7 จุลินทรีย์หน่อกล้วย 
สูตรจุลินทรีย์หน่อยกล้วยก าจัดหญ้าวัชพืช มีส่วนประกอบดังนี้ 
1. หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อยกล้วย 1 ลิตร หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็มีวิธีการท าดังนี้  

ใช้หน่อกล้วยความสูงไม่เกิน 1 เมตร น ามาสับให้ละเอียด 3 กิโลกรัมบรรจุใส่ในภาชนะ
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พลาสติกมีฝาปิด  เติมกากน้ าตาล  1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เวลาหมัก 7 วัน 
และคนทุกวันเพื่อให้เกิดการย่อยสลายที่เร็วขึ้น เมื่อครบ 7 วันแล้ว กรองใช้ส่วนน้ า 

2. กากน้ าตาล 1 ลิตร 
3. น้ าสะอาด 100 ลิตร 
4. ต้นกล้วยสับละเอียด 60 กิโลกรัม 
5. ขี้วัวสด 20 กิโลกรัม (มีสารที่ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินได้ดี) 
6. ยาคูลท์ 1 ขวด 
7. แป้งข้าวหมาก 1 ลูก 
8. ข้าวหมาก 1 ห่อ 
วิธีการท า น าส่วนผสมทั้งหมดใส่ถึงหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้เวลาหมัก 7 วัน 

ต้องคนทุกวัน ครบ 7 วัน น าไปฉีดโดยไม่ต้องผสมน้ าอีก  
 2.8 วิธีก าจัดหญ้าคาโดยใช้เกลือ สูตรสารก าจัดหญ้าคา  มีส่วนประกอบดังนี้ 

 1. เกลือแกง จ านวน 2 ส่วน 
 2. น้ าตาล  จ านวน 1  สว่น 
 3. น้ า  10  ส่วน 

  วิธีการท า น าส่วนผสมทั้งหมดมาเทรวมกันแล้วคนจนเกลือและน้ าตาลทรายแดง
ละลาย จากนั้นแช่ทิ้งไว้ 2 คืน ก็สามารถน ามาใช้ได้ 
  การน าไปใช้  น าสารไปฉีดพ่นให้ทั่วในพ้ืนที่ที่ต้องการก าจัดหญ้าคา โดยฉีดวันละ 1 
ครั้ง ช่วงไหนก็ได้ ให้ฉีดพ่นสารดังกล่าวต่อเนื่องกัน 2 – 3  วัน จะท าให้หญ้าคาค่อย ๆ แห้งเหี่ยวตาย
ในที่สุด 
  2.9 ใช้น้ าส้มสายชู น้ าส้มสายชูที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 5 – 9 % น ามาฉีดใส่วัชพืช เลือก
ก าจัดวัชพืชในวันที่ฟ้าโปร่งไร้เมฆฝนประมาณ 10.00-12.00 น ฤทธิ์ของน้ าส้มสายชู จะก าจัดต้น
วัชพืชได้ 
  2.10 น้ าเกลือ มีส่วนประกอบดังนี้ ผสมเกลือ 1 ส่วน ละลายกับน้ า 1 ส่วน น าไปฉีดวัชพืช
โดยไม่ต้องผสมน้ าอีก 
  2.11 เกลือและน้ าส้มสายชู มีส่วนประกอบดังนี้ ผสมเกลือ 1 ¼  ถ้วยตวง ละลายในน้ าส้มสายชู 
20 ลิตร คนให้เข้ากันน าไปใช้ฉีดวัชพืชได้ 
  2.12 น้ ายาล้างจาน  มีส่วนประกอบดังนี้ น้ ายาล้างจาน 1 ส่วน กับน้ า 10 ส่วน  ผสมให้เข้า
กัน เทส่วนผสมสูตรนี้ในปริมาณที่มากพอจนท่วมขังพ้ืนที่ได้สักพัก ให้น้ ายาล้างจานออกฤทธิ์ก าจัด
วัชพืช 
  2.13 น้ าส้มสายชูกับน้ ายาล้างจาน มีส่วนประกอบดังนี้ น้ าส้มสายชูความเข้มข้น 4% จ านวน 
750 มิลลิลิตร  ผสมน้ ายาล้างจาน 2 – 3 หยด เขย่าให้เข้ากันดี  น าไปฉีดก าจัดวัชพืช ฉีดเช้า – เย็น 2 
ครั้ง ต่อวัน จ านวน 3 วัน 
  2.14 น้ าเดือด  ต้มน้ าให้เดือดแล้วราดวัชพืชที่ต้องการขจัด 
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  2.15 น้ ามะนาว   ใช้น้ ามะนาวเข้มข้น ½ ถ้วยตวง กับน้ าส้มสายชูความเข้มข้น 4% จ านวน 
¼ ถ้วยตวง ผสมให้เข้ากัน  ฉีดพ่นก าจัดวัชพืช    
 สารปราบวัชพืชหลังจากเตรียมทั้ง 15 สูตร แล้วน าไปฉีดพ่นในแปลงทดลองขนาด กว้าง 1 
เมตร ยาว 1 เมตร ซึ่งเป็นแปลงที่มีวัชพืชขึ้นตามธรรมชาติ ในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งภายในแปลง
ประกอบด้วยวัชพืช ดังนี้ หญ้าปล้องแดง ต าลึง(Coccinia grandis Voigt) หญ้าแพรก( Iseilema 
siamense C.E.Hubb.)   ผักขมหัด (Amaranthus gracilis Desf.)  หญ้าขน(Brachiaria mutica 
Stapf) หญ้าตีนติด  หญ้าใบกว้าง  ปอปิด (Helicteres isora Linn.) ต้อยติ่ง(Hygrophila erecta 
Hocher.) ผักเป็ด(Alternanthera ficoides R.Br.ex Griserb.) ดาวเรือง(Tagetes patula Linn.) 
ท าการทดลอง 3 ครั้ง 
  3. จัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและใช้สารปราบวัชพืชในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารชอนไพร มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คน 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษารวบรวมข้อมูล ส ารวจพื้นที่เพ่ือศึกษาข้อมูลการเกษตร 
  ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ในอ าเภอเมือง  อ าเภอน้ าหนาว  อ าเภอเขาค้อ และอ าเภอหล่มสักเพ่ือ
สอบถามข้อมูลการใช้สารปราบวัชพืชของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารปราบวัชพืช
ชนิดไม่เลือกท าลายเพ่ือฆ่าหญ้าในการเตรียมแปลงก่อนเพาะ   การใช้สารปราบวัชพืชมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  จะเห็นว่า กุ้ง ปู ปลา ที่เราเคยใช้เป็นอาหารมีการลดลงทั้ง
ชนิดและปริมาณ 
2. ผลการผลิตสารปราบวัชพืชแล้วศึกษาทดลองการใช้สารปราบวัชพืช 
  สารปราบวัชพืชหลังจากเตรียมทั้ง 15 สูตร แล้วน าไปฉีดพ่นในแปลงทดลองขนาด กว้าง 1 
เมตร ยาว 1 เมตร ซึ่งเป็นแปลงที่มีวัชพืชขึ้นตามธรรมชาติ  ในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งภายในแปลง
ประกอบด้วยวัชพืช ดังนี้ หญ้าปล้องแดง ต าลึง(Coccinia grandis Voigt) หญ้าแพรก( Iseilema 
siamense C.E.Hubb.)   ผักขมหัด (Amaranthus gracilis Desf.)  หญ้าขน(Brachiaria mutica 
Stapf) หญ้าตีนติด  หญ้าใบกว้าง  ปอปิด (Helicteres isora Linn.) ต้อยติ่ง(Hygrophila erecta 
Hocher.) ผักเป็ด(Alternanthera ficoides R.Br.ex Griserb.) ดาวเรือง(Tagetes patula Linn.) 
ท าการทดลอง 3 ครั้ง    ผลดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  ผลทดลองผลิตสารปราบวัชพืชสูตรต่างๆ แล้วน าไปฉีดวัชพืช  
 

สูตร ผลหลังการฉีด 1 วัน ผลหลังการฉีด 3 วัน 
1. น้ าหมักเปลือกสับปะรด +++ ไม่ตาย 
2. น้ าหมักกล้วยสุก ฟักทอง และ 
      มะละกอสุก 

+ ไม่ตาย 

3. น้ าหมักมะละกอดิบ +++ ไม่ตาย 
4. น้ าหมักมะเฟือง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 
5. น้ าหมักมะขาม +++ ตาย 
6. น้ าหมักปุ๋ยยูเรียน้ า + ไม่ตาย 
7. จุลินทรีย์หน่อกล้วย + ไม่ตาย 
8. วิธีก าจัดหญ้าคาโดยใช้เกลือ  
     สูตรสารก าจัดหญ้าคา   

+++ ตาย 

9. ใช้น้ าส้มสายชู 10%      +++ ตาย 
10. น้ าเกลือ     +++ ตาย 
11. เกลือและน้ าส้มสายชู +++ ตาย 
12. น้ ายาล้างจาน   ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 
13. น้ าส้มสายชูกับน้ ายาล้างจาน   +++ ตาย 
14. น้ าเดือด +++ ตาย 
15. น้ ามะนาว    +++ ตาย 

 
หมายเหตุ        + มีรอยไหม้เล็กน้อยท่ีขอบใบ 
                  ++ มีรอยเกือบทั้งใบ 
       +++ ใบเฉา 
  
  จากการทดลองน้ าหมักสูตรต่างๆ ไปฉีดวัชพืช พบว่าน้ าหมักแต่ละสูตรก าจัดวัชพืชได้ต่างกัน 
น้ าหมักมะขาม น้ าเกลือ  น้ าส้มสายชู น้ าเดือด และน้ ามะนาวท าให้วัชพืชตาย 
   จากตารางที่ 1 น าสูตรน้ าส้มสายชู 10%  ผสมน้ ายาล้างจาน น าไปทดลองฉีดฆ่าวัชพืช โดย
ฉีดในช่วงที่มีแสงแดด ปากใบเปิดเพื่อสังเคราะห์แสง ระหว่างเวลา 10.00 น  แล้วอ่านผลเวลา 16.00 
น และ วันรุ่งขึ้น ผลดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ผลของการใช้น้ าส้มสายชู 10% ผสมน้ ายาล้างจานในการปราบวัชพืช 
 

วัชพืช หลังฉีดน  าส้มสายชู 10% ผสมน  ายาล้างจาน 
ในการปราบวัชพืช 

6 ช่ัวโมง 24 ชั่วโมง 
1. หญ้าปล้องแดง ตาย ตาย 
2. ต าลึง ใบเฉา ตาย 
3. หญ้าแพรก ตาย ตาย 
4. หญ้าต้นเขียวใบเขียวใบยาว ตาย ตาย 
5. ผักขมหัด ตาย ตาย 
6. หญ้าขน ใบเฉา ตาย 
7. หญ้าตีนติด ตาย ตาย 
8. หญ้าใบกว้าง ตาย ตาย 
9. หญ้าปอบิด ตาย ตาย 
10. ต้อยติ่ง ใบเฉา ตาย 
11. ผักเป็ด ใบเฉา ตาย 
12. ดาวเรือง ใบเฉา ตาย 

 
3. ผลการจัดประชุม  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารปราบวัชพืช   
ได้จัดประชุม  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารปราบวัชพืช  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารชอนไพร ได้เสนอความรู้ในการลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชโดยใช้
สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าอบรม 50 คน  มีผู้ตอบแบบสอบถาม 33 คนคิดเป็นร้อยละ 66 

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้เข้าอบรมพบว่าผู้เข้าอบรมเพศหญิงร้อยละ 63.64 และเพศชาย
ร้อยละ 36.36  เกษตรกรมีอายุ 51ปีขึ้นไปร้อยละ 63.64   อายุ 41-50 ปีร้อยละ 12.12 อายุ 31-40 
ปีร้อยละ 12.12 และอายุต่ ากว่า 30 ปีร้อยละ 9.10  การศึกษาเกษตรกรจบการศึกษาจากชั้น
ประถมศึกษาร้อยละ 69.70 จบจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 15.15  จบจากชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายร้อยละ 6.06  และจบการศึกษาตั่งแต่อนุปริญญาขึ้นไปร้อยละ 9.09  

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ  / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ประโยชน์ ต่อการเข้า
ร่วมโครงการ ที่ตรงกับความรู้สึกซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับดังนี้  ระดับ 5  = มากที่สุด   4 = มาก  3 = 
ปานกลาง   2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด  ผู้เข้าอบรมตอบประเด็นความคิดเห็นดังนี้ ด้านวิทยากร 4.52 
±0.64    การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.61 ±0.50 ความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา 4.58±0.67  มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.52 ±0.68 การใช้เวลาตามที่
ก าหนดไว้   4.38 ±0.72 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.52 ±0.62 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 
/ อาหาร   4.51 ±0.55 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.64 ±0.49 ความพร้อมของอุปกรณ์
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โสตทัศนูปกรณ ์4.32 ±0.65 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.48 ±0.57 อาหาร มีความเหมาะสม 
4.61 ±0.49 ด้านความรู้ความเข้าใจ   ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.74 ±0.82 ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.64±0.61   ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.81±0.61 สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.45±0.68 มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 
4.71±0.53 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.74±0.52    

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เกษตรกรผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะดังนี้  การอบรมแบบนี้ดีมาก มีความ
ชัดเจน ได้ความรู้มาก อยากใหม้ีการอบรมถี่ข้ึน อยากได้ความรู้ส าหรับท านาอย่างมีประสิทธภิาพ    

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

  การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์นี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาหาสารปราบวัชพืชที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีปราบวัชพืชที่มีขายในท้องตลาด  จากการค้นคว้าเอกสารพบว่าตาม
สื่อต่างๆได้มีการแนะน าการใช้น้ าหมักสูตรต่างๆ   ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ในอ าเภอเมือง  อ าเภอน้ าหนาว  อ าเภอ
เขาค้อ และอ าเภอหล่มสักเพ่ือสอบถามข้อมูลการใช้สารปราบวัชพืชของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
นิยมใช้สารปราบวัชพืชชนิดไม่เลือกท าลายเพ่ือฆ่าหญ้าในการเตรียมแปลงก่อนเพาะปลูก   ดังนั้นการวิจัยใน
ครั้งนี้จึงได้ศึกษาสารปราบวัชพืชชนิดไม่เลือกท าลาย   ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและการทดลองน้ าหมักสูตรต่างๆ 
แล้วน าไปฉีดวัชพืช พบว่าน้ าหมักแต่ละสูตรมีประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืชได้ต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
  สารทีท่ าให้วชัพืชตาย คือ  น้ าหมักมะขาม  น้ าเกลือ  น้ าส้มสายชู น้ าเดือด และน้ ามะนาว                                             
  น้ าหมักเปลือกสับประรด  และน้ าหมักจากมะละกอดิบ  ซึ่งมีเอนไซม์โปรตีเอส เมื่อฉีดวัชพืชแล้ว
ท าให้ขอบใบไหม้  ต้นพืชเฉา แต่เมือฝนตกลงมาท าให้วัชพืชกลับมาเจริญเติบโตเหมือนเดิม  ภายหลังท าให้
เกิดการบ ารุงวัชพืช 
  น้ าหมักกล้วยสุก ฟักทอง และมะละกอสุก  น้ าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย  และน้ าหมักจากยูเรียเมื่อ
ฉีดวัชพืช  มีผลท าให้ขอบใบเหี่ยว แต่เมื่อฝนตกมาพืชเจริญเติบโตเหมือนเดิม ภายหลังท าให้เกิดการบ ารุง
วัชพืช 
  น้ าหมักจากมะเฟืองไม่มีผลต่อวัชพืช  หลังฉีดพ่นแล้ววัชพืชไม่เปลี่ยนแปลง  ภายหลังท าให้เกิด
การบ ารุงวัชพืช 
  น้ าหมักมะขามเปรี้ยวท าให้วัชพืชตายได้ แต่มีข้อจ ากัด เนื่องจากปัจจุบันเนื้อมะขามเปรี้ยวมีราคา
กิโลกรัมละ 50 บาท ท าให้ต้นทุนในการผลิตสูง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับสารเคม ีมะขามราคาถูกกว่า  มีความ
เป็นไปได้ในการใช้น้ าหมักมะขามเปรี้ยวมาใช้เป็นสารปราบวัชพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เกลือที่มีอยู่ในสารปราบวัชพืชทุกสูตรท าให้วัชพืชตายได้สอดคล้องกับภาวนา กาละพันธ์ (2559) 
แต่เกลือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากใช้บ่อยๆ อาจท าให้ดินบริเวณนั้นเค็ม และไม่เหมาะสมกับการปลูก
พืช  ทุกสูตรของสารปราบวัชพืชที่มีเกลือเหมาะกับการปราบวัชพืชในบริเวณที่ไม่ต้องการเพาะปลูก  วัชพืช
จะไม่งอกอีกต่อไป 
  น้ าส้มสายชู ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 6 เมื่อฉีดพ่นวัชพืชในช่วงที่ปากใบเปิดท าให้วัชพืชตายได้
เนื่องจากน้ าส้มไปยับยั้งการสังเคราะห์แสงของพืช  ดังนั้นน้ าส้มสายชูจึงมีความสามารถเป็นสารปราบวัชพืช
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ได้ โดยท าให้พืชทุกชนิดตายโดยไม่มีการเลือกท าลาย  การใช้น้ าส้มเป็นสารปราบวัชพืชดินจะไม่เสียสภาพ  
เนื่องจากน้ าส้มเป็นสารอินทรีย์  เมื่อลงสู่ดินสามารถสลายตัวได้เร็ว   การท าน้ าส้มด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น 
หมักจากกล้วย หมักจากสับประรด และอ่ืนๆ  หมักตามธรรมชาติไม่สามารถใช้เป็นสารปราบวัชพืชได้
เนื่องจากความเข้มข้นกรดน้ าส้มในการหมักมีไม่มากพอ (กรดน้ าส้มร้อยละ 3-5)  กรดน้ าส้มยังไม่มากพอจึง
ท าให้ใบวัชพืชเหี่ยวเท่านั้นแต่ต้นยังไม่ตาย  อาจมีการใช้กรดน้ าส้มที่เตรียมได้จากแหล่งอ่ืนช่วยในการปราบ
วัชพืชได้ 
  น้ ายาล้างจานที่มีผู้น าไปใช้ปราบวัชพืช ผู้วิจัยทดลองใช้ไม่สามารถท าให้พืชตายได้ 
  น้ าเดือดท าให้พืชตายได้สอดคล้องกับนิรนาม (2558) น้ าเดือดคงจะไม่สะดวกและไม่คุ้มในการต้ม
น้ าไปรดวัชพืช  ดังนั้นชาวบ้านจึงนิยมใช้วิธีเผา วิธีเผาก็ไม่เหมาะที่จะใช้ปราบวัชพืช  เพราะการเผาท าให้ดิน
เสียความอุดมสมบูรณ์ ธาตุอาหาร และจุลินทรีย์ไป   นอกจากนี้ยังท าให้เกิดมลพิษฝุ่นควัน ท าให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนได ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ท าให้เกิดโลกร้อน 
  น้ ามะนาวขจัดวัชพืชได้ แต่ราคามะนาวแพง การผลิตมะนาวยังไม่เพียงพอในการบริโภค  ถ้ามี
มะนาวมากเกินความต้องการ  อาจจะใช้น้ ามะนาวมาฉีดพ่นปราบวัชพืชได้ 
 การปราบวัชพืชควรฉีดพ่นในเวลาแดดออกเพราะปากใบพืชเปิดท าให้วัชพืชตายได้ดี   ควรมีการเติม
สารจับใบ เช่น น้ ายาล้างจานลงไปช่วยให้เกิดการจับใบได้ดี  ถ้าฝนตกหลังฉีดพ่นจะท าให้สารปราบวัชพืชมี
ประสิทธิภาพลดลง   ควรใช้สารปราบวัชพืชในช่วงแล้งจะท าให้วัชพืชตายได้ดี  ควรใช้กับหญ้าที่เกิดใหม่จะ
ใช้ได้ดีวัชพืชจะตายได้ง่าย   

ผู้วิจัยได้จัดประชุม  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและการใช้สารปราบวัชพืช  ในวันที่ 23 มิถุนายน 
2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารชอนไพร ได้เสนอความรู้ในการลดการใช้สารเคมีก าจัด
วัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าอบรม 50 คน  เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  เกษตรกรผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะดังนี้  การอบรมแบบนี้ดีมาก อยากให้จัด
อบรมบ่อยๆ มีความชัดเจน ได้ความรู้มาก อยากให้มีอบรมเดือนละ 2-3 ครั้ง อยากได้ความรู้ส าหรับท านา
อย่างมีประสิทธิภาพ    
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (2) ความรู้      
ของเกษตรกรเกี่ยวกับผลิตขยาย และการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (3) พฤติกรรมการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 
และ (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก         
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์หลักท้ัง 9 อ าเภอของจังหวัดสระแก้ว ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง 162 ราย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการจัดอันดับ ผลการวิจัยพบว่า (1) สมาชิกร้อยละ 53.7 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 53.06 ปี พ้ืนที่
ปลูกข้าวนาปีเฉลี่ย 23.21 ไร่ ค่าใช้จ่ายและรายได้ในการปลูกข้าวนาปีเฉลี่ย 2,425.40 และ 3,812.84 
บาทต่อไร่ (2) สมาชิกร้อยละ 66.1 มีความรู้ในการผลิตขยาย และการใช้เชื้อราบิวเวอเรียระดับมาก 
(3) สมาชิกร้อยละ 71.6 มีการปฏิบัติในการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในระดับมากที่สุด (4) สมาชิกมีปัญหา
ภาพรวมระดับปานกลาง โดยมีปัญหาระดับมากด้านความรู้ในการบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าว และ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีข้อเสนอแนะให้มีการวางแผนจัดการแมลงศัตรูข้าวนาปีร่วมกันระหว่างสมาชิก 
เจ้าหน้าที่ และผู้น าท้องถิ่น  
 
ค าส าคัญ : เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี ข้าวนาปี ศูนย์จัดการ

ศัตรูพืชชุมชน จังหวัดสระแก้ว  
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

443 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to study ( 1 )  social and economic state of 

rice farmers; ( 2 )  their knowledge of Beauveria Bassiana production, breeding, and 
usage to prevent in-season rice insects; ( 3 )  their behaviours on the usage; and ( 4 ) 
problems and suggestions on the usage of Beauveria Bassiana of were farmers a 
member of a community pest management center in 9 districts of Sa Kaeo Province. The 162 
samples were selected by using simple random sampling methodology. The data were 
collected by interviewing these samples. The statistical methodology used to analyze the 
data by computer programs was frequency, percentage, minimum value, maximum value, 
mean, standard deviation, and. Ranking. The findings of this study were as follows: ( 1 ) 
the studied members 53.7 percent are male with average age at 53.06 years. The 
average size of doing in-season rice farming at average 23.21 rai. Their average total 
expenditure on doing in-season rice farming was 2,425.40 baht/rai, and their average 
total income was 3,812.84 baht/rai. ( 2 )  66.1 percent of the studied members had 
knowledge of Beauveria Bassiana production, breeding, and usage to prevent in-
season rice insects at high level. ( 3 )  71.6 percent of the studied members used 
Beauveria Bassiana to prevent in-season rice insects at the highest level. And (4) their 
problems on the whole were at medium level and they had problems at high level 
on the lack of knowledge in rice pest management and equipments. They made 
suggestions that there should have been the cooperation among the members 
themselves, government officials, and community leaders to make a plan for pest 
management. 
 
Keywords: Beauveria Bassiana, Prevention of In-Season Rice Insects, In-Season Rice Community    
                pest management center, Sa Kaeo Province. 
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บทน า 
 ข้าวเป็นพืชที่มีความส าคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยประเทศไทยเป็นทั้ง
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก การปลูกข้าวของเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
เนื่องจากต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารเคมี เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
ปริมาณและคุณภาพตรงตามต้องการของผู้บริโภค ประจวบกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน  เอ้ือต่อ
การแพร่ระบาดของโรค แมลงศัตรูข้าว ยิ่งท าให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูข้าวอย่างเข้มข้น ซึ่ง
ผลจากการใช้สารเคมีล้วนส่งผลกระทบต่อตัวเกษตรกร สภาพแวดล้อม และผู้บริโภค ทั้งสิ้น  
 ข้อมูลของส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว (2558) ระบุว่า ปี 2557/2558 จังหวัดสระแก้ว 
มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี จ านวน 807,718 ไร่ ผลผลิตรวม 247,905 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 308 กิโลกรัมต่อไร่ 
พันธุ์ข้าวที่ปลูกมากที่สุดคือพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และพันธุ์ข้าวขาวตาแห้ง โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี
กระจายอยู่ทุกอ าเภอ ในปี 2555 จังหวัดสระแก้วประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล
เป็นครั้งแรกในพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรัง จ านวน 17,713 ไร่ จากพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรังจ านวน 
26,390 ไร่ คิดเป็นพื้นที่การระบาด ร้อยละ 67 ท าให้ผลผลิตข้าวนาปรังเสียหายเป็นจ านวนมาก และ
เริ่มพบการระบาดของแมลงศัตรูข้าวอ่ืน ๆ เช่น เพลี้ยไฟ หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า ในข้าวนาปี 
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา  
 จากปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าวดังกล่าว ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วจึง
น าเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria  bassiana) หรือ เชื้อราบิวเวอเรีย ซึ่งเป็นสารชีวภัณฑ์
ชนิดหนึ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี (2559) ระบุว่า 
เป็นเชื้อราท าลายแมลง (Entomopathogenic Fungi) ที่พบในธรรมชาติ ท าให้แมลงศัตรูพืช เกิดโรค
ตายโดยไม่ก่อให้เกิดโรคในพืช สัตว์ รวมทั้งคน มาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในการป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูข้าว โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายและการใช้
ประโยชน์เชื้อราบิวเวอเรีย ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรจากการระบาดศัตรูพืช ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2559 ให้กับสมาชิกศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน เพ่ือให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ในพ้ืนที่ เป็นกลไกหลักในการผลิตขยาย
เชื้อราบิวเวอเรียเพ่ือใช้ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะในข้าวนาปี และนาปรัง ซึ่งผลปรากฏว่า
สามารถควบคุมพ้ืนที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และแมลงศัตรูพืชอ่ืน ๆ ไม่ให้ระบาดเพ่ิม
และลดปริมาณลงได้  
 ในปี 2558 จังหวัดสระแก้วมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทั้งหมด จ านวน 58  ศูนย์ มี
เกษตรกรสมาชิก 1,740 คน โดยมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหลัก (ศจช.หลัก) ของแต่ละอ าเภอ ๆ ละ 
1 ศูนย์ จ านวน 9 ศูนย์  เกษตรกรสมาชิก 270 คน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย (ศจช.
เครือข่าย) จ านวน 49 ศูนย์ เกษตรกรสมาชิก 1,470 คน ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ได้น า
เชื้อราบิวเวอเรียไปทดลองใช้ และเริ่มเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการใช้สารชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่ท าการเกษตรของตน และในบางพ้ืนที่มีการน าไปใช้ทดแทนสารเคมี 
และได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  
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 การน าเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชยังมีข้อจ ากัดในหลาย
ประการ เช่น แหล่งที่มาของหัวเชื้อราบิวเวอเรียที่น ามาใช้ผลิตขยายเชื้อสดที่ต้องขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการ หรือแหล่งจ าหน่ายที่ได้มาตรฐาน คุณภาพของหัวเชื้อ และการตรวจสอบ
คุณภาพเชื้อสดที่ผลิตขยาย ขั้นตอนการผลิตขยายที่ต้องการความสะอาด การบ่มเชื้อที่ต้องใช้
ระยะเวลา และการใช้ประโยชน์ที่ต้องใช้ให้ถูกวิธี อัตรา และในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตลอดจน
การเก็บรักษาเม่ือใช้ไม่หมด  
 ข้อจ ากัดที่กล่าวมานี้ มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่เป็น
ศูนย์หลักของแต่ละอ าเภอทั้ง 9 อ าเภอ จ านวนสมาชิกที่ได้รับการถ่ายทอด 270 คน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ว่ามีความรู้ในการผลิตขยายและการใช้ การปฏิบัติ และมีปัญหาข้อเสนอแนะในการใช้เชื้อรา          
บิวเวอเรียป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปีอย่างไรบ้าง  เพ่ือเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรจังหวัดสระแก้วต่อไป  
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนศูนย์หลัก 9 ศูนย์ ในจังหวัดสระแก้ว 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน จังหวัดสระแก้ว 
 2. ศึกษาความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตขยาย และการใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกัน
และก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี 
 3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี 
 4. ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันและก าจัด
แมลงศัตรูข้าวนาปี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา
ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี และน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 

1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ 
 

 สภาพทางสังคม 
 เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  
 ระดับการศึกษา  
 การเป็นผู้น าทางสังคม  
 การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 ประสบการณ์ในการปลูกข้าวนาปี 
 การเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา  
และดูงานดา้นการเกษตร และการรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร 
จากแหล่งต่าง ๆของสมาชิก 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ   
ลักษณะการถือครองท่ีดิน  
ขนาดพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 
 ขนาดพื้นท่ีท านา จ านวนแรงงานด้าน 
 การเกษตรของครัวเรือน   
 แหล่งเงินทุนทางการเกษตร 
 ผลผลิตข้าวนาปี การประกอบอาชีพ 
 ในภาคการเกษตรของครัวเรือน 
 รายได้จากการประกอบอาชีพ 
 ภาคการเกษตรของครัวเรือน  
 รายได้จากการปลูกข้าวนาปี  
 ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวนาปี 
 รายจ่ายในการปลูกข้าวนาปี 
  
  
  
  

2. ความรู้ในการผลิตขยายและ
การใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาป ี 
- ความรู้เกี่ยวกับบิวเวอเรีย 
- วิธีการผลิตขยาย 
- การใช้ประโยชน ์
- การเก็บรักษา 3. การปฏิบัติในการใช้    

เชื้อราบิวเวอเรียป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาป ี
-การบริหารจัดการแมลงศัตรู
ข้าวนาป ี
-การผลติขยายและการเก็บ
รักษาเชื้อราบิวเวอเรียไว้ใช้ 
-การน าเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าว
นาปี 

สมาชกิศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนศูนย์หลักของ 

จังหวัดสระแก้ว 

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เชื้อรา        
บิวเวอเรียป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี  
-ด้านความรู้ในการบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าว 
-ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการผลติขยาย 
-ด้านขั้นตอนการผลิตขยาย 
-ด้านการน าไปใช้และการเก็บรักษา 
-ด้านอื่นๆ 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีด าเนินการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนซึ่งเป็นศูนย์หลักของแต่ละอ าเภอในจังหวัดสระแก้ว จ านวน 9 ศูนย์ ๆ ละ 30 ราย จ านวน 270 
ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 162 ราย ใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งรายละเอียดข้อค าถามแบ่งเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1  ข้อมูล
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด ประสบการณ์ในการปลูกข้าวนาปี การเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา และดูงานด้านการเกษตร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากแหล่งต่าง 
ๆ และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ขนาดพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด ขนาดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี แหล่ง
เงินทุนทางการเกษตร ผลผลิตข้าวนาปี รายได้จากการปลูกข้าวนาปี และรายจ่ายในการปลูกข้าวนาปี 
เป็นต้น ตอนที่ 2 ความรู้ในการผลิตขยาย และการใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี
ของสมาชิกศจช. เพ่ือวัดความรู้ของเกษตรกรสมาชิกศจช. โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบปลายปิด 
จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับเชื้อราบิวเวอเรีย จ านวน 6 ข้อ 2) ความรู้
ด้านวิธีการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย จ านวน 5 ข้อ 3) ความรู้ด้านการเก็บรักษาเชื้อราบิวเวอเรีย 
จ านวน 3 ข้อ และ 4) ความรู้ด้านการใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี จ านวน 6 
ข้อ ตอนที่ 3 การปฏิบัติในการใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปีของสมาชิกศจช. 3 
ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าวนาปี 2) การผลิตขยาย และการเก็บรักษาเชื้อ
ราบิวเวอเรีย และ 3) การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เชื้อราบิวเวอ
เรียป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปีของสมาชิกศจช. ค าถามเป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด 
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าวนาปี 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตขยายเชื้อรา 3) ด้านขั้นตอนการผลิตขยายเชื้อรา 4) ด้านการน าไปใช้และการเก็บรักษาเชื้อรา 
และ 5) ด้านอื่น ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผ่านการทดสอบ โดยการน าไปสัมภาษณ์ประชากรที่
มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ไม่ใช่ประชากรที่จะศึกษา จ านวน 20 ราย แล้วน าผลที่ได้มาหาความ
น่าเชื่อถือตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s alpha) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรจากแหล่ งต่าง ๆ ระดับ
ความรุนแรงของปัญหา และระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ เท่ากับ 0.811, 0.944 และ 0.813 
ตามล าดับ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนในจังหวัดสระแก้ว จ านวน 162 ราย ด้วยวิธกีารสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 
 2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่และลงรหัสข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ น าเสนอเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  
 ผลการศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ที่เป็นสมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน พบว่า สมาชิกร้อยละ 53.7 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 53.06 ปี สถานภาพ
สมรสแล้ว จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้น าทางสังคม แต่เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมคือกลุ่มเกษตรกร มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวนาปีเฉลี่ย 27.26 ปี ในปี 2558 
สมาชิกเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และดูงานด้านการเกษตร จ านวน 2 - 3 ครั้ง การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ ของสมาชิกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสื่อ
บุคคลได้รับในระดับมากจากเกษตรอ าเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่วนสื่อกิจกรรมได้รับ
ในระดับมากจากการอบรม/สัมมนา การประชุมและการศึกษาดูงาน และสื่อมวลชนได้รับในระดับมาก
จากโทรทัศน์ สมาชิกส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง มีขนาดพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 32.41 ไร่ 
ขนาดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 23.21 ไร่ มีจ านวนแรงงานด้านการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 2.37 คน มีการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีปีการผลิต 
2558 เฉลี่ย 427.27 กิโลกรัมต่อไร่ สมาชิกทุกคนประกอบอาชีพท านา และมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพในภาคการเกษตรเฉลี่ย 205,750.00 บาท รายได้จากการปลูกข้าวนาปีเฉลี่ย 88,496.00 บาท
ต่อปี (เฉลี่ย 3,812.84 บาทต่อไร่) ส่วนค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวนาปี ในปีการผลิต 2558 ส่วนใหญ่
เป็นค่าเตรียมดิน ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตและขนส่ง และค่าปุ๋ยเคมี โดยค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวนาปีของ
สมาชิกเฉลี่ย 2,425.40 บาทต่อไร่  
 ตอนที่ 2. ความรู้ในการผลิตขยายและการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
 ผลการศึกษาความรู้ในการผลิตขยายและการใช้เชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
นาปี ที่เป็นสมาชิกศจช. พบว่า สมาชิกร้อยละ 66.1 มีระดับความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็นที่สมาชิกมีความรู้ตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ด้านการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าว ระดับมาก (2) ด้านความรู้เกี่ยวกับเชื้อราบิวเวอเรีย ระดับปานกลาง (3) 
ด้านวิธีการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียไว้ใช้ ระดับปานกลาง และ (4) ด้านการเก็บรักษาเชื้อราบิวเวอ
เรียไว้ใช้ ระดับปานกลาง 
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 ตอนที่ 3. การปฏิบัติในการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
 ผลการศึกษาการปฏิบัติในการใช้เชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ที่เป็น
สมาชิกศจช. พบว่า สมาชิกร้อยละ 71.6 มีการปฏิบัติในภาพรวมระดับมากที่สุด โดยสมาชิกมีการ
ปฏิบัติมากที่สุดในการบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าว ในประเด็นการเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางการ
จัดการแมลงศัตรูข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ส าหรับการผลิตขยาย และการเก็บรักษาเชื้อ
ราบิวเวอเรียไว้ใช้ สมาชิกมีการปฏิบัติมากที่สุดในประเด็น การวางถุงอาหารเลี้ยงเชื้อหลังใส่หัวเชื้อ
แล้วไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องไม่ถึง ไม่มีมดแมลง และสัตว์รบกวน  และสมาชิกมี
การปฏิบัติน้อยสุดในการน าเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้ ในประเด็นการใช้ผ้ากรองเชื้อราบิวเวอเรียก่อนผสม
กับน้ าถังใหญ่และใช้สารจับใบร่วมด้วยทุกครั้ง ก่อนน าไปฉีดพ่นต้นข้าว 
 ตอนที่ 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 
 ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
นาปี ที่เป็นสมาชิกศจช. พบว่า สมาชิกมีความเห็นว่าความรุนแรงของปัญหาในการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปีในภาพรวมระดับปานกลาง โดยปัญหาในระดับมากด้านความรู้ในการ
บริหารจัดการแมลงศัตรูข้าว ได้แก่ ขาดความรู้เรื่องระบบนิเวศน์ข้าว แมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรู
ธรรมชาติ และขาดทักษะในการส ารวจแปลงปลูกข้าวเพ่ือประเมินสถานการณ์แมลงศัตรูข้าว และ
ปัญหาในระดับมากด้านวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย คือขาดความรู้ในการตรวจสอบ
คุณภาพหัวเชื้อ ส่วนข้อเสนอแนะในการใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี พบว่า 
สมาชิกมีระดับความเห็นด้วยในภาพรวมระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก 
คณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนใน
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ในการบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าว ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขยาย
เชื้อราบิวเวอเรีย และด้านการท างานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งอยู่ในชุมชนกับ
สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ย 53.06 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวนาปี
เฉลี่ย 27.26 ปี เห็นได้ว่าสมาชิกอยู่ในวัยกลางคน มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวนาปีมาก สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ จุลัยรัตน์ ยาฝั้น (2555) ศึกษาการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 52.90 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสบการณ์การเพาะปลูกข้าวโดยเฉลี่ย 22.98 ปี  ผลการวิจัยยังพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่ง
ทางสังคม แต่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากสมาชิกตระหนักว่าการเป็นผู้น าต้องเสียสละเวลาใน
การประกอบอาชีพ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรมากกว่า 1 กลุ่ม นับเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่มักได้รับโอกาสการสนับสนุนทางด้านการเงิน ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร มากกว่าการไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ นอกจากนั้นข้อมูลการวิจัยพบว่าสมาชิกให้ความ
สนใจสื่อมวลชนน้อยกว่าสื่อบุคคลและสื่อกิจกรรม อาจเป็นเพราะสมาชิกเห็นว่าสื่อมวลชนเป็นสื่อที่
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ต้องใช้วิจารณญาณในการรับรู้และรับชม จึงนิยมที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคล และสื่อกิจกรรม
ที่ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคคลจริง ๆ และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า   
 สมาชิกส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง มีจ านวนแรงงานด้านการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 
2.37 คน มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีเฉลี่ย 23.21 ไร่ ในขณะที่มีขนาดพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 32.41 
ไร่ และมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สอดคล้องกับ           
จุลัยรัตน์ ยาฝั้น (2555) พบว่า เกษตรกรมีแรงงานด้านการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 2.20 คน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นคู่สามีภรรยา ที่ประกอบอาชีพท านาเพ่ือใช้บริโภคและขายเป็นรายได้เลี้ยงดูสมาชิกอ่ืน ๆ ใน
ครัวเรือน สังเกตได้ว่าสมาชิกมีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีจ านวนมากคิดเป็น 2 ใน 3 จากพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมด อาจจะเป็นเพราะอาชีพการปลูกข้าวเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สมาชิก
จึงให้ความส าคัญ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในปีที่ผ่านมา มีมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนและ
ชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่สมาชิกยังคงพ้ืนที่ปลูกข้าวไว้จ านวน
มากกว่าการปลูกพืชชนิดอ่ืน และนอกจากการปลูกข้าวไว้บริโภคเองแล้วสมาชิกยังปลูกข้า วไว้เพ่ือ
จ าหน่ายเป็นรายได้ให้กับครัวเรือนด้วย เนื่องจากสมาชิกมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนมาใช้จ่าย ซึ่ง
ส่วนใหญ่กู้ยืมจากแหล่งเงินทุนทางการเกษตร ดังเช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.)  
 สมาชิกมีปริมาณผลผลิตข้าวนาปีในปี 2558 เฉลี่ย 427.27 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีรายได้จาก
การปลูกข้าวนาปีในรอบปี 2558 เฉลี่ย 88,496.00 บาท มีรายได้จากการประกอบอาชีพในภาค
การเกษตรเฉลี่ย 205,750.00 บาท และมีรายจ่ายในการปลูกข้าวนาปีเฉลี่ย 2,425.40 บาทต่อไร่ โดย
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าเตรียมดิน ค่าเก็บเกี่ยวและขนส่งผลผลิต และค่าปุ๋ยเคมี ซึ่งสมาชิกทุกคน
มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน ขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการสมาชิกบางรายไม่ต้องจ่าย เมื่อน าขนาดพ้ืนที่
ปลูกข้าวนาปีเฉลี่ย 23.21 ไร่ มาค านวณหารายได้เฉลี่ยต่อไร่ ปรากฏว่าสมาชิกมีรายได้จากการปลูก
ข้าวนาปีเฉลี่ย 3,812.84 บาทต่อไร่ และจากค่าใช้จ่ายรวมในการปลูกข้าวนาปี เฉลี่ย 2,425.40 บาท
ต่อไร่ สมาชิกมีส่วนต่างก าไรเฉลี่ยประมาณ 1,387 บาทต่อไร่ หรือ 32,202 บาทต่อปี ซึ่งถือว่าน้อย
มากหากเทียบกับพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด  
 หากพิจารณาค่าใช้จ่ายในปลูกข้าวนาปี พบว่าสมาชิกต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอก ได้ แก่ 
ปุ๋ยเคมี และสารก าจัดวัชพืช รวมทั้งแรงงานด้านการเกษตรซึ่งนับวันยิ่งหายากและมีราคาสูงขึ้น หาก
พิจารณาจากรายได้ในภาคการเกษตรที่สมาชิกได้รับต่อปี อาจมองว่าเป็นตัวเลขที่สูง แต่ค่าใช้จ่ายใน
การครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมาก และในปี การผลิต 2558 พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า ทั้งข้าว 
และพืชไร่ ส่งผลให้สมาชิกมีก าไรส่วนต่างจากการขายข้าว และการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอ่ืน 
ๆ ลดลง ในขณะที่ต้นทุนการประกอบอาชีพยังคงเดิมและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากราคาปัจจัยการผลิต
ทั้งปุ๋ยเคมี สารก าจัดวัชพืช โรคแมลง ค่าแรงงาน หากสมาชิกไม่หาทางลดต้นทุน โดยการหาความรู้
และน าเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี มาปรับใช้ สมาชิกจะมีผลก าไร
น้อยลงหรือขาดทุน ในที่สุดแล้วอาจจะต้องละท้ิงการประกอบอาชีพการเกษตรไปในที่สุด 
 ความรู้ในการผลิตขยายและการใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี พบว่า 
สมาชิกมีความรู้ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงจากการ
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ฝึกอบรมหลายครั้งตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยเจ้าหน้าที่ผู้เป็นวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งการ
บรรยาย การสาธิตและการฝึกปฏิบัติจริง จึงท าให้สมาชิกได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจในการใช้เชื้อรา
บิวเวอเรียในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวเป็นอย่างดี หากมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้ามาคอย
ให้ความรู้ แนะน า และกระตุ้นให้สมาชิกทดลองปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สมาชิกจะมีความรู้และสามารถ
ใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูพืชชนิดอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ สุจิตรา นิธิยานันท์ (2555) ศึกษาความต้องการการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร
ผู้ท านาบ้านหนองสาหร่าย ต าบลพนอม อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่าเกษตรกรมีความ
ต้องการการส่งเสริมการเกษตรในเรื่องการป้องกันก าจัดศัตรูในระดับมากที่สุด โดยต้องการจากสื่อ
บุคคลทางราชการในระดับมากที่สุด  
 การปฏิบัติในการใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี พบว่า สมาชิกมีการ
ปฏิบัติในภาพรวมระดับมาก โดยสมาชิกมีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการแมลงศัตรู
ข้าว ในประเด็นการเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางการจัดการแมลงศัตรูข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทาง
ราชการ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่องทางที่สมาชิกจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการประชุมประจ าเดือนของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีการประชุมทุก
เดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับชอบต าบลหรือเกษตรอ าเภอเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร เตือนการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช และร่วมกันวางแผนใน
การจัดการศัตรูพืชของชุมชน   
 ผลการวิจัยยังพบว่า ในด้านการผลิตขยายและการเก็บรักษาเชื้อราบิวเวอเรียไว้ใช้ สมาชิก
มีการปฏิบัติในการใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปีน้อยที่สุด คือ การวางแผนผลิต
ขยายเชื้อราบิวเวอเรียไว้ใช้ตลอดฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือน
ตุลาคม ที่มักพบการระบาดของแมลงศัตรูข้าว ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดของเชื้อราบิวเวอเรียซึ่งเป็น   
เชื้อราก าจัดแมลงมีความยุ่งยากในการเก็บรักษา มีอายุการเก็บรักษาสั้น สมาชิกขาดสถานที่ในการ
เก็บรักษาเชื้อราบิวเวอเรียที่เหมาะสม จึงมีการปฏิบัติในประเด็นนี้น้อย ดังนั้นที่ท าการศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนควรมีสถานที่ในการเก็บรักษาเชื้อราบิวเวอเรีย เช่น ตู้เย็น เพ่ือใช้เก็บรักษาหัวเชื้อ และ
เชื้อสดที่ผลิตขยายไว้พร้อมใช้ เพ่ือให้สมาชิกมีเชื้อราบิวเวอเรียไว้ใช้ตลอดฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี
 เช่นเดียวกับด้านการน าเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้ ประเด็นที่สมาชิกปฏิบัติน้อยสุด คือ การใช้
ผ้ากรองเชื้อราบิวเวอเรียก่อนผสมกับน้ าถังใหญ่ และใช้สารจับใบร่วมด้วยทุกครั้งก่อนน าไปฉีดพ่นต้น
ข้าว ทั้งนี้เนื่องจากการใช้เชื้อราบิวเวอเรียมีหลักในการใช้ คือ ใช้ให้ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกตัวแมลง 
ซึ่งต้องมีการใช้สารจับใบร่วมด้วย เพื่อให้เชื้อเกาะติดถูกตัวแมลง ทั้งนี้ สมาชิกอาจลืมข้ันตอนในการใช้ 
โดยเฉพาะการใช้ร่วมกับสารจับใบ แม้ว่าสมาชิกจะทราบถึงประโยชน์ของเชื้อราบิวเวอเรียเป็นอย่างดี 
แต่ยังคงค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ที่
ถูกต้อง สมาชิกมักประสบปัญหาในการเกิดการอุดตันของหัวฉีดพ่น ต้องเสียเวลาในการล้างหัวฉีดพ่น 
จึงเห็นว่ายุ่งยากและหันไปใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูข้าวแทน   
 ปัญหาในการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปี พบว่า สมาชิกเห็น
ว่ามีความรุนแรงของปัญหาในภาพรวมระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มีระดับรุนแรงมาก คือ ด้าน
ความรู้ในการบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าว ในประเด็นสมาชิกขาดความรู้เรื่องระบบนิเวศข้าว แมลง
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ศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ อาจเป็นเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 
และมีอายุค่อนข้างมากเฉลี่ย 53.06 ปี จึงท าให้ไม่สามารถจดจ ารูปร่าง ลักษณะของแมลงศัตรูข้าว 
และแมลงศัตรูธรรมชาติท าให้ไม่สามารถจ าแนกแมลง ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกวิธีการจัดการศัตรูพืช  
 ปัญหาที่พบจากการวิจัย ในเรื่องสมาชิกขาดทักษะในการส ารวจแปลงปลูกข้าวเพ่ือประเมิน
สถานการณ์แมลงศัตรูข้าว อาจเป็นเพราะการส ารวจแปลงปลูกข้าว เป็นการน าหลักวิชาการมาปฏิบัติ
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ท าหน้าที่ส ารวจและ
ประเมินสถานการณ์แมลงศัตรูข้าว พร้อมทั้งรายงานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้น ากลุ่ม หรือ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
 ส่วนปัญหาในระดับรุนแรงมากด้านวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย คือ 
สมาชิกขาดความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพหัวเชื้อ เนื่องจากสมาชิกได้รับการสนับสนุนหัวเชื้อจาก
หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และได้รับการถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านวิธีการผลิตขยายและ
การใช้ประโยชน์เท่านั้น สมาชิกจึงขาดความรู้ในเรื่องวิธีการตรวจสอบคุณภาพหัวเชื้อ ดังนั้นสมาชิก
ต้องมีความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการในเบื้องต้น และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ อาทิ กล้องจุลทรรศน์ เพ่ือใช้ตรวจสอบรูปร่าง และจ านวนสปอร์ของ    
เชื้อราบิวเวอเรีย ซึ่งสมาชิกยังขาดความรู้และทักษะดังกล่าว และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนยังไม่มีวัสดุ
อุปกรณ์ในด้านนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         1.1 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่รับผิดชอบ ควรจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ตัวแทนของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์หลักของแต่ละอ าเภอ ในด้านการผลิต
และการตรวจสอบคุณภาพหัวเชื้อราบิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์ชนิดอ่ืน เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
และเชื้อราเมตตาไรเซียม เป็นต้น 
  1.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด ควรจัดเวทีการสัมมนาและการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในแต่ละอ าเภอ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้
วิธีการบริหารจัดการโรคแมลงศัตรูข้าว หรือศัตรูพืชชนิดอ่ืน ๆ ที่แต่ละศูนย์ด า เนินการแล้วประสบ
ความส าเร็จ อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกศจช.ในการพ่ึงพาตนเองบริหารจัดการ
ศัตรูพืชโดยชุมชน และส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตอาหารปลอดภัยและให้ได้มาตรฐานให้กับสมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กระตุ้นให้สมาชิกศจช.ผู้ปลูกข้าวนาปี เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี (GAP) และได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของข้าวนาปี ตลอดทั้งควรหา
แหล่งสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้เพียงพอ   
  1.3 ส านักงานเกษตรอ าเภอ ควรให้ค าแนะน า ส่งเสริม และกระตุ้นให้สมาชิกศจช.
โดยเฉพาะศูนย์หลักของแต่ละอ าเภอ รวมกลุ่มกันจัดท าปฏิทินการปลูกข้าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวตลอดฤดูกาลเพาะปลูก พร้อมทั้งชักน าให้เกษตรกรแกนน า หรือ 
ปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่ เข้าร่วมการอบรมการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย หรือสารชีวภัณฑ์ชนิดอ่ืนในการ
ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวเพ่ือให้เกษตรกรแกนน า และปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรในการ
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ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนต่อไป  ทั้งนี้การฝึกอบรมให้เน้นการฝึกปฏิบัติจริง มีการ
ส ารวจแปลงข้าวและฝึกจ าแนกแมลง เพ่ือประเมินสถานการณ์ และเลือกวิธีการจัดการศัตรูข้าวให้
เหมาะสม ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมทั้งการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียไว้ใช้เอง และการส ารวจแปลงปลูก
ข้าว และให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรคอยติดตามและประเมินผลการน าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้
สมาชิกไปใช้ 
  1.4 หน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรสนับสนุน
งบประมาณให้กับศจช.ในทุกปีงบประมาณ โดยการบัญญัติไว้ในแผนพัฒนาทุกปีงบประมาณ 
โดยเฉพาะการสร้างห้องปฏิบัติการในการผลิตขยายหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์ (แล็ปชุมชน)  ซึ่งอาจมีการต่อ
ยอดไปใช้ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านอ่ืนได้ด้วย เช่น การผลิตหัวเชื้อเห็ด เป็นต้น และเมื่อ
พ้ืนที่ปลูกข้าวในเขตพ้ืนที่การปกครองมีแนวโน้มเกิดการระบาดของแมลงศัตรูข้าว ควรร่วมกับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือส านักงานเกษตรจังหวัด ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
ในการจัดการแมลงศัตรูข้าว และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่
ประสบปัญหา    
  1.5 หน่วยงานระดับกรม/กระทรวง ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนประเภท
โทรทัศน์ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า สมาชิกได้รับข้อมูลผ่านสื่อชนิดนี้มากที่สุด เพ่ือเป็นการจูงใจให้
เกษตรกรเห็นความส าคัญในการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการจัดการแมลงศัตรูข้าว โดยเน้นเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย และควรประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูข้าวให้
ทันเวลาอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  

 2. สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

  2.1 ควรเห็นความส าคัญในการบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าว และเข้าร่วมการ
ถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องในเรื่องระบบนิเวศในนาข้าว การจ าแนกแมลงศัตรูข้าว 
แมลงศัตรูธรรมชาติ และการส ารวจแปลงปลูกข้าว พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาฝึกปฏิบัติจริงในแปลง
ปลูกข้าวของเกษตรกรเองตลอดฤดูปลูกข้าวนาปี และขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เมื่อประสบปัญหา     
  2.2 ควรใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์สมาร์ตโฟนซึ่งมีใช้เกือบทุกครัวเรือน ในการหา
ความรู้เพ่ิมเติม และใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็น
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น 
ๆ ตลอดทั้งการแจ้งเตือนการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าวระหว่างสมาชิก ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และงบประมาณ และข่าวสาร
แพร่กระจายได้กว้างขวางและรวดเร็วในเวลาอันสั้น 
  2.3 ควรมีการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกร และศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ตลอดทั้งหาแนวทางใน
การจัดการแมลงศัตรูข้าวระหว่างกัน โดยเฉพาะศูนย์หลัก ควรมีการระดมทุนในกลุ่มเพ่ือผลิตขยาย
เชื้อราบิวเวอเรีย หรือสารชีวภัณฑ์ชนิดอ่ืนไว้จ าหน่ายให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือ
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เกษตรกรทั่วไปทั้งในและนอกชุมชน ซึ่งจะท าให้การด าเนินของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา 
ทดแทนสารเคมีในการจัดการแมลงศัตรูพืชของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพ่ือน าผลที่ได้ไป
ปรับใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรให้ลด ละ การใช้สารเคมี 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรที่ ใช้สารชีวภัณฑ์
เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ใช้สารเคมี เพ่ือให้เห็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้สารชีวภัณฑ์
ของเกษตรกร 
  3. ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการอารักขาพืช
ของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน 
  4. ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใน
ด้านการผลิตขยายและการใช้สารชีวภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือให้ทราบชนิด ปริมาณสารชีวภัณฑ์ และ
จ านวนผู้ใช้สารชีวภัณฑ์ ตลอดจนผลที่ได้รับจากการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืชของชุมชน 
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